EVOLUȚIA COMERȚULUI EXTERIOR AL REGATULUI SPANIEI
ÎN SEMESTRUL I AL ANULUI 2016
În primele 6 luni ale anului 2016, exporturile Spaniei au crescut cu 2,3% în termeni nominali față de
perioada similară din 2015, atingând 128,04 miliarde EUR. În același timp, importurile au scăzut cu 0,5%,
la 135,91 miliarde EUR.
Astfel, balanța comercială a înregistrat un deficit de 7,87 miliarde EUR (cu 31,4% mai puțin decât în
semestrul I din 2015), cu o rată de acoperire export/import de 94,2%, comparativ cu 91,6% la finalul lunii
iunie 2015.
Schimburile comerciale ne-energetice au înregistrat un excedent de 99,4 milioane EUR, mult inferior
surplusului de 2,56 miliarde EUR din semestrul I al anului 2015. Pe de altă parte, în urma scăderii prețului
barilului de petrol, deficitul schimburilor energetice s-a diminuat cu 43,2%, până la 7,97 miliarde EUR.
Destinațiile exporturilor spaniole în luna primul semestru din 2016 au fost:
 66,9% - exporturi spre țări UE (din care 52,1% - zona Euro și 14,8% - zona non-Euro), în creștere de
la 64,8% în perioada ianuarie-iunie 2015.
Balanța comercială cu UE a înregistrat un excedent de 7,06 miliarde EUR în primele 6 luni din
2016, în creștere de la 4,95 miliarde EUR în perioada similară a anului trecut.
 33,1% - exporturi spre țări non-UE, reduceri semnificative înregistrând exporturile spre America
Latină -12,2%).
Balanța comercială cu zona non-UE a înregistrat un deficit de 14,94 miliarde EUR, în scădere cu
1,48 miliarde EUR față de semestrul I din 2015.
Principalele sectoare exportatoare spaniole în primele 6 luni din 2016 au fost:
Sector

Pondere în total exporturi

Evoluție față de S1 2015

Bunuri de capital

20,2%

+5,2%

Vehicule

18,9%

+13,3%

Alimente, băuturi, tutun

17,1%

+6,3%

Produse chimice

14,3%

-0,2%

Sectoarele cu cea mai mare contribuție pozitivă la evoluția exporturilor spaniole în semestrul I 2016
(2,3%) au fost:
 Vehiculele – 2,3 pp1
 Produsele alimentare – 1 pp
 Bunurile de capital – 1 pp
Contribuție negativă la evoluția exporturilor au avut produsele siderurgice (-0,6pp), aeronavele (-0,3pp) și
mineralele (-0,3pp) și medicamentele (-0,2pp).
În ceea ce privește importurile spaniole, principalele sub-sectoare importatoare în semestrul I 2016 au
fost:
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Puncte procentuale
1

Sector

Pondere în total Valoare
importuri (%)
EUR)

Alte bunuri de capital

9

12.174

Componente și accesorii auto

7,9

10.779

Petrol și produse petroliere

7,4

10.114

Textile

7,3

9.927

Autovehicule și motociclete

6,9

9.343

(milioane

Sub-sectoarele cu cele mai mari creșteri ale valorilor importurilor în primele 6 luni din 2016 față de
perioada similară a anului trecut au fost:
Sector

Pondere în total Creștere față de luna
importuri
mai 2015

Echipamente de transport

2,7

+30,2% (3.631 mil.)

Ceramică și produse asociate

0,3

+23% (386 mil.)

Jucării

0,7

+21,9% (1.017 mil.)

Autovehicule și motociclete

6,9

+16,6% (9.343 mil.)

Fructe și legume

2

+16,4% (2.653 mil.)

Bunuri electronice de consum

0,7

+15,9% (946 mil.)

Cele mai mari rate de reducere a valorilor importurilor în semestrul I 2016 s-au înregistrat în
următoarele sub-sectoare: cărbune și electricitate (-49,6%), petrol și produse petroliere (-33,5%),
îngrășăminte chimice (-29,1%), gaz (-24,9%), produse minerale (-19,5%).
Rata de creștere a exporturilor Spaniei în primul semestru din 2016 (+2,3%) a fost mai mare decât media
înregistrată în zona Euro (-0,2%) și UE (-0,8%), precum și în Germania (+1,5%), Franța (-1,2%) și Marea
Britanie (-5,3%). Principalele economii extra-europene au înregistrat un trend descrescător al
exporturilor: SUA (-6,5%), Japonia (-8,7%) și China (-6,9%).
*
*
*
Schimburile comerciale între Spania și România în semestrul I 2016 au evoluat astfel:
Exporturi spaniole în RO

Importuri românești în ES

Sold ES-RO

Mil EUR

% în total % S1.2015 Mil EUR
exporturi
– S1.2016
spaniole

% în total % S1.2015 Mil.
importuri – S1.2016 EUR
spaniole

1.115,4

0,9%

0,6%

+26,5%

776,7

+20,4%

% S1.2015 –
S1.2016

338,7 +43,1%

Sursa: Ministerul Economiei și Competitivității, Spania
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