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DADES I XIFRES:
LES EMPRESES ES QUEDEN A CATALUNYA
Síntesi
Diversos mitjans de comunicació internacionals s’han fet ressò de l’entrevista al
president del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane, on deia que 1.000
empreses havien abandonat Catalunya a causa del debat sobiranista. Aquestya
informació es basa en xifres de l’empresa privada Axesor i no és estadística
oficial.
La realitat és que Catalunya no està patint una fuita d’empreses, hi ha
alguns trasllats de domicilis fiscals però no d’unitats operatives. Catalunya
va perdre 987 domicilis fiscals el 2014, però Madrid en va perdre 1.388. Pel que
fa a Catalunya, això només representa el 0,38% del total d’empreses amb
assalariats de Catalunya). Pel que fa a Madrid, el percentatge és superior
(0,66%). Per tant, tant en termes absoluts com en termes relatius, marxen a
una altre CCAA més empreses de Madrid que de Catalunya el 2014.
En els trasllats de domicilis fiscals, més que al sobiranisme, es podrien
explicar per una possible competència en matèria de fiscalitat per part de la
Comunitat de Madrid que la Generalitat no pot contrarestar a causa de
l’asfíxia financera que pateix. Un exemple de motivacions fiscals sembla el cas
de Derby Hotels.
Catalunya està tenint bons resultats en captació d’inversió estrangera,
com demostren les pròpies dades oficials del Govern d’Espanya. La
inversió bruta estrangera productiva a Catalunya pel 1r semestre 2015 ha
estat de 1.959,2 milions d’euros, un augment del 281,2% (3,8 vegades més)
respecte el mateix període de l’any 2014 (515,2 milions d’euros). Es tracta de
l’import més alt en un 1r semestre de tota la sèrie històrica.
Tot i els bons resultats en captació d’inversió estrangera, cal tenir en
compte que Catalunya tindria millors resultats si no es veiés afectada per
l’efecte capitalitat. (inversions produïdes a Catalunya són comptabilitzades a
Madrid si allà hi està ubicada la seu social (Exemples HP i Dow Chemical)
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Catalunya continua sent una destinació atractiva per a la inversió estrangera
en el context internacional, com demostra la reconeguda base de dades FDi
Markets, que aporta informació de més valor afegit : atalunya ha estat la 1a
regió d’Europa Continental en atracció d’inversions per creació de llocs de
treball de manera continuada amb la única excepció de l’any 2011.
Les exportacions catalanes continuen creixent a ritmes de rècord històric,
la qual cosa mostra la competitivitat del teixit empresarial català. Continuem en
récords històrics. En termes acumulats, gener-setembre 2015 les
exportacions catalanes creixen un 6,3%, respecte el mateix període de 2014.
Les constitucions de societats augmenten a Catalunya, la qual cosa demostra
que hi ha un bon clima per als negocis. En termes acumulats gener-setembre
2015, s’han creat 14.078 societats mercantils, un 5,6% més que el mateix
període de l’any passat.
L’economia catalana evoluciona de forma dinàmica. El 2014, el PIB de
Catalunya va créixer un 1,5% respecte l’any anterior

Nota introductòria
El 16 de novembre de 2015 el diari El Mundo publica una entrevista amb el
president del Círculo de Empresarios, Javier Vega Seoane en la qual diu que [a
Catalunya] “ja ha hagut deslocalitzacions, unes 1.000 empreses van sortir de
Catalunya el 2014 quan la situació era més hipotètica i ara s’està complicant
més. No hi ha cap dubte que es frenen inversions previstes” 1.
Aquesta entrevista ha tingut repercussió a mitjans internacionals 2.
La dada que fa servir Vega Soane a l’entrevista, i sobre la que es fa ressò la
premsa internacional, correspon a la que van oferir diversos mitjans el mes de
juliol de 2015 i que tenen el seu origen en Axesor.
Axesor és una agència espanyola de qualificació de risc empresarial amb seu
a Granada i delegacions a Madrid i Barcelona) i, per tant, no es tracta, d’una
estadística oficial.
1

