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Καταλανικό: έκτακτο διάταγμα της ισπανικής κυβέρνησης για τη διευκόλυνση
μεταφοράς έδρας επιχειρήσεων
Στις 6 Οκτωβρίου τ.έ., το Υπουργικό Συμβούλιο της ισπανικής κυβέρνησης ψήφισε
προεδρικό νομοθετικό διάταγμα με άμεση ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής του στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (την αμέσως επομένη), το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες
την άμεση αλλαγή έδρας, μόνο με την έγκριση τμήματος του διοικητικού τους
συμβουλίου.
Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι το διάταγμα αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση
εταιρειών που επιθυμούν να αλλάξουν την έδρα τους από την Καταλονία σε άλλη
Αυτόνομη Κοινότητα. Σχολιάζεται εξάλλου από τον ισπανικό τύπο ότι το διάταγμα
εγκρίθηκε και μετά από σχετικό αίτημα σημαντικών ισπανικών επιχειρήσεων με έδρα την
Καταλονία, οι οποίες, δεδομένου του ενδεχομένου μονομερούς προκήρυξης της
ανεξαρτησίας, προτιμούν να μεταφέρουν την έδρα τους σε άλλες Αυτόνομες Κοινότητες.
Υπογραμμίζεται ότι η Sabadell ήδη ενέκρινε την μεταφορά έδρας στο Αlicante και η
CaixaBank τελικά ενέκρινε την αλλαγή έδρας από τη Βαρκελώνη στη Βαλένθια και όχι
στην Palma de Mallorca, όπως είχε αρχικά δημοσιευθεί. Στην αλλαγή της απόφασης
συνέτεινε και το γεγονός ότι η Sabadell και η Βankia, δύο εκ των πέντε μεγαλυτέρων
ισπανικών τραπεζών (η Banco Santander, η BBVA και η Caixa είναι οι άλλες τρεις),
έχουν ήδη επιλέξει να έχουν την έδρα τους στην αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια.
Εξάλλου, στον κατάλογο των εταιρειών που εξετάζουν την μεταφορά της έδρας τους
προστίθενται, μεταξύ άλλων, η εταιρεία υδάτων Aigues (στην Μαδρίτη), o όμιλος
εταιρειών Αbertis, ο εκδοτικός οίκος Planeta, η Cellnex (τηλεπικοινωνίες) και η εταιρεία
διαχείρισης ακινήτων Colonial.
Εκτίμησή μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των επόμενων πολιτικών
εξελίξεων στην Καταλονία, ο χάρτης των επιχειρηματικών εδρών, ο οποίος ούτως ή
άλλως παρουσιάζει υψηλή κινητικότητα στην Ισπανία, αλλάζει. Η μεταφορά αρκετών
σημαντικών επιχειρήσεων στη Μαδρίτη θα αυξήσει επιπλέον την οικονομική
δραστηριότητα εδώ.
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