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I. ÎNDRUMAR DE AFACERI. INFORMAŢII DESPRE SPANIA
1. DATE GENERALE
Nume oficial: Regatul Spaniei
Informaţii generale:
Limba oficială: limba spaniolă sau castelană este singura limbă oficială pentru toată ţara
şi este vorbită de marea majoritate a populaţiei spaniole (74%).
Limbi regionale co-oficiale: Constituţia Regatului Spaniei din decembrie 1978 a
recunoscut trei limbi regionale: catalana (în Catalonia şi Insulele Baleare), euskera (Ţara
Bascilor şi nordul Comunităţii Foral de Navarra) şi galiţiana (co-oficială în Galicia).
Valenciana este limba co-oficială a Comunităţii Valenciana din 1982. Împreună cu
catalana şi castelana, limba aranesă este limba oficială din Val d’ Aran din 28 iunie 1990.
Capitala: Madrid (3,2 milioane locuitori).
Alte oraşe mari: Barcelona (1,6 milioane locuitori), Valencia (814 mii), Sevilia (703 mii),
Malaga (568 mii), Zaragoza (674 mii), Bilbao (354 mii).
Împărţirea administrativă :
17 comunităţi autonome: Andalucia, Aragon, Asturias, Insulele Baleare, Insulele
Canare, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Catalonia, Comunitatea
Valenciană, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Ţara Bascilor şi 2
oraşe autonome (Ceuta şi Melilla);
Oraşele autonome Ceuta si Melilla, precum şi cele trei mici insule (Islas Chafarinas,
Penon de Alhucemas şi Penon de Velez de la Gomera) sunt administrate direct de către
Guvernul central spaniol şi sunt denumite “Locuri de Suveranitate”. Comunităţile
autonome se divid în 50 provincii (47 provincii în Spania peninsulară şi 3 provincii în
Spania insulară). Fiecare provincie este condusă de un Guvernator civil şi de o Deputaţie
provincială. Provinciile se împart în sectoare juridice, iar acestea în municipii.
Ziua Naţională: 12 octombrie (“Ziua Hispanităţii”)
Drapelul: trei benzi orizontale de culoare roşie (sus), galbenă şi de lăţime dublă (la
mijloc, cu stema pe fond roşu) şi roşie (jos).
Constituţia: aprobată la 6 decembrie 1978 şi în vigoare de la 29 decembrie 1978.
Sistemul de drept: sistemul de drept civil, cu aplicaţii regionale.
Drept de vot: universal, la împlinirea vârstei de 18 ani.
Religia: Romano - Catolica 94%, alte religii 6%. Spania nu are religie oficială.
Limbi oficiale regionale: catalană – valenciană (17%), galiţiană (7%), bască (2%).
Gradul de alfabetizare: 98,9%
Situare geografică, suprafaţă, relief şi climă
Aşezare: în Sud-Estul Europei, în Peninsula Iberică, înconjurată de Oceanul Atlantic,
Golful Vizcaya, Munţii Pirinei şi Marea Mediterană.
Suprafaţa totală: 504.782 km2, din care partea continentală reprezintă 499.542 km2iar
partea insulară 5.240 km2, fiind formată din Insulele Baleare, Insulele Canare şi micile
insule Islas Chafarinas, Penon de Alhucemas şi Penon de Velez de la Gomera (situate în
largul coastelor Marocului). Spania este a treia tară din Europa ca mărime a suprafeţei
(după Federaţia Rusă şi Ucraina).