Entrevista a Javier Vega Seoane al diari El Mundo (16/11/2015)
elmundo.es/espana/2015/11/16/5648e0b446163ffa348b45ba.html
2 Recull de notícies que es fan ressò de l’entrevista a Javier Vega Soane o que han alertat recentment sobre
la fuita d’empreses a causa del sobiranisme.
blogs.reuters.com/breakingviews/2015/11/13/barcelona-at-risk-of-being-the-montreal-of-spain/
www.zeit.de/news/2015-11/16/spanien-verband-viele-firmen-verlassen-katalonien-wegenabspaltungsplaenen-16153605
diepresse.com/home/wirtschaft/international/4868314
tempsreel.nouvelobs.com/en-direct/a-chaud/12287-afp-millier-entreprises-quitte-catalogne-tensions-ind.html
www.rfi.fr/economie/20151116-catalogne-velleites-independance-font-fuir-entreprises
www.thelocal.es/20151116/business-leader-says-1000-firms-have-left-catalonia-over-separatist-drive
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Axesor no publica aquesta informació en informes periòdics ni els penja a la
seva web, sinó que es suposa que es tracta d’informes per encàrrec a Axesor.

1. Catalunya no està patint una fuita d’empreses, hi ha alguns
trasllats de domicilis fiscals però no d’unitats operatives
Les dades publicades als diferents mitjans corresponen a trasllats de domicilis
fiscals i no al desplaçament d’unitats operatives, la qual cosa genera una
imatge incorrecta de què les empreses tanquen aquí i se’n van allà.
Els trasllats de domicilis fiscals es produeixen en totes les CCAA.
Catalunya va perdre 987 domicilis fiscals el 2014, però Madrid en va perdre
1.388. Pel que fa a Catalunya, això només representa el 0,38% del total
d’empreses amb assalariats de Catalunya). Pel que fa a Madrid, el percentatge
és superior (0,66%). Per tant, tant en termes absoluts com en termes
relatius, marxen a una altre CCAA més empreses de Madrid que de
Catalunya el 2014.
Fa molt de temps que Catalunya es mou entre les 700 i les 1.000 empreses que
fan aquest canvi de domicili. El 2014 la xifra va ser elevada, però és gairebé la
mateixa que la del 2009 (957 trasllats). No hi ha cap tendència a l’alça
perceptible.
A Catalunya també s’hi traslladen domicilis socials d’altres regions
espanyoles. Amb la majoria d’elles el saldo de Catalunya és positiu. De fet,
Catalunya és el segon territori de destinació dels trasllats de domicilis
fiscals. Amb Madrid el saldo és negatiu, però totes les CCAA tenen saldo
negatiu amb Madrid. Això s’explica per dos motius: l’efecte capitalitat i l’efecte
d’una fiscalitat més atractiva.
Per tant, la pretesa fuita d’empreses catalanes per culpa del sobiranisme
no es correspon amb la realitat.

2. En els trasllats de domicilis fiscals, més que al sobiranisme, es
podrien explicar per una possible competència en matèria de
fiscalitat per part de la Comunitat de Madrid que la Generalitat no
pot contrarestar a causa de l’asfíxia financera que pateix
A més, com s’apunta en alguns blogs (gurusblog), al darrera d’algunes
decisions no hi ha cap raó política, sinó una competència deslleial en
matèria de fiscalitat per part de la Comunitat de Madrid.
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Extracte de l’article “El éxodo de 3.800 empresas de Cataluña ¿Miedo a la
independencia o competencia fiscal desleal desde Madrid?” (versió
original en castellà). 3
“…La duda, que nos queda y que no podemos resolver es si el efecto
huida de empresas de Cataluña es debida exclusivamente al miedo a la
deriva independentista (cómo se puede interpretar en el titular) o al efecto
derivado de que en España, Madrid, es una especie de oasis fiscal para IRPF
y Sucesiones, que puede estar provocando que muchos empresarios decidan
trasladar las sedes de sus empresas a la capital madrileña para gozar de un
tipo impositivo personal mucho más bajo.”
En la mateixa línia, el diari El Economista, que ha vinculat el trasllat de seus al
procés sobiranista, va incloure el mes de juliol de 2015 una entrevista a Xavier
Barata, fundador i conseller delegat de King of App, empresa lleidatana que
s’ha traslladat a Madrid i l’argument de l’empresa de la seva marxa és per
motius fiscals 4.
Recentment s’ha fet pública la decisió de l’emrpesa catalana Derby Hotels de
traslladar la seva seu a Madrid. Com es reconeix al propi diari La Vanguardia,
aquesta decisió es desvincula del procés sobiranista i podria tenir raons fiscals 5.
“fonts properes a l’hoteler indiquen que les qüestions fiscals poden haver estat
determinants. D’entrada, el mer trasllat de la seu no implica tributar menys, ja
que la fiscalitat empresarial és idèntica a Catalunya i a Madrid, com van indicar
ahir fonts de la Generalitat i diversos fiscalistes consultats. Del que sí que es
podria beneficiar és d’un millor tracte fiscal en els impostos que graven les
persones físiques, com els de successions, patrimoni i IRPF, en el cas que
també hi traslladi la seva residència, extrem no materialitzat.
Fonts pròximes al grup van admetre que per a una empresa de caràcter
familiar, com és Derby Hotels, determinades figures tributàries poden haver
tingut un pes a l’hora de prendre la decisió. En el que sí que va insistir un
portaveu de Derby és a desvincular el trasllat del procés independentista que
viu Catalunya.

