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Προσέλκυση επενδύσεων στην Ισπανία για το 2021, με πρωτοκαθεδρία Μαδρίτης 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της χώρας, η Ισπανία κατάφερε να 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις, αξίας 28,785 δις ευρώ, για το έτος 2021, αύξηση της τάξεως του 

17,7% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Αυτή η θετική εξέλιξη οφείλεται, κατά βάση, στη 

βελτιωμένη στάση των επενδυτών, ιδίως το τελευταίο τρίμηνο του 2021, στο οποίο οι ξένες 

επενδύσεις στην Ισπανία έφτασαν τα 14,17 δις ευρώ, γεγονός που, εν μέρει, επηρεάστηκε από 

τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων της πορείας της πανδημίας. 

Αναφορικά με την κατανομή των επενδύσεων, κύριο πόλο έλξης αποτέλεσε η Κοινότητα της 

Μαδρίτης, η οποία δέχτηκε 20,943 δις ευρώ, συνεπώς, το 73% των συνολικών κεφαλαίων, που 

εισήλθαν στη χώρα. Σημειώνεται ότι σχετικά με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, 

διαπιστώθηκε στη Μαδρίτη, αύξηση στις ξένες επενδύσεις, ύψους 14,5%. Ακολούθησε η 

Κοινότητα της Καταλονίας, καθώς οι ξένες επενδύσεις στην περιοχή ανήλθαν στα 2,968 δις 

ευρώ, σημειώνοντας πτώση ύψους 4,8%, σε σύγκριση με το 2020. Ακολουθεί η Χώρα των 

Βάσκων, στην οποία οι επενδύσεις άγγιξαν τα 1,537 δις ευρώ και η Ανδαλουσία, όπου 

πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις αξίας 965 εκατ. ευρώ. 

Ο κλάδος, που προσέλκυσε περισσότερο τις ξένες επενδύσεις στην Ισπανία κατά τη διάρκεια 

του έτους 2021, ήταν αυτός της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αερίου, ατμού και αέρος, αφού 

απέσπασε 5,801 δις ευρώ, καταγράφοντας αύξηση άνω του 300%, εντός του έτους. Στη 

συνέχεια, ακολούθησαν οι επενδύσεις σε δραστηριότητες εξειδικευμένης κατασκευής με 5,007 

δις ευρώ, ενώ επενδύθηκαν 1,694 δις ευρώ στον προγραμματισμό, στην παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε συναφείς δραστηριότητες. 

Κύρια πηγή εισροής ξένων επενδύσεων αποτέλεσε το Λουξεμβούργο, το οποίο 

πραγματοποίησε επενδύσεις στην Ισπανία ύψους 8,69 δις ευρώ και με δεύτερη επενδύτρια 

χώρα τη Γαλλία, που έφερε κεφάλαια αξίας 6,71 δις ευρώ. Τέλος, ακολούθησαν με μεγάλη 

διαφορά οι Κάτω Χώρες, που διέθεσαν 2,973 δις ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο, επενδύοντας 

2,48 δις ευρώ.  
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