Frontiere terestre: 1917,8 km, din care: cu Andora 63,7 km, cu Franţa 623 km, cu
Gibraltar 1,2 km, cu Portugalia 1214 km, cu Marocul (Ceuta) 6,3 km si cu Marocul
(Melilla) 9,6 km.
Frontiere maritime : 4.964 km.
Clima: extrem de diversă pe întreg teritoriul, predominând cea mediteraneană. Un climat
de coastă mediteranean pe coasta de sud, la Marea Mediterană şi în Valea Guadalquivir,
climă continental mediteraneană, mai extremă, în interior (cu temperaturi scăzute în
timpul iernii, crescute pe timpul verii şi ploi abundente);
Relieful: platouri înalte înconjurate de dealuri, iar în partea de nord de Munţii Pirinei.
Podişul (Meseta) ocupă circa 330.000 km.
Resurse naturale (relativ reduse în raport cu suprafaţa tării şi necesităţile economiei):
cărbune, lignit, ţiţei, minereu de fier, cupru, plumb, zinc (locul 8 în lume), uraniu, tungsten,
mercur (locul 1 în lume), pirite, fluorina, ipsos, sepiolită, caolin, potasiu.
Utilizarea terenului: 20,5 milioane ha (41%) terenuri arabile, 16,5 milioane ha (33%)
păduri, 6,7 milioane ha (13%) păşuni şi fâneţe, 6,8 milioane ha (13%) suprafeţe cu alte
destinaţii.
Terenuri irigate: 36.400 km2. Lipsa acută de apă pentru agricultură a determinat
realizarea unor sisteme de irigaţii bazate pe cele mai moderne tehnici şi crearea unor
mari ferme pentru legume, orez şi citrice.
Catastrofe naturale: perioade îndelungate de secetă.
Mediul înconjurător: Spania este parte semnatară a 23 de acorduri internaţionale pe
diverse tematici de ocrotire a mediului înconjurător.
Altitudini maxime: 3.718 m în vârful Pico de Teide (Tenerife) din Insulele Canare, iar în
Spania continentală Munţii Pirinei ajung la 3404 m în vârful Pico de Aneto şi Munţii Sierra
Nevada ating 3478 m în vârful Mulhacen.
Demografie
Populaţia: 46.961.000 de locuitori (estimare 2010)
Densitatea medie a populaţiei: 91 locuitori/ km2.(una dintre cele mai locuite ţări
europene)
Forţa de muncă (total angajaţi – 2009): 18.888 mii (din care 2.775 mii in industrie şi
13.438 mii în sectoarele de servicii).
Locuri de muncă nou create: 615.000. (estimare 2010)
Angajaţi afiliaţi la Asigurările Sociale: 18 303 000- total (2010)
Şomeri: 4.978.300 de persoane. (septembrie 2011):
Rata şomajului: 21,52% (septembrie 2011)
Salariul lunar minim: 633,30 euro (2010).
Rata anuala a inflaţiei: 0,8% (2010), 2% (se prevede pentru 2011, peste media zonei
euro: 1,5%)
Structura populaţiei pe grupe de vârstă (estimativ 2011): 0-14 ani: 15,1%, 15-64 ani:
67,7% şi peste 65 ani: 17,1%.
Rata naşterilor: 10,66 la 1000 de locuitori (2011 est.)
Rata deceselor: 8,8 la 1000 de locuitori (2011 est.)
Mortalitatea infantilă: 3,39 decese la 1000 de copii născuţi vii.(estimare 2011)
Speranţa de viaţă: 78,16 ani la bărbaţi si 84,37 ani la femei (estimare 2011)
Persoane infectate cu SIDA: 150.000 (estimat la 2010).

2. CADRUL POLITIC
Forma de guvernământ : monarhie parlamentară
Puterea executivă
Seful Statului: M.S. Regele Juan Carlos I (de la 22 noiembrie 1975) ;
Prinţ Moştenitor: A.S.R. Prinţul Felipe
Şeful Guvernului: Preşedinte al Guvernului - Jose Luis Rodriguez Zapatero;
Vicepreşedinte şi Ministru al Economiei şi Finanţelor: Elena Salgado Méndez;
Vicepreşedinte şi Ministru al Politicii Teritoriale: Manuel Chavez Gonzáles;
Cabinet: Consiliul de Miniştri este numit de către Preşedintele Guvernului;
Consiliul de Stat: este organul consultativ suprem; recomandările acestuia nu sunt
obligatorii;
Alegerile generale:
-

Monarhia este ereditară;

-

M.S. Regele numeşte Preşedintele Guvernului în persoana liderului partidului
majoritar sau al coaliţiei majoritare, ales de către Adunarea Naţională (ultimele
alegeri au avut loc pe 9 martie 2008; următoarele alegeri generale, anticipate, vor
avea loc pe 20 noiembrie 2011) ;

-

Vicepreşedinţii
Preşedintelui.

Guvernului

sunt

numiţi

de

către

Monarh

la

propunerea

În Spania, exercitarea atribuţiilor guvernamentale este cunoscută sub denumirea de
Administraţia Generală a Statului. Administraţia Generală a Statului este organizată în
Ministere, fiecare dintre ele acoperind unul sau mai multe sectoare de activitate
administrativă, omogene din punct de vedere funcţional.
Organizarea ministerelor în departamente ministeriale nu împiedică existenţa, de la caz la
caz, şi a unor organe superioare sau de conducere sau organisme publice, neintegrate
sau dependente de un minister, care, în mod excepţional, se atribuie altor membri ai
Guvernului decât miniştrilor.
În ministere pot exista Secretariate de Stat şi, în mod excepţional, Secretariate
Generale, pentru gestionarea unui sector de activitate administrativă. De ele depind
ierarhic organele directoare (direcţiile) care le sunt atribuite. În fiecare caz, ministerele
au un Subsecretariat şi, în funcţie de ei, un Secretar General Tehnic pentru
gestionarea serviciilor comune.
Ministere
Guvernul Spaniei este alcătuit din următoarele 15 Ministere:
1. Ministerul Economiei şi Finanţelor
2. Ministerul Politicilor Teritoriale şi Administraţie Publică
3. Ministerul Afacerilor Externe şi Cooperării
4. Ministerul Justiţiei
5. Ministerul Apărării
6. Ministerul de Interne
7. Ministerul Dezvoltării
8. Ministerul Educaţiei
9. Ministerul Muncii şi Imigraţiei
10. Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului
11. Ministerul Mediului, Rural şi Marin

