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Η δυναμική επαναφορά της Καταλονίας στον επενδυτικό χάρτη της Ισπανίας
Την 1η Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη στην Καταλονία ανεπίσημο δημοψήφισμα για την
ανεξαρτητοποίηση της Κοινότητας από το Βασίλειο της Ισπανίας, το οποίο προκάλεσε μεγάλη
αναταραχή στην πολιτική σκηνή της χώρας και πυροδότησε την αβεβαιότητα και την έλλειψη
εμπιστοσύνης στην περιοχή. Ως αποτέλεσμα, μεγάλες επιχειρήσεις και σημαντικά κεφάλαια
αποσύρθηκαν από την εν λόγω Κοινότητα, όπως επισημάναμε συχνά σε σειρά παλαιότερων
εγγράφων μας εκείνης της περιόδου, εξαιτίας του φόβου των επενδυτών για τις επικείμενες
εξελίξεις.
Συγκεκριμένα, η έξοδος κεφαλαίων από την Καταλονία είχε ξεκινήσει τρεις μήνες πριν από την
1η Οκτωβρίου με το συνολικό όμως ποσό των καταθέσεων που μεταφέρθηκαν από τις
Καταλανικές τράπεζες σε άλλες τράπεζες της χώρας το συγκεκριμένο διάστημα, να φθάνει τα 5
δις ευρώ. Μετά την 1η Οκτωβρίου ξεκίνησε η μαζική φυγή κεφαλαίων. Αναλυτικότερα, το
τελευταίο τρίμηνο του 2017, υπολογίζεται ότι οι καταθέσεις στις Καταλανικές τράπεζες
μειώθηκαν κατά 31,4 δις ευρώ, ενώ και το α΄ τρίμηνο του 2018 η τάση αυτή δεν βελτιώθηκε.
Καθώς όμως η κατάσταση φαινόταν να σταθεροποιείται, οι αποταμιεύσεις ξεκίνησαν να
αυξάνονται εκ νέου στην Κοινότητα, αρχικά με χαμηλούς ρυθμούς και μετέπειτα με εντονότερους.
Τον Ιούλιο τ.έ., οι καταθέσεις είχαν αυξηθεί σημαντικά, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το ήμισυ
των 37,5 δις που χάθηκαν εξαιτίας της προαναφερθείσας κρίσης. Το τελευταίο μόνον τρίμηνο
υπολογίζεται ότι οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,2 δις ευρώ, ενώ πλέον, συνολικά, στις
Καταλανικές τράπεζες έχουν κατατεθεί περισσότερα από 20 δις ευρώ.
Συμπερασματικά, η Καταλονία, η οποία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες Κοινότητες για την
οικονομία της Ισπανίας, επανέρχεται στο χάρτη των επενδύσεων και συνεχίζει να προσελκύει
κεφάλαια και επιχειρήσεις, τα οποία της επιτρέπουν να διατηρεί την δυναμική της οικονομική
κατάσταση.
Τέλος, η Κοινότητα που απορρόφησε το μεγαλύτερο μέρος των καταθέσεων κατά τη περίοδο
της κρίσης της Καταλονίας, ήταν η Βαλένθια, καθώς από τον Ιούνιο του 2017 κατατέθηκαν στις
τράπεζές της 12,8 δις ευρώ ενώ και η τοπική της οικονομία θεωρείται από τις πλέον σημαντικές
της χώρας.
Εν κατακλείδι, η ανωτέρω τάση διαφαίνεται σε ολόκληρη την Ισπανία, στην οποία οι καταθέσεις
αυξάνονται με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι το β’ τρίμηνο τ.έ., οι
καταθέσεις των νοικοκυριών στις ισπανικές εμπορικές τράπεζες αυξήθηκαν κατά 2,2%,
ξεπερνώντας συνολικά τα 1,28 τρις ευρώ. Για το συγκεκριμένο τρίμηνο, οι καταθέσεις αυξήθηκαν
σε όλες τις Κοινότητες της Ισπανίας, εκτός από την αυτονομία της Μαδρίτης, στην οποία όμως
οι καταθέσεις αγγίζουν τα 360 δις ευρώ, το οποίο αποτελεί το ένα τρίτο του συνόλου της χώρας.
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