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Νεότερα για οικονομικές πτυχές του Καταλανικού και διεξαγωγή του Mobile World 
Congress στην Βαρκελώνη 

 

Μετά την απόπειρα δημοψηφίσματος την 1η Οκτωβρίου τ.έ., 2.471 εταιρείες έχουν μεταφέρει την 

έδρα τους από την Καταλονία σε άλλες κοινότητες. Οι πηγές των αρμόδιων φορολογικών 

υπηρεσιών παραβάλουν πρόσθετα στοιχεία και υποδεικνύουν στα μητρώα τους σχεδόν 1.000 

αλλαγές φορολογικής έδρας επιχειρήσεων. H διαφορά είναι τεράστια, καθώς όταν μία εταιρεία 

προβαίνει και σε αλλαγή φορολογικής έδρας, σύμφωνα με τον ισπανικό νόμο θα πρέπει να 

μεταφερθεί και η διοικητική δομή της εταιρείας, δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο. Σημειώνεται ότι 

με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία θα αποδίδει φόρους όχι πλέον στην Καταλονία, αλλά στη νέα της 

έδρα, το οποίο σημαίνει ότι η φορολογική αρχή της Καταλονίας θα δει τα έσοδά της από τη 

φορολόγηση εταιρειών να μειώνονται σημαντικά. Επίσης, θα πρέπει να μεταφερθεί και τμήμα του 

προσωπικού (λογιστές, δικηγόροι, κτλ), το οποίο αντιστοιχεί και σε απώλειες θέσεων εργασίας 

για την Καταλονία.   

Συγκεκριμένα, το μερίδιο των πωλήσεων εταιρειών που εδρεύουν στην Καταλονία μειώθηκε από 

το ποσοστό του 22,4% του συνόλου της Ισπανίας κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 

σε 19,6% κατά το δεύτερο. Δηλαδή, σε δύο εβδομάδες, σημειώθηκε σημαντική πτώση τριών 

μονάδων. Σε τομείς, όπως η ενέργεια και οι κατασκευές, η πτώση των πωλήσεων κινήθηκε στις 

20 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ πτώση 4 ποσοστιαίων μονάδων σημειώθηκε στον 

χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα. Επίσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Φορολογικής Ευθύνης 

(Airef) εκτιμά ότι η πολιτική κρίση στην Καταλονία μπορεί να προκαλέσει μείωση μεταξύ 0,7 και 

2,7 ποσοστιαίων μονάδων στον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ –σε περιφερειακό επίπεδο-, γεγονός 

που συνεπάγεται απώλειες μεταξύ 1,480 και 5,721 εκ. ευρώ αντίστοιχα.  

Παρόλα αυτά, ο Ισπανός Υπουργός Ενέργειας και Τουρισμού Alvaro Nadal διαβεβαίωσε αυτή τη 

Δευτέρα ότι δεν κινδυνεύει ο εορτασμός της έκθεσης Mobile World Congress (MWC) και ότι θα 

παραμείνει, ως έχει στην πόλη της Βαρκελώνης. Επίσης επισημαίνει πως παρατηρήθηκε αύξηση 

των περιπτέρων και των συμμετεχόντων, επομένως αναμένεται η εκδήλωση να είναι επιτυχής, 

όπως κάθε χρόνο. Επιπλέον δήλωσε ότι αρχίζει να βλέπει «φως στο τέλος του τούνελ» όσον 

αφορά τα οικονομικές πτυχές της καταλανικής κρίσης και εμπιστεύεται την «ουσιαστική 

ανάκαμψη» του Καταλανικού τουρισμού μετά τις εκλογές στις 21 Δεκεμβρίου τ.έ. Από την πλευρά 

του, ο πρόεδρος του εμπορικού επιμελητηρίου της Ισπανίας, José Luis Bonet, διαβεβαίωσε πως 

η Καταλονία δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί.  