12. Ministerul Preşedinţiei
13. Ministerul Culturii
14. Ministerul Sănătăţii, Politicii Sociale şi Egalitate de Şanse
15. Ministerul Ştiinţei şi Inovaţiei.
Puterea legislativă
Puterea Legislativă revine Parlamentului (Cortes Generales), bicameral compus din
Camera Deputaţilor şi Senat. Acesta reprezintă poporul, exercită responsabilitatea
legislativă, aprobă bugetele şi controlează acţiunea Guvernului.
Senatul este Camera de reprezentare teritorială. Senatul are două tipuri de membri cu
aceleaşi drepturi şi prerogative: 208 senatori aleşi direct de către cetăţeni printr-un sistem
majoritar şi aprox. 50 de senatori desemnaţi de comunităţile autonome. În mod similar
Camerei Deputaţilor, Senatul exercită funcţiile care îi sunt prevăzute de Constituţie.
Mandatul este de patru ani. Are funcţii de integrare teritorială, legislativă şi politică.
Camera Deputaţilor este Camera inferioară şi este compusă din minim 300 şi maxim 400
deputaţi, de deputaţi aleşi prin vot universal, liber, egal, directe şi secret (în momentul de
faţă numărul fiind de 350)
3. RELAŢIA SPANIA- UNIUNEA EUROPEANĂ
Spania a devenit membră a Comunităţilor Europene la 1 ianuarie 1986 după ce şi-a
prezentat candidatura în anul 1977 şi a fost respinsă de mai multe ori datorită
neîndeplinirii criteriilor politice (în contextul dictaturii lui Franco) şi a criteriilor economice.
Temele cele mai complexe şi sensibile în negocierile de aderare au fost agricultura,
politica regională, fondurile structurale, similare cu cele cu care s-au confruntat în
procesul de aderare România şi alte state candidate.
O consecinţă a aderării Spaniei la UE a fost consolidarea instituţiilor democratice prin
influenţele pozitive din partea UE şi a statelor membre. Populaţia Spaniei (precum şi cea a
Portugaliei) a identificat procesul de "europenizare" cu cel de democratizare a ţării.
Treptat, aderarea la CE a condus la reducerea diferenţelor de dezvoltare şi de nivel de trai
între Spania şi ţările membre. În acelaşi timp, integrarea europeană a fost catalizatorul
integrării ţărilor iberice în economia de piaţă de tip occidental. În plan economic, aderarea a
avut efecte benefice, îndeosebi pentru sectorul agricol, care a fost puternic stimulat de
mecanismele şi finanţarea puse la dispoziţie prin Politica Agricolă Comună. Pe de altă
parte, Spania a trebuit să opereze ajustări structurale profunde, în primul rând o
restructurare industrială şi o reorientare către sectorul serviciilor. Spania este astăzi al
cincilea stat ca pondere în sistemul decizional comunitar şi al şaselea investitor
internaţional.
Spania a exercitat Preşedinţia Consiliului UE în prima jumătate a anului 2010, într-o
perioadă de tranziţie instituţională europeană, de la intrarea în vigoare a Tratatului de la
Lisabona şi în acelaşi timp într-un context marcat puternic de criza economică.
4. INDICATORI MACROECONOMICI
Spania este:
-

a 12-a economie mondială şi a 5-a din Uniunea Europeană

-

a 7-a ţară receptoare de investiţii străine directe (ISD)

-

al 10-lea investitor din lume şi al 2-lea investitor în America Latină

-

al 7-lea exportator de servicii comerciale.