3. Catalunya està tenint bons resultats en captació d’inversió
estrangera, com demostren les dades oficials del Govern
d’Espanya
La inversió bruta estrangera productiva a Catalunya pel 1r semestre 2015
ha estat de 1.959,2 milions d’euros, un augment del 281,2% (3,8 vegades
3

Entrada al bloc www.gurusblog.com/archives/3800-empresas-cataluna/28/07/2015/
Notícia de El Economista (29/7/2015) www.eleconomista.es/tecnologia/noticias/6903092/07/15/Nos-vinimosa-Madrid-porque-la-fiscalidad-es-mejor.html#.Kku8APuvYJjelUN
5
Notícia original de La Vanguardia (20/11/2015)
www.lavanguardia.com/economia/20151120/30274214326/derby-hotels-madrid.html
4
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més) respecte el mateix període de l’any 2014 (515,2 milions d’euros). Es
tracta de l’import més alt en un 1r semestre de tota la sèrie històrica.
 Catalunya concentra el 23,0% de les inversions estrangeres a Espanya
el 1r semestre 2015.
Nota: En el conjunt de l’Estat ha augmentat un 73,4%. Espanya sense
Catalunya ha crescut un 49,2%.
Nota: La inversió bruta estrangera productiva a Madrid durant el 1r semestre de
2015 ha estat de 5.584,8 milions d’euros, un 61,1% més que el mateix període
de l’any passat.
La inversió bruta estrangera productiva total a Catalunya en el 1r semestre
prové de més de 80 països (87). Els principals inversors són Luxemburg
(18,7%), Alemanya (14,8%), Mèxic (9,9%), Irlanda (9,1%) i Regne Unit
(9,1%).
Rànquing de països inversors a Catalunya (TOP-25). 1r semestre 2015
Import invertit
Country
Pes s/total
(milers d'euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Luxemburg
Alemanya
Mèxic
Irlanda
Regne Unit
Països Baixos
Suïssa
Emirats Àrabs Units
Estats Units
Brasil
França
Malta
Noruega
Japó
Andorra
Costa Rica
Itàlia
Israel
Xina
Xipre
Rússia
Bèlgica
Singapur
Suècia
Nigèria
Resta
Total

365.437,7
290.209,2
193.591,7
178.617,8
177.491,6
135.340,5
117.581,8
111.712,0
87.934,0
52.703,0
38.524,7
38.321,9
24.748,5
20.510,0
18.561,1
13.686,9
10.357,5
9.052,0
7.025,9
6.227,6
4.782,2
4.518,4
3.563,5
3.471,6
3.192,42
42.033,82
1.959.197,2

18,7%
14,8%
9,9%
9,1%
9,1%
6,9%
6,0%
5,7%
4,5%
2,7%
2,0%
2,0%
1,3%
1,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,5%
0,4%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
0,2%
2,1%
100%
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Tot i l’important creixement de la dada, és important tenir en compte que
les dades reals per a Catalunya sempre en tota sèrie històrica són més
elevades que les que proporciona el registre oficial.
D’una banda pel que comptabilitzen:
-

no inclouen les reinversions amb recursos generats a les filials,
no inclouen inversions inferiors al 10% del capital;

d’altra per les assignacions i biaixos:
-

-

efecte capitalitat que fa que si no queda especificat clarament en el
formulari el lloc de la inversió, aquesta s’assigna a la seu social de la
companyia; inversions produïdes a Catalunya són comptabilitzades a
Madrid si allà hi està ubicada la seu social: per exemple els 15M€ invertits
recentment per Dow Chemical en una nova planta a Tarragona o els 20M€
d’HP a Sant Cugat, centralitzant a Catalunya el seu centre mundial de
desenvolupament de la nova tecnologia 3D.
Aquest efecte s’ha vist intensificat amb el procés de reestructuració del
sector financer.
La Comunitat de Madrid concentra actualment el 19% del PIB de l’estat i té
el 64% de les seus empresarials. Per la seva banda, Catalunya concentra el
20% del PIB però només el 17% de les seus socials empresarials.
o en el volum que pot haver d’inversions sense assignar (en el tercer
trimestre 2014 representaven un 35% de la inversió estrangera);
o aquelles que són roundtrip, és a dir que el país d’origen és Espanya
mateixa.

