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Μεγάλη αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Αυτόνομη Κοινότητα της Μαδρίτης 

και μείωση στην Καταλονία 

 

Οι ξένες επενδύσεις για το 2018 αυξήθηκαν στην Ισπανία κατά 70% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, φθάνοντας συνολικά τα 46,82 δις ευρώ από 27,34 δις ευρώ το 2017. Η 

Μαδρίτη παρουσίασε μεγάλη αύξηση της τάξεως του 125% ή 22,20 δις ευρώ, λαμβάνοντας 

συνολικά περισσότερα από 39,92 δις ευρώ, το οποίο αποτελεί το 80% του συνόλου των 

επενδύσεων στην Ισπανία. Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση όσον αφορά τις ξένες 

επενδύσεις είχε η Κοινότητα της Κανταβρίας, όπου συνολικά το 2018 επενδύθηκαν 185,8 εκ. 

ευρώ, 181,4 εκ. ευρώ περισσότερα από ότι το 2017. Αύξηση παρουσίασαν ακόμα τρεις 

αυτόνομες Κοινότητες στην Ισπανία, της Λα Ριόχα, της Ναβάρα, της Αραγονίας και της 

Καστίλης και Λεόν, οι οποίες  είχαν χαμηλές ξένες επενδύσεις το 2017.  

Οι ξένες επενδύσεις στην περιοχή της Καταλονίας αυξήθηκαν κατά 2,98 δις ευρώ για το 2018, 

κάτι που, ωστόσο, αποτελεί μείωση της αύξησης σε σχέση με το 2017 κατά 397 εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, 

πρόκειται για μείωση κατά 11,7%, η οποία συμβαίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στην 

πρωτεύουσα της Καταλονίας. Η Κοινότητα υποστηρίζει ότι τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά 

και θα αλλάξουν προς τα άνω, παρουσιάζοντας μία καλύτερη πορεία για τη Βαρκελώνη. 

Παρόλα αυτά, η Καταλονία παραμένει δεύτερη, μετά τη Μαδρίτη, στην προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές, τα ανωτέρω μεγέθη δεν θα έπρεπε να 

προκαλούν ανησυχία, δεδομένου ότι εφόσον έχουν γίνει ήδη αρκετές επενδύσεις στην 

περιοχή, είναι επόμενο να υπάρχει ένας βαθμός στασιμότητας σε νέες. Συγκεκριμένα, 

μελετώντας τετραετή διαστήματα, παρατηρείται  ότι οι επενδύσεις στο διάστημα 2014-2018 

είναι 45% περισσότερες από ότι το διάστημα 2009-2013 για την Κοινότητα της Καταλονίας.  

Τη μεγαλύτερη μείωση είχε η Χώρα των Βάσκων, με πτώση της τάξης του 64%, λαμβάνοντας 

συνολικά 969 εκ. ευρώ καθώς και οι Θέουτα και Μελίγια, οι οποίες είδαν τις ξένες επενδύσεις 

τους να μειώνονται κατά 86%. 

Το παράδειγμα της ισπανικής πρωτεύουσας αποτελεί αξιόλογο πρότυπο μίμησης, το οποίο 

θα μπορούσε να εξετάσει και η χώρα μας. 
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