Moneda: Euro
PIB total : 1026,6 milioane euro (2010); 271,9 milioane euro (2ºT 2011)
PIB pe cap de locuitor: 22.886 euro (estimativ 2009).
Rata anuală de creştere a PIB: -0,6 % (2010)
Indicele anual de creştere a producţiei industriale: 79,4% (2010, baza 2005)
Indicele general de preturi industriale: 118,5% (2010, baza 2005)
Indicele preţurilor de consum: 112,1% (septembrie 2011, baza 2006)
Indicele preţurilor agricole plătite: 115,4% (2009, baza 2005=100)
Ponderea exporturilor Spaniei în comerţul exterior mondial: 1,7% (2009) şi 1,67%
(ianuarie-iunie 2010)
Ponderea importurilor Spaniei în UE-27: 5,6% (2009)
Ponderea exporturilor Spaniei în UE-27: 4,6% (2009)
Rata acumulării inflaţiei: 4,73% (estimativ 2010)
Venituri bugetare: 34,7% din PIB (estimativ 2009, 2010), în timp ce în ţările din zona
euro este de 44,4%
Cheltuieli bugetare: 182.400 milioane euro (estimativ 2010).
Datoria publică: 63,4% din PIB (estimativ 2010), 74% din PIB (prevăzută pentru 2011)
Rezerve valutare si aur: 281, 60 tone de aur
Datoria externă: 90% din PIB (aprox. 950.000 milioane de euro, în feb. 2010)
Deficitul contului curent: aprox. 10% din PIB (2010), 11,2% din PIB (prevăzut pentru
2011)
Fondul de rezervă al statului pentru 2010: 60.022 milioane euro (5,7% din PIB), din
care 90% vor fi folosiţi pentru acoperirea datoriei publice
Turişti străini în Spania: 47,2 milioane (2010)
Principalele produse vegetale: cereale (locul 5 în lume la orz), fructe şi legume, măsline
(locul 1 în lume), struguri pentru vin, sfeclă de zahar, citrice, alte fructe, plante industriale,
arbori de plută, flori.
Principalele produse animale şi de pescuit: carne de vită, porc şi pasăre, produse
lactate, peşte.
Principalele produse industriale: textile, încălţăminte, produse alimentare (locul 1 în
lume la ulei de măsline şi locul 3 în lume la producţia de vinuri), băuturi alcoolice, metale
şi produse din metal, produse chimice, nave şi reparaţii de nave, autoturisme, maşini
unelte, produse refractare, produse farmaceutice, echipamente medicale.
Principalele regiuni industriale: Ţara Bascilor, Catalonia, Madrid.
Industrii de bază: metalurgia (fier, oţel, aluminiu, plumb, zinc), industria cimentului,
industria chimică (foarte importantă şi diversificată).
Industrii prelucrătoare: construcţii navale, autovehicule, echipamente electronice,
maşini şi echipamente grele, material rulant, echipamente electrice şi electrotehnice,
industria alimentară (ulei de măsline, vinuri, bere, băuturi alcoolice, zahăr, conserve din
legume, fructe, carne şi peşte).
Industrii de bunuri de larg consum : industria textilă, articole din piei şi blănuri naturale,
încălţăminte, industria hârtiei, activitate editorială, industria de jucării, industria de
prelucrare a tutunului.
Rata consumului privat: - 4,4%(2009), -4,4%(2010)
Rata consumului public: 5,9% (2010), după o pierdere de 6, 6% din PIB

VAB a industriei: 8,3%
Rata de creştere a sectorului construcţii: -8,4% (2009),: -2,2% (2010); pentru 2011 se
prevede o creştere de +1,6%;
Construcţii de locuinţe: 110.000( terminate în 2009); 40.019 (terminate in 2010);
Investiţii în infrastructură până în 2020: 248.892 milioane de euro
Producţia anuală de energie electrică neta (Twh): 264,6 (2009), 280,00 (2008)
Telefoane – linii principale în folosinţă: 99,3% din populaţie (2009).
Telefoane mobile: 93,5% din populaţie (2009).
Înmatriculări de autovehicule 1.000.000.000 (2009):, 600.000.000 (1º T 2010)
Căi ferate: 15.288 km (2009). Spania dispune de dotări moderne cu linii de mare viteză.
In perioada 2008-2012 se vor da în folosinţă încă 1.300 de km de cale ferată.
Şosele: 673.284 km (2009)
Teleferice: 14 (2010)
Funiculare: 8 (2010):
Linii de tramvai: 43 (2010)
Linii de metrou: în Madrid, Barcelona, Sevilla, Mallorca, Bilbao, Gijón, Granada, Malaga,
Santander, Valencia (în 2010)
Cursuri de apă navigabile: 1.045 km
Principalele porturi: Algeciras, Barcelona, Cartagena, Gijon, Huelva, Pasaje, Cadiz, La
Coruna, Tarragona, Valencia, Vigo.
Total nave: 182 (2,15 milioane TPM).
Tipuri de nave: 10 bulk carrier, 22 cargo, 16 tancuri chimice, 19 transport containere, 8
transport gaze lichefiate, 2 pasageri, 47 pasageri si cargo, 20 tancuri petroliere, 6 cargo
frigorifice, 25 roll on/roll off, 7 carrier vehicule.
Nave cu proprietari străini: 29 (Cuba 2, Danemarca 1, Germania 9, Italia 2, Norvegia 6,
SUA 7, Uruguay 2)
Nave înregistrate în alte ţări: 192.
Heliporturi: 50 în Andalucia (2010)
Aeroporturi: 250 de linii aeriene şi 156 de aeroporturi (95 cu pista asfaltata si 61 cu pista
neasfaltată) – în 2010.
Indicatorul

2008

2009

2010

%

%

%

PIB-ul şi componentele acestuia
-

PIB

0,9

-3,7

-0,1

-

Cerere internă

-0,6

-6,4

-1,2

-

Sold extern

1,5

2,7

1,0

-

Consum casnic

-0,6

-4,3

1,3

-

Formarea brută de capital fix (total)

-4,8

-16,0

-7,6

-

Formarea brută de capital fix (construcţii)

-5,9

-11,9

-11,1

o

Formarea brută de capital fix (utilaje si echipamente )

-3,2

-24,8

1,8

-

Exporturi de bunuri şi servicii

-1,1

-11,6

10,3

-

Importuri de bunuri şi servicii

-5,3

-17,8

5,4

Alţi indicatori de activitate
-

Indicator sintetic de activitate

-0,7

-2,7

0,8

-

Vânzări interne

-6,8

-12,7

-0,3

-

Indicele producţiei industriale

-7,1

16,2

0,8

-

Consumul de energie electrica

0,5

-4,3

3,1

-

Consumul de ciment

-23,8

-32,3

-14,9

-

Gradul de ocupare a hotelurilor de către turişti străini

-0,1

-10,6

11,7

-

Înmatriculări vehicule transport marfă (tiruri, etc.)