Per això l’ús d’altres fonts alternatives de prestigi aporta valor i una
fotografia més real de la inversió estrangera.

4. Catalunya continua sent una destinació atractiva per a la
inversió estrangera en el context internacional, com demostra la
reconeguda base de dades FDi Markets, que aporta informació de
més valor afegit
La font del FDi Markets del Financial Times, per exemple, comptabilitza les
inversions per el lloc on es realitzen i no per la seu social. Així mateix, el seu
anàlisi és internacional permetent unes comparatives de l’atractivitat real dels
territoris.
Aquestes fonts alternatives posicionen Catalunya entre les regions líders
europees en captació d’inversió estrangera. Ambdues per exemple posicionen
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Catalunya com la regió continental que ha generat més llocs de treball en
projectes d’inversió estrangera al 2014
Aquest bon posicionament continua amb la dinàmica iniciada en anys anteriors.
Així, entre 2010-2014, segons FDI Markets, Catalunya ha estat la 1a regió
d’Europa Continental en atracció d’inversions per creació de llocs de treball de
manera continuada amb la única excepció de l’any 2011.
I segueix en el 2015. Segons dades de FDI Markets, base de dades
internacional del prestigiós diari britànic Financial Times, entre gener-setembre
de 2015, Catalunya ha estat la 1a regió d’Europa Occidental Continental en
atracció d’inversions tant per volum d’inversió atreta com per creació de llocs de
treball.
Entre gener-setembre de 2015, Catalunya ha captat 55 projectes d’inversió que
han suposat un volum d’inversió de 3.006 milions d’euros i la creació de 5.440
llocs de treball directes.
Posicionament de Catalunya en termes de captació d’inversió estrangera
al 2015 (gener – setembre)
Nombre de
Llocs de
Volum d’inversió
Regió
(milons d’euros)
projectes
treball
1
South East (UK)
294
8.536,5
14.772
2
Ireland
129
3.245,0
7.844
3
Scotland
71
1.183,9
5.765
4
Catalonia
55
3.006,5
5.440
5
West Midlands (UK)
49
1.757,5
5.123
6
North West (UK)
57
1.820,1
4.508
7
West-Nederland
73
2.024,7
3.998
8
East Midlands (UK)
30
2.058,6
3.633
Total
758
23.633
51.083
Elaboració pròpia en base a FDI Markets. Ordenat en funció dels llocs de treball
creats.

5. Les exportacions catalanes continuen creixent a ritmes de
rècord històric, la qual cosa mostra la competitivitat del teixit
empresarial català
Catalunya va tancar 2014 batent el seu rècord de vendes a l’estranger per
quart any consecutiu i superant per primera vegada la barrera dels 60.000
milions d’euros.
El creixement de les exportacions catalanes el 2014 va ser del 3,1% respecte
a 2013, la qual cosa la situaria com la 4a economia de la zona euro amb
major taxa de creixement.
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Continuem en récords històrics. En termes acumulats, gener-setembre 2015
les exportacions catalanes creixen un 6,3%, respecte el mateix període de
2014, assolint els 47.566,6 milions d’euros.
En termes acumulats gener-setembre 2015 les exportacions catalanes
representen el 25,5% del total de l’Estat espanyol.

6. Les constitucions de societats augmenten a Catalunya, la qual
cosa demostra que hi ha un bon clima per als negocis
En termes acumulats gener-setembre 2015, s’han creat 14.078 societats
mercantils, un 5,6% més que el mateix període de l’any passat.
En el període gener-setembre 2015, s’han dissolt 1.924 societats, un 0,3%
més que el mateix període de l’any passat.

7. L’economia catalana evoluciona de forma dinàmica
El 2014, el PIB de Catalunya va créixer un 1,5% respecte l’any anterior.
En els dos primers trimestres de 2015 continua la dinàmica positiva amb
creixements interanuals del 2,6% i del 3,0% en el 1r i 2n trimestres
respectivament.
Catalunya és la primera comunitat per PIB de l’Estat espanyol, representant
el 20% del total. Aquest pes és superior al que li correspondria per població
(16% de la població de l’Estat).
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