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KKI
E L E M Z É S E K

 A katalán parlamenti választások 

Összefoglalás: 2017. december 21-én előrehozott tartományi parlamenti választá-
sokat tartottak Katalóniában, amelyre azért volt szükség, mert a katalán tartományi 
kormány és parlament alkotmánysértő módon, furcsa, értelmetlennek tűnő, időhúzó 
lépéseket követően egyoldalúan deklarálta az autonóm tartomány függetlenségét. 
Ezt követően a spanyol szenátus életbe léptette az alkotmány 155. cikkelyét, amely 
megnyitotta az utat a madridi kormány számára a katalán parlament és kormány 
feloszlatására, és az előrehozott választások kiírására.

Abstract: On the 21st of December, 2017, there were general regional parliamentary 
elections in Catalonia. It was the consequence of the Catalan government’s and 
parliament’s move of declaring the independence of Catalonia unilaterally after two 
weeks of strange, seemingly meaningless wrangling with the Spanish government 
over philological interpretation of the text of the declaration of independence. As 
a response, the Spanish Senate initiated the process written in the article 155 of 
the Spanish Constitution, which gave the power to Mariano Rajoy’s government to 
dissolve the Catalan parliament and government and call for new elections.

A PARLAMENT FELOSZLATÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT

A 2017. október 1-jén lezajlott, illegális katalán népszavazás után a katalán 
tartományi vezetés és a spanyol kormány között a frontok továbbra is meg-
merevedve maradtak: nyilatkozatháború folyt, tárgyalás nem. Azonban két, 

jelentős befolyással rendelkező csoport is úgy döntött, hallatni kívánja a vélemé-
nyét: a Katalóniában működő vállalatok és a nemzetközi közösség.

A spanyol kormány, rájátszva a főleg Barcelonában székelő cégek elbizony-
talanodására, rendeletben módosította a székhelyváltás szabályait, s ezzel 
megkönnyítette a cégeknek, hogy részvényesi közgyűlés összehívása nélkül, csu-
pán igazgatósági döntés alapján is áttehessék a központjukat egy másik spanyol 
városba. Ezzel a lehetőséggel még a két nagy bankcsoport, a La Caixa és a Banco 
Sabadell, valamint több innovatív, az IT-szektorban és a biotechnológia terén műkö-
dő cég is élt. Ez pedig csak az előjele annak, ami egy esetleges függetlenség és az 
uniós belső piacból történő kiszakadás után következne.

A nemzetközi közösségnek a Spanyolország melletti kiállása nem volt mindig 
látványos; különösen az európai uniós intézmények voltak nagyon csöndben. Az 
ezzel kapcsolatos változások az október 1-jei népszavazás után váltak látványossá, 
amikor is mindenki egyszerre ítélte el az aránytalan rendőri fellépést és a spanyol 
alkotmány megsértését. A függetlenség kinyilvánítására kijelölt naphoz közeledve 
azonban Franciaország, Németország és az Európai Unió vezetői egyaránt szük-
ségét érezték annak, hogy kinyilvánítsák: egy tagországból egyoldalúan kiszakadó 
entitást nem fognak elismerni államként, és az soha nem lesz (újra) az EU része 
sem. Ezt bármelyik, az uniós joghoz értő szakértő is megmondhatta volna, de azért 
ez mégiscsak másképp hangzik a francia Európa-ügyi miniszter és Jean-Claude 
Juncker bizottsági elnök szájából.

http://hvg.hu/vilag/20171001_Katalonia_mar_nem_lesz_az_ami_vasarnap_reggel_volt__de_akkor_mi_jon
http://hvg.hu/vilag/20171001_Katalonia_mar_nem_lesz_az_ami_vasarnap_reggel_volt__de_akkor_mi_jon
http://hvg.hu/vilag/20171009_Franciaorszag_sem_fogja_elismerni_a_fuggetlen_Kataloniat
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E folyamatok és megnyilatkozások mind Mariano Rajoyt és az egységpárti politi-
kusokat erősítették, ahogyan a barcelonai polgármester asszony 2017. október 9-én 
este elhangzott (kétnyelvű) nyilatkozata is, melyben arra kérte a katalán kormányt, 
hogy ne kiáltsa ki egyoldalúan a függetlenséget, mivel az káros a tartományra néz-
ve és a lakosság számára is. Az ilyen észérvek azonban eddig se nagyon hatottak a 
katalán kormányra és a mögötte álló politikai erőkre.

A Carles Puigdemont és támogatói által tett lépésekre válaszul a spanyol tör-
vényhozás felsőháza, a szenátus – a kormányzó Néppárt (Partido Popular, PP), a 
Spanyol Szocialista Munkáspárt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) és a Pol-
gárok (Ciudadanos, C’s) támogató szavazatai alapján – életbe léptette az alkotmány 
155. cikkelyét, amely ideiglenesen felfüggesztette Katalónia önrendelkezési jogát és 
feloszlatta a tartományi parlamentet, valamint a katalán kormányt, a Generalitatot. 
Következő lépésként a spanyol kormány a törvény által megengedett legkorábbi 
időpontra kiírta a tartományi parlamenti választásokat.

