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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΦΥΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ 

 

Η εταιρική μετακίνηση εδρών αποτελεί όχι μόνο διεθνές φαινόμενο μεταξύ χωρών 

παρατηρείται επίσης και εσωτερικά, τουλάχιστον στην Ισπανία το φαινόμενο 

μετεγκατάστασης εταιρειών μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων είναι αρκετά έντονο. 

 

Κατά το έτος 2016, ο αριθμός των επιχειρήσεων που κατέφυγαν από την Καταλονία 

προς άλλες αυτόνομες κοινότητες στην Ισπανία είναι 802, ενώ μόνο 531 επιχειρήσεις 

ακολούθησαν τον αντίθετο δρόμο. Αυτό υποδεικνύει μια σημαντική απώλεια 271 

επιχειρήσεων, η οποία προστίθεται στην ήδη υπάρχουσα των προηγούμενων ετών.  

 

Χιλιάδες εταιρείες μετακόμισαν την έδρα τους το τελευταίο έτος σε άλλη περιοχή, 

προσπαθώντας να βρουν καλύτερες συνθήκες για την επιχείρησή τους και 

ταυτοχρόνως επιδεικνύοντας ένα σαφές σενάριο «νικητών και χαμένων». 

 

Μεταξύ των νικητών, βρίσκεται η κοινότητα της Μαδρίτης, η οποία χαρακτηρίζεται 

από τη θεσμική σταθερότητά της, τα οφέλη που προσφέρει στις επιχειρήσεις καθώς 

και το σχετικό προβάδισμα που της δίνει η ιδιότητα της πρωτεύουσας. Στην πλευρά 

των χαμένων βρίσκεται η κοινότητα της Καταλονίας, όπου η αποσχιστική τάση 

δείχνει να της κοστίζει αρκετά, από οικονομική άποψη. Περισσότερες από 800 

εταιρείες αποχώρησαν από αυτήν το 2016 για να μεταβούν σε άλλη ισπανική 

περιφέρεια, σύμφωνα με στοιχεία του εμπορικού μητρώου που συγκέντρωσε η 

ισπανική εταιρεία αξιολόγησης Axesor. 

 

Ο αριθμός αυτός είναι ένα πραγματικό πλήγμα για τον καταλανικό επιχειρηματικό 

κλάδο, διότι για κάθε τρεις εταιρείες που εγκαταλείπουν, μόνο δύο αποφασίζουν να 

μετακινηθούν από την υπόλοιπη Ισπανία στην Καταλονία. Αυτό αντιπροσωπεύει 

καθαρή ζημιά 271 εταιρειών κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. Γεγονός καθόλου 

πρωτότυπο για την Καταλονία, διότι κατά τα τελευταία εννέα χρόνια, περίοδο κατά 

την οποία αναφέρεται η βάση δεδομένων του Axesor, η κοινότητα δεν έχει πάψει να 

υποφέρει από την φυγή των εταιρειών. 
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Αυτό το αρνητικό ισοζύγιο προκλήθηκε καθώς η φορολογική πίεση σε ιδιώτες και 

επιχειρήσεις αυξήθηκε και ενέτεινε την εθνικιστική πρόκληση. Έτσι, στα τελευταία 

χρόνια διακυβέρνησης της Καταλονίας από τον José Montilla (2008-2010), έφυγαν 

288 εταιρείες ανά έτος και η αναχώρηση μειώθηκε κατά την πρώτη κοινοβουλευτική 

περίοδο του Artur Mas, σε 202 εταιρείες ανά έτος.  

 

Κατά το πρώτο έτος διακυβέρνησης του Carles Puigdemont (2016), ο αριθμός ήταν 

πιο ογκώδης από ό, τι το 2015, αν και πιο μικρός σχετικά με ολόκληρη την 

προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο. Ως αποτέλεσμα, από το 2008 έως το 2016, 

η περιοχή σημείωσε καθαρή απώλεια 2.522 εταιρειών. 

  

Ωστόσο, κατά την διοίκηση Puigdemont, παρατηρείται ότι οι εταιρείες που έχουν 

αποχωρήσει είναι σημαντικά μεγαλύτερες από αυτές των προηγούμενων ετών.  Έτσι, 

αυτές οι 271 εταιρείες που έκαναν αλλαγή έδρας σε άλλες κοινότητες, έχουν κύκλο 

εργασιών 909,7 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, δηλαδή πάνω από το τριπλάσιο του 

κύκλου εργασιών των εταιρειών που έφυγαν από το προηγούμενο έτος. Αυτό 

αποτελεί την μεγαλύτερη «αιμορραγία» όλων των κοινοτήτων. Πίσω από την 

Καταλονία, και σε μεγάλη απόσταση, ακολουθεί η Ναβάρα, η οποία έχει χάσει 76 

επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο.  

 

Από την άλλη πλευρά, η Κοινότητα της Μαδρίτης έχει κερδίσει 424 εταιρείες που 

αναφέρουν πρόσθετη οικονομική δραστηριότητα ύψους 1.217,3 εκατ. ευρώ. Ο 

αριθμός αυτός είναι αποτέλεσμα των 1.437 αφίξεων επιχειρήσεων και 1.013 

αναχωρήσεων.  

 

Οι μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων είναι ένα μέτρο σύγκρισης για το πολιτικό κλίμα 

που επικρατεί σε μια δεδομένη περιοχή. Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι οι 

εταιρείες μπορούν να αποφασίσουν να αλλάξουν την έδρα τους είτε για 

φορολογικούς λόγους, ή επειδή αντιλαμβάνονται υψηλή πολιτική αβεβαιότητα, με 

αποτέλεσμα να αναζητούν περιοχές, όπου οι κανόνες του παιχνιδιού δεν αλλάζουν 

διαρκώς. Παρόλα αυτά, η μετακίνηση της έδρας μιας εταιρείας σε άλλη αυτόνομη 

κοινότητα έχει υψηλό οικονομικό κόστος, οπότε η απόφαση αυτή δεν μπορεί να 

λαμβάνεται ελαφρώς. 

 

Ωστόσο, δεν είναι όλα τα στοιχεία αρνητικά. Στην πραγματικότητα, η Καταλονία 

ηγήθηκε στη δημιουργία εταιρειών τον προηγούμενο χρόνο, με 21.950 νέες εταιρείες, 

σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Επίσης στη Μαδρίτη δημιουργήθηκαν 

20.048 επιχειρήσεις τον τελευταίο χρόνο. Σύμφωνα με αυτή τη καταγραφή, η 

δημιουργία νέων εταιρειών σε ολόκληρη την Ισπανία αυξήθηκε κατά 7,8% το 2016 σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, σε 102.396, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από το 

2008 τις 100.000 επιχειρήσεις ετησίως. 
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