-43,6

-40,0

6,4

-

Indicator de încredere a consumatorului

-33,7

-28,2

-20,9

Angajări de personal si şomaj
-

Populaţia ocupată

-0,5

-6,8

-2,3

-

Populaţia activă

3,0

0,8

0,2

-

Rata şomajului

11,3

18,0

20,1

-

Afiliaţi la asigurările sociale( Medie lunară)

-0,5

-5,8

-2,0

-

Număr de şomeri înregistraţi (milioane de persoane)

24,6

43,5

11,4

Preţuri şi salarii
-

Indicele preturilor de consum

4,1

-0,3

1,8

-

Indicele preturilor de consum comparat cu zona euro

0,8

-0,5

0,4

-

Indicele preturilor de producţie

6,5

-3,4

3,2

-

Costul muncii pe persoană

4,9

3,5

0,4

Sectorul extern
-

Export de mărfuri (volum)

3,7

-9,4

15,6

-

Import de mărfuri (volum)

0,6

-18,6

9,2

-

Deficit comercial. Valoare

-4,9

-50,9

4,2

-2,81

-9,41

-4,77

Sectorul public
-

Deficit (-) Contribuţia internă în % din PIB

Indicatori monetari şi financiari
-

Dobânda la licitaţiile săptămânale BCE %

2,50

1,00

1,00

-

Euribor la 3 luni %

4,63

1,23

0,81

-

Euribor la 12 luni %

4,81

1,62

1,35

-

Randamentul datoriei publice la 10 ani %

4,36

3,97

4,25

-

Curs de schimb dolari/euro

1,47

1,39

1,33

-

Indice general - Bursa Madrid

-40,56 29,84 -17,43

5. FLUXURILE COMERCIALE
În ceea ce priveşte relaţiile economice externe, ponderea principală o ocupă ţările din UE,
cei mai importanţi parteneri fiind Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie şi Portugalia.
AIţi parteneri comerciali importanţi sunt SUA, Japonia, Coreea de Sud, Turcia şi Elveţia.
Dintre ţările din Europa Centrală şi de Est, primul partener este Polonia, urmat de R.
Cehă, Ungaria, România, Slovacia şi Bulgaria.
Principalele produse de export sunt : vehicule şi componente, produse chimice, fructe şi
legume.

La import predomină vehicule şi componente, combustibili şi lubrefianţi, produse chimice,
electronică şi informatică, produse siderurgice.
Soldul cronic deficitar al balanţei comerciale este compensat prin încasările din servicii, în
special din turism.
a. Evoluţia comerţului exterior al Spaniei în perioada 2000-2010
(date statistice spaniole)
(Milioane euro)
Anul

Exporturi

Importuri

Total

Sold

2000

124.177

169.468

293.645

- 45.291

2001

129.771

173.210

302.981

- 43.439

2002

133.268

175.268

308.536

- 42.000

2003

138.119

185.114

323.233

- 46.995

2004

146.925

208.411

355.336

- 61.486

2005

155.005

232.954

387.959

- 77.950

2006

170.439

262.687

433.126

- 92.249

2007

185.023

285.038

470.061

-100.015

2008

189.228

283.388

472.616

-94.160

2009

158.254

208.437

366.691

-50.183

2010 (ian-aug)

119.023

154.014

273.037

-34.991

Deficitul balanţei comerciale spaniole a înregistrat o scădere in anul 2010, ajungând la
47.674 milioane euro, faţă de 2009 când s-a atins o valoare de 58.298,7 milioane.
Această scădere se datorează corectării soldului negativ al balanţei comerciale şi, într-o
măsură mai mică, reducerii deficitului balanţei de venituri şi transferuri curente.
b. Structura pe grupe de produse a comerţului exterior al Spaniei in anul 2010
(Milioane euro)
Sold

