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Ο κομβικός ρόλος της Ισπανίας για τις επενδύσεις από Λατινική Αμερική στην Ευρώπη 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι περιορισμοί που εφαρμόστηκαν στην Ισπανία και σε χώρες 

της Λατινικής Αμερικής, μείωσαν τις επιχειρηματικές σχέσεις των δύο μερών, οι οποίες ωστόσο 

έχουν αρχίσει να ανακάμπτουν σημαντικά. Εξάλλου, η Ισπανία δρα μόνιμα, ως καταλυτικός 

προορισμός, για τις επιχειρήσεις της Λατινικής Αμερικής που θέλουν να εισέλθουν στην 

Ευρώπη.  

Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία επενδύσεων, αφού οι επενδύσεις από την Λατινική Αμερική 

αποτελούν τις τέταρτες μεγαλύτερες στην Ισπανία, μετά τις Η.Π.Α., το Ην. Βασίλειο και τη Γαλλία. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρατικού οργανισμού προσέλκυσης επενδύσεων και προώθησης 

εξαγωγών ICEX, το 2020, οι συνολικές επενδύσεις της εν λόγω περιοχής έφθασαν τα 5,05 δις 

ευρώ, 45% υψηλότερα από το 2019. Ωστόσο, αντίθετα, οι επενδύσεις μεγάλων εταιρειών 

έφθασαν τα 968 εκ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση, κατά 38,4%, σε σύγκριση με το μέσο όρο των 

τελευταίων δέκα ετών, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας. Μεγάλο ποσοστό στην αύξηση 

του συνόλου είχαν σημαντικές επενδύσεις, που πραγματοποίησαν βιομηχανικοί όμιλοι. 

Σύμφωνα με τον κ. Pablo López Lázaro, υπεύθυνου για τις χώρες Λατινικής Αμερικής της Citi 

Private Bank España, οι επενδυτές βλέπουν την Ισπανία ως το μεταίχμιο για την μεταπήδηση 

της παρουσίας της εταιρείας σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές. Αφορμή στέκεται η κοινή γλώσσα, 

κουλτούρα και νομικό πλαίσιο καθώς και το ανεπτυγμένο εργατικό δυναμικό. Ο ίδιος τονίζει ότι 

πολλές από τις πολύ μεγάλες εταιρείες της Λατινικής Αμερικής, που η αξία τους ξεπερνά τα 50 

εκ. δολάρια Η.Π.Α., εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας αποφάσισαν να μεταφέρουν ένα 

μέρος της επιχείρησης στην Ευρώπη και, συγκεκριμένα, στην Ισπανία, ενώ ορισμένοι 

εγκαταστάθηκαν με την οικογένειά τους, στη χώρα.  

Μεγάλο μέρος των επενδύσεων αφορούν τις αγορές ακινήτων, αφού πλέον δεν υπάρχει 

ενδιαφέρον μόνον από τη Βενεζουέλα, αλλά και από πολίτες άλλων κρατών, όπως του Μεξικού, 

της Χιλής και του Περού, που έχουν αρχίσει να εισέρχονται δυναμικά στην αγορά ακινήτων. Σε 

σύγκριση με άλλες πόλεις, η ανταγωνιστικότητα της ισπανικής αγοράς ακινήτων είναι 

μεγαλύτερη από την αντίστοιχη άλλων ευρωπαϊκών χωρών και, ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά κέντρα 

διαλογής και διανομής καθώς και γραφεία και κατοικίες. Πέραν των κατοικιών, ιδιαίτερη 

συμμετοχή παρατηρείται και στον τραπεζικό τομέα, με τις περισσότερες παρόμοιες επενδύσεις 

να συγκεντρώνονται πλέον στην Κοινότητα της Μαδρίτης. 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

