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Το επενδυτικό τοπίο στην Ισπανία 

 

Από το Δεκέμβριο του 2017, οι ισπανικές επενδύσεις βρίσκονται σε ιστορική ανοδική 

πορεία. Συγκεκριμένα, τον τελευταίο μήνα του περασμένου έτους, ξεπέρασαν το 

προηγούμενο ρεκόρ των 261.000 εκ. ευρώ που είχε σημειωθεί το Μάιο του 2007 ενώ το 

μήνα Απρίλη του 2018 προστέθηκαν περισσότερα από 272.000 εκ. ευρώ. Η άνοδος που 

διαγράφηκε, σε σύγκριση με το ελάχιστο ποσό των 122.328 εκ. ευρώ που είχε σημειωθεί 

το Δεκέμβριο του 2012, έφτασε στο ποσοστό 120%.  

Η ανάκτηση δυνάμεων του ισπανικού επενδυτικού τομέα είναι αναμφισβήτητη. Στα τέλη 

του 2012, τα προϊόντα των ξένων επενδυτών είχαν καθαρή αξία κάτω των 38.000 εκ. 

ευρώ, με μερίδιο 23,5% του συνολικού όγκου προϊόντων συλλογικών επενδύσεων.  

Η αύξηση του όγκου των ξένων προϊόντων ήταν πολύ υψηλότερη από τα εθνικά 

προϊόντα. Ο τομέας των Ισπανών διαχειριστών παραμένει στην αγορά σε καλά επίπεδα, 

σχεδόν ίδια με τα προηγούμενα χρόνια, όμως υπόκειται σε ολοένα ισχυρότερο έλεγχο. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ισπανικής ένωσης ιδρυμάτων συλλογικών επενδύσεων 

INVERCO, μεγάλες εταιρείες, όπως η BlackRock και η JP Morgan, κατατάσσονται στις 

πρώτες θέσεις της ισπανικής αγοράς, με τα ποσά των  31.216 εκ. ευρώ και 14.023 εκ. 

ευρώ αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι το μερίδιο των ξένων διαχειριστών της αγοράς 

αυξήθηκε κατά 67%, φθάνοντας τις 39,3 ποσοστιαίες μονάδες.  

Οι επενδύσεις σε ξένα κεφάλαια αφορούν τόσο τους μικρούς επενδυτές όσο και τους 

επαγγελματίες, κυρίως όμως αφορούν οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων 

μεταβλητού κεφαλαίου. Για παράδειγμα, η BlackRock, ο μεγαλύτερος διαχειριστής 

κεφαλαίων στον κόσμο, με συνολικό κεφάλαιο 6,28 δις δολάρια (περί τα 5,4δις ευρώ) 

διέθεσε 15.619 εκ. ευρώ στην Ισπανία σε μικροεπενδυτές και 15.472 εκ. ευρώ σε 

επενδυτές χονδρικής.  

Ο όμιλος EDM (ανεξάρτητος διαχειριστής που προσφέρει διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) διαθέτει χαρτοφυλάκια, ύψους 1.074 εκ. 

ευρώ. Η εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κινήσεων Magallanes, διαθέτει αρκετές 

εταιρείες επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου, με συνολικό ποσό 521 εκ. ευρώ. Η 

εταιρεία διαχείρισης επενδυτικών κινήσεων Abante έχει 290 εκ. ευρώ, ο όμιλος  GVC 
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Gaesco 277 εκ. ευρώ (ανεξάρτητος διαχειριστής που προσφέρει διαχείριση 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων), η εταιρεία Merchbanc που ειδικεύεται σε 

επενδυτικές κινήσεις στο τομέα των ακινήτων διαθέτει 133 εκ. ευρώ και η τράπεζα 

Sabadell μόλις 52 εκ. ευρώ.  

 