Exporturi

Importuri

TOTAL

-52.286,6

185.799,0

238.081,6

Bunuri de consum

5.465,3

64.774,2

59.308,9

-

Alimente, băuturi, tutun

8.205,4

23.844,1

15.638,7

-

Autoturisme

10.864,9

19.623,9

8.759,0

-

Produse energetice de consum

1.766,3

1.768,8

2,5

-

Alte bunuri de consum

-15.371,2

19.537,5

34.908,7

-55,158,3

105.310,9

160.469,2

Bunuri intermediare
-

Produse agricole

-4.100,0

1.099,2

5.199,2

-

Produse energetice

-37.200,4

7.214,0

44.414,4

-

Produse industriale

-13.858,0

96.997,6

110.855,6

-2.589,6

15.713,9

18.303,5

Bunuri de capital
-

Utilaje si echipamente

-4.456,1

8.734,9

13.191,0

-

Materiale de transport

4.075,3

5.943,1

1.867,8

-

Alte bunuri de capital

-2.208,7

1.035,9

3,244,6

6. FLUXURI DE INVESTIŢII
Spania a fost unul dintre cei mai mari beneficiari de ISD în ultimii ani. Conform
Internaţional World Report 2010, Spania a fost cea de-a patra destinaţie a fluxurilor ISD
între tarile dezvoltate, atingând un nou record de 66,000 milioane euro.
Spania oferă oportunităţi de investiţii în sectoare şi activităţi cu valoare tehnologică
ridicată şi un nivel ridicat de R&D&i printre care ITC, mediu înconjurător şi tratamentul
apei, bio-tehnologie şi ştiinţele de sănătate, sectorul aeronautic şi aerospaţial şi energiile
regenerabile.
Ca dovadă a gradului de dezvoltare al economiei spaniole, fluxurile de investiţii
spaniole în exterior depăşesc, din 1997, fluxurile de investiţii străine în Spania.
Investiţiile Spaniei în exterior ating valoarea de 5.731,5 milioane euro în al doilea
trimestru al anului 2010, faţă de 2.989,9 milioane euro din aceeaşi perioadă a 2009.
Fluxul anual de investiţii directe spaniole în 2009 s-a diminuat cu 98,9% comparativ cu
2008. Scăderea s-a datorat în principal evoluţiei negative din sectorul construcţiilor, în
care a avut loc o dezinvestire netă de 23,7 milioane euro, comparativ cu investiţiile nete
din anul 2008, în valoare de 83,8 milioane de euro. Principala destinaţie a investiţiilor o
constituie SUA (1.166,8 milioane euro), urmată de Irlanda (920,9 milioane), Marea
Britanie (675,2 milioane) şi Italia (519,1 milioane).
De asemenea, investiţiile spaniole în UE-27 au atins 2.803,3 milioane euro, iar în America
Latină, 968 milioane euro. Pe de altă parte, investiţiile externe în Spania, în cel de-al
doilea trimestru al anului 2011, ajung la 4.777,1 milioane de euro, faţă de 3.508,1
milioane din cadrul aceleiaşi perioade a anului anterior.
Regiunile care prezintă un interes crescând pentru investitorii spanioli sunt Europa
Centrală şi de Est, ţările din nordul Africii – Maroc, Algeria, Tunisia, precum şi ţările din
Extremul Orient, în special China.
România a devenit un nou pol de atracţie pentru investitorii spanioli, firmele spaniole
căutând să profite de fondurile europene de care beneficiază România.
Principalele domenii de interes pentru investitorii spanioli sunt infrastructura, sectorul
energetic, agricultura şi sectorul imobiliar.
Investiţii spaniole în străinătate:
(Milioane de euro)

Investiţii
Spania:

AÑII

INVESTIŢII BRUTE

INVESTIŢII NETE

2000
2001
2002
2003
2004

60.479
47.860
46.986
31.758
49.294

48.701
43.041
31.402
25.797
43.355

2005

34.495

26.726

2006

66.004

55.517

2007

111.187

92.285

2008

45.627

35.614

2009

19.351

1.433

2010

37.801

24.587

2011(ian.-mar.)

6.368

3.460

străine
(Milioane de euro)

în

AÑI

INVESTIŢII BRUTE

INVESTIŢII NETE

38.399

29.465

35.170

28.206

32.928

28.840

18.416

14.895

18.911

9.125

17.615

10.828

13.954

3.776

37.236

26.803

38.729

34.926

15.263

12.230

11.042

8.139

6.878

6.436

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011(ian.-martie)

7. DREPTUL COMERCIAL ŞI REGIMUL DE INVESTIŢII ÎN SPANIA
Legislaţia comercială, în general, şi cea privind comerţul exterior, în particular, care se
aplică în Spania, sunt în cele dezvoltate la nivelul Uniunii Europene şi se caracterizează
printr-o liberalizare cvasi-totală a circulaţiei produselor şi a preţurilor.
De aceeaşi libertate se bucură şi regimul investiţiilor. Cu excepţia producţiei de apărare,
practic se pot realiza investiţii în orice sector, inclusiv de către cetăţenii străini.
În ceea ce priveşte societăţilor comerciale, legislaţia este aliniată la cea a UE, prevăzând
următoarele forme de organizare:
-

Societate comună colectivă;

-

Societate în comandită simplă;

-

Societate în comandită pe acţiuni

-

Societate cu răspundere limitată;

-

Societate cooperativă

-

Societate anonimă;

