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Η πρωτοκαθεδρία της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης στην ισπανική 

οικονομία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 20 Δεκεμβρίου τ.έ. η Εθνικής Στατιστική Αρχή της 

Ισπανίας (INE), η Καταλονία δεν είναι πλέον η μεγαλύτερη, οικονομικά, Κοινότητα της Ισπανίας, 

καθώς το ΑΕΠ της Κοινότητας της Μαδρίτης κατείχε την πρώτη θέση για το 2018. Οι νέες αυτές 

εκτιμήσεις αναθεώρησαν ανοδικά το ΑΕΠ της πρωτεύουσας της Ισπανίας σε σύγκριση με τις 

αρχικές εκτιμήσεις και συγκεκριμένα στα 230,79 δις ευρώ ενώ, αντίθετα, το ΑΕΠ της Καταλονίας 

υπολογίστηκε μειωμένο στα 228,68 δις ευρώ. Αντίστοιχα, η συνεισφορά στο συνολικό ΑΕΠ της 

Ισπανίας είναι 19,2% και 19% αντίστοιχα. Η διαφορά μπορεί να είναι πολύ μικρή ωστόσο έχει τη 

σημασία της. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο Κοινότητες παρουσιάστηκε ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας 

τους το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, η Κοινότητα της Καταλονίας αναπτύχθηκε με ρυθμό 

2,2%, ο οποίος, ωστόσο, ήταν χαμηλότερος από τον ρυθμό ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας 

που για το ίδιο έτος ήταν 2,4%. Αντιθέτως, η Κοινότητα της Μαδρίτης κινήθηκε υψηλότερα από 

τον μέσο όρο, δεδομένου ότι η οικονομία της αυξήθηκε κατά 3,1%.  

Οι κύριες αιτίες για την πρωτοκαθεδρία της Κοινότητας της Μαδρίτης είναι δύο. Αρχικά, η 

πρωτεύουσα της Ισπανίας έχει επιτύχει σημαντική βελτίωση και ανάπτυξη τα τελευταία έτη, η 

οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια που έχει 

επικρατήσει στην Καταλονία από τον Οκτώβριο του 2017, με την πραγματοποίηση παράνομου 

δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της, ανάγκασε εξαρχής πολλές επιχειρήσεις να 

αποχωρήσουν από την Κοινότητα ενώ, επιπλέον, έχει επιβραδυνθεί σημαντικά η δημιουργία νέων. 

Ιδιαίτερα το τρέχον έτος, κατά το οποίο οι εντάσεις στην Κοινότητα επανήλθαν, υπήρξε σημαντική 

επίδραση στην οικονομία της Καταλονίας καθώς πέραν του επιχειρηματικού κόσμου, ο 

τουριστικός τομέας επηρεάστηκε σημαντικά.  

Σύμφωνα με δηλώσεις της Προέδρου της Κοινότητας της Μαδρίτης, η επιτυχία της Μαδρίτης 

οφείλεται στις φιλελεύθερες πολιτικές που ακολουθούνται, οι οποίες επιτρέπουν χαμηλή 

φορολογία και τη δημιουργία επιπρόσθετων θέσεων εργασίας. Από την πλευρά της, η Τράπεζα 

της Ισπανίας έχει συχνά υπογραμμίσει τη σημαντικότητα της πολιτικής σταθερότητας τόσο στην 

Κοινότητα της Καταλονίας όσο και συνολικά στην Ισπανία, η οποία δεν παρατηρείται τα τελευταία 

έτη.  

Όσον αφορά τις υπόλοιπες Κοινότητες της Ισπανίας, την τρίτη θέση κατέχει η Κοινότητα της 

Ανδαλουσίας, με συνολικό ΑΕΠ 160,6 δις ευρώ, ήτοι το 13,4% του συνολικού ΑΕΠ της Ισπανίας. 

Σε χαμηλότερα επίπεδα, με ποσοστό επί του εθνικού ΑΕΠ της τάξεως του 6% ή 72,1 δις, 

ακολουθεί η Χώρα των Βάσκων. 

 

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