A TARTOMÁNYI VÁLASZTÁSOK EREDMÉNYE

A katalán tartományi választások eredményét az elemzők és a politikusok 
sokféleképpen értékelik. A spanyol egység mellett kiálló Polgárok pártszö-
vetség örülhet, mert az lett Katalónia legnagyobb pártja. A korábbi katalán 

elnök, Carles Puigdemont pártja által vezetett blokk, az Együtt Katalóniáért (Junts 
pel Catalunya, JxCat) – minden közvélemény-kutatást megcáfolva – a legnagyobb 
függetlenségpárti erő, és megelőzte a nagy riválisát, a Katalán Baloldali Köztársa-
ságpártot (Esquerra Republicana de Catalunya, ERC), ezzel pedig megerősítette 
pozícióját, s így jogot formálhat a Generalitat elnöki posztjára.

1. táblázat
Képviselői helyek száma a katalán tartományi parlamentben

  A választás éve
Párt 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015 2017
CiUa/CDCb/JxCAT 70 60 56 46 48 62 50  42* 34
ERC/CatSic 11 13 12 23 21 10 21  20* 32
CUP
CUP–Alt. Esq.d               3 10   4

PSC–PSOE 40 34 52 42 37 28 20 16 17
IC-Ve/Podemosf   7 11   3   9 12 10 13 11   8
PP   7 17 12 15 14 18 19 11   3
C’s           3   3   9 25 37

a Konvergencia és Unió (Convergència i Unió).
b Katalán Demokratikus Konvergencia (Convergència Democràtica de Catalunya)
c Katalónia Igen (Catalunya Sí)
d CUP – Baloldali Alternatíva (CUP – Alternativa d’Esquerres)
e Kezdeményezés a Zöld Katalóniárt (Iniciativa per Catalunya Verds)
f Képesek vagyunk rá
* Közös listán indultak 2015-ben, így a táblázatban a frakció létszáma szerepel.

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/09/59dbaa9fe2704ec7468b4584.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/10/09/59dbaa9fe2704ec7468b4584.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171027/432389446948/articulo-155-senado-cesar-puigdemont.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20171027/432389446948/articulo-155-senado-cesar-puigdemont.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513889253_907059.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513891600_657702.html
https://elpais.com/ccaa/2017/12/21/catalunya/1513891600_657702.html
https://resultados.elpais.com/elecciones/2017/autonomicas/09/index.html
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1. ábra

A választások az előzetes várakozásoknak megfelelően, nagyon magas, 
minden eddigi rekordot megdöntő (80 százalékot meghaladó) részvétel mellett, 
incidensek nélkül zajlottak le. Az eredményeket komoly várakozások előzték meg 
a függetlenség- és az egységpártiak részéről egyaránt. Mindkét fél a saját olda-
lának a győzelmében bízott, melyet erősített a választások kvázi „népszavazás” 
jellege. A spanyol alkotmánybíróság tiltása ellenére megszervezett és a hatósá-
gok sokszor aránytalan erőszak alkalmazásával tűzdelt 2017. október 1-jei illegális 
függetlenségi referendum után a függetlenségpártiak „csak azért is” meg akarták 
mutatni a konzervatív, néppárti Mariano Rajoy kormányának, hogy ők „irányítják” a 
tartományt. A választási kampány során is azzal győzték meg a hasonlóan gon-
dolkodó szavazók többségét, hogy ha rájuk szavaznak, akkor tudják megmutatni a 
spanyol kormánynak, hogy „csak azért is” Puigdemont lesz az elnökük. Ez a taktika 
olyan sikeresnek bizonyult, hogy az október eleji népszerűségi mélypontról – a köz-
vélemény-kutatók mérései szerint akkoriban 8-10 százalék körül állt Puigdemont 
pártja – végül 21 százalék fölötti szavazatarányt értek el.

A függetlenségpártiak megszerezték ugyan a leadott szavazatok és a par-
lamenti helyek többségét is, ám ezt 2015 után most ismét csak az anarchista, 
radikálisan kapitalizmus- és rendszerellenes Népi Egység (Candidatura d’Unitat 
Popular, CUP) támogatásával tudták elérni. Ez az a szövetség, amely a katalán 
függetlenségi pártok kormányalakításának támogatásáért a 2015-ös – szintén 
előrehozott – katalán parlamenti választásokat követően azt kérte, hogy két éven 
belül írjanak ki „hivatalos” függetlenségi népszavazást, különben megbuktatja a 
kormányt. Végül is mindkettőt „sikerült elérnie”: 2017. október 1-jén megtartot-
ták a népszavazást, és a katalán kormány is