Capitalul social minim pentru societăţile anonime este de cca. 10.000 euro, iar pentru
cele cu răspundere limitată de cca. 3.000 euro. Formalităţile de înregistrare a unei
societăţi se realizează de către notarul public. Rezervarea numelui şi înscrierea societăţii
se fac la Registrul Comerţului.
Prevederi ale Decretului Regal nr. 664/1999 privind investiţiile străine în Spania
Decretul Regal nr.664/23 aprilie 1999 privind investiţiile străine urmăreşte două scopuri
fundamentale :
-

asigurarea cunoaşterii administrative, statistice şi economice a operaţiunilor de
investiţii străine ;

-

admiterea adoptării de măsuri justificate de motive de ordin public şi securitate
publică.

Cunoaşterea investiţiilor străine se face cu caracter general, printr-un mecanism de
declarare "ex-post" a operaţiunilor. Pentru anumite investiţii, legate de teritorii sau ţări

considerate paradisuri fiscale, se solicită, în plus şi cu caracter special, o declaraţie
anterioară realizării investiţiei.
Pe de altă parte, adoptarea de măsuri din motive de ordine şi securitate publică
vizează posibilitatea suspendării regimului de liberalizare, stabilind controlul anticipat al
investiţiilor.
Capitolul I al Decretului Regal nr.664/1999 prevede regimul investiţiilor străine în Spania,
sub aspect subiectiv şi obiectiv, precum sistemul de declarare general "ex-post",
eliminându-se procedeele de verificare şi autorizare prealabilă, în vigoare până atunci.
De asemenea, dispar categoriile tradiţionale de clasificare a investiţiilor, iar operaţiunile
se consideră investiţii străine ca efect al declarării lor în Registrul de Investiţii.
În capitolul III se includ "Dispoziţii comune" în materie de supraveghere administrativă,
redefinire a funcţiilor Comisiei de Investiţii Străine şi reguli privind declaraţia de schimb de
domiciliu sau rezidenţă.
A doua opţiune normativă mai importantă se referă la posibilitatea suspendării regimului
de liberalizare, prevăzându-se în acest caz special un control anterior al investiţiei, adică
necesitatea obţinerii autorizaţiei Consiliului de Miniştri, la propunerea Ministerului
Economiei şi Finanţelor şi a Departamentului vizat. Legea prevede un control atât
economic, cât şi sectorial al investiţiilor.
În sfârşit, la articolul 11 se stipulează posibilitatea suspendării regimului general de
investiţii străine în activităţile legate în mod direct de apărarea naţională, caracteristicile
speciale ale sectorului respectiv, făcând necesară procedarea de această manieră. Ca
atare şi ca unică excepţie, investiţiile străine în Spania în întreprinderi destinate
activităţilor legate de apărarea naţională trebuie să obţină autorizaţia prealabilă a
Consiliului de Miniştri.
Pentru achiziţionarea de terenuri agricole de către societăţi care au acţionari/ asociaţi
cetăţeni străini sau de către cetăţeni străini persoane fizice nu există nici o restricţie, cu
menţiunea că, la înregistrarea vânzării/cumpărării, cumpărătorii (societăţi sau cetăţeni
străini) trebuie să facă dovada provenienţei legale a fondurilor.
8. INSTITUŢII RELEVANTE
Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului este Departamentul Administraţiei
Generale a Statului care răspunde de propunerea şi executarea unor măsuri generale de
politică economică ale Guvernului, îndeosebi cele privind politică comercială, turistică, de
dezvoltare industrială, a IMM-uri, energiei şi minelor, precum şi telecomunicaţiilor şi IT.
Ministrul Industriei, Turismului şi Comerţului este Miguel Sebastián Gascón.
Departamentele Ministerului Industriei, Turismului si Comerţului sunt:
-

Ministrul

-

Cabinetul ministrului

-

Unitate de studii

-

Secretariatul de Stat pentru Comerţ Exterior

-

Secretariatul de Stat pentru Energie

-

Subsecretariatul pentru Industrie, Turism şi Comerţ

-

Secretariatul General pentru Industrie

-

Secretariatul General pentru Turism si Comerţ Interior

Mai multe detalii despre organizare şi activitate în http://www.mityc.es
Funcţionează de asemenea un Birou Economic al Guvernului.

Institutul Spaniol de Comerţ Exterior (ICEX) este o companie publică de nivel naţional
care are drept misiune promovarea şi internaţionalizarea companiilor spaniole, pentru a
contribui la competitivitatea lor şi a aduce valoare economiei în ansamblu. Prestează
servicii prin intermediul unei reţele de 31 de Direcţii Provinciale şi Teritoriale de Comerţ în
Spania şi aproape 100 de Birouri Economice şi Comerciale în exterior. Dispune de
asemenea, de 13 Centre de Afaceri în străinătate, care oferă companiilor spaniole
infrastructură temporară ca un incubator al internaţionalizării. Mai multe detalii pe
www.icex.es
9. INFORMAŢII PRACTICE
Costuri de stabilire: Pentru a obţine această informaţie într-un mod complet, sugerăm
accesarea Portalului ICEX (www.icex.es) şi urmărirea paşilor: Apoyo al inversor,
Implantación en el Exterior, Seleccionar “País”, Catálogo de Costes de Establecimiento.
Sprijin financiar public pentru implementarea şi investiţia companiei spaniole în
exterior: Pentru a obţine aceste informaţii într-un mod cât mai complet sugerăm
accesarea Portalului ICEX (www.icex.es) şi urmărirea paşilor: Apoyos Financieros
Públicos, Apoyos Financieros Públicos, Documento Completo.
Formalităţi de intrare şi ieşire: Se permite intrarea cetăţenilor români în Spania cu C.I.
sau Paşaport valabil. Nu se cere viză sau permis de rezidenţă. În cazul unei şederi
prelungite, este obligatorie înregistrarea în Registrul Civil de Străini. Documentele
necesare pentru înregistrare sunt: cerere, original şi copie după C.I. sau paşaport şi
dovada abilităţii de exercitare a activităţii economice.
Ora locală şi vacanţe: Ora locală în Spania este GMT+1. Toată ţara se află pe acelaşi
fus orar cu excepţia Insulelor Canare (GMT). Schimburile orare iarnă/vară se realizează
în acelaşi mod şi în aceleaşi zile ca în România.
Durata vacanţelor anuale este de minimum 20 de zile lucrătoare şi sunt stabilite printr-un
acord colectiv de muncă.
Sărbători în Spania
Calendarul sărbătorilor anuale este stabilit în fiecare an în funcţie de distribuţia
săptămânală. Inventarul sărbătorilor comune pentru toată Spania este de obicei ales
dintre următoarele:

Dată

Nume

1 ianuarie

Anul Nou

6 ianuarie

Regii Magi

Epifanie

19 martie

Sf. Iosif

(nu în toată ţara)

Martie sau Aprilie Joia Sfântă

Note

(nu în toată ţara)

Martie sau Aprilie Vinerea Sfântă
Martie sau Aprilie Paştele
1 mai

Ziua muncii

25 iulie

Apostolul
Santiago

15 august

Adormirea
Maicii Domnului

(nu în toată ţara)

Patronul Spaniei pentru Biserica Catolică (nu în toată
ţara)

12 octombrie

Ziua Naţională a Ziua Descoperirii Americii. Ziua Hispanităţii şi a
Spaniei
Doamnei Noastre Pilar

1 noiembrie

Ziua
Sfinţilor

6 decembrie

Ziua Constituţiei Data aprobării Constituţiei din 1978

8 decembrie

Inmaculada
Concepción

Patroana Spaniei pentru Biserica Catolică

25 decembrie

Crăciun

Naşterea lui Isus

tuturor

Comunicaţii Spania-România:
Telecomunicaţii: Spania contează pe un sistem poştal, telegrafic, telex, fax şi servicii
telefonice. Indicativul telefonic pentru Spania este: 0034.
Comunicare aeriană: Linia aeriană română Tarom realizează zboruri directe în Spania
pe rutele Bucureţti – Madrid y Barcelona, menţinând un zbor direct zilnic între Madrid şi
Bucureşti. Iberia de asemenea realizează acelaşi zbor zilnic Bucureşti-Madrid.
Compania românească low-cost Blue Air oferă de asemenea zboruri directe către
Spania, pe rutele Bucureşti- Madrid, Barcelona, Valencia şi Malaga, Bacău – Barcelona
şi Sibiu -Madrid.
Wizzair conectează Bucureşti – Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valencia, Cluj NapocaMadrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia şi Palma de Mallorca, Târgu Mureş – Madrid,
Barcelona, Timişoara – Madrid, Barcelona şi Valencia.
VUELING oferă zboruri directe Bucureşti – Madrid, Barcelona.
Easy Jet operează pe ruta Bucureşti – Madrid.
Alte opţiuni includ escale în Italia, Franţa, Germania, Austria şi Olanda. Toate aceste linii
admit cantităţi limitate la bagaje.
Comunicare rutieră: Bucureşti de află la o distanţă de 3500 km de Madrid. Un camion
TIR parcurge distanţa în aproximativ 5 zile.
De asemenea există conexiune feroviară prin Budapesta.
Comunicare maritimă: Conexiunile de transport maritim cu România se fac de obicei
regrupând marfa într-un port israelian, turc sau în Atena. Durata unui transport este de
aproximativ două săptămâni. O dată pe lună are loc un transport general de marfă între
portul Constanţa şi cel din Sagunto.
Surse utilizate:
-

Guvernul Spaniei

-

Ministerul Economiei şi Finanţelor – Spania

-

Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului - Spania

-

Ministerio del Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino – Spania

-

Banca Spaniei

-

Institutul Naţional de Statistică Spania

-

Eurostat

-

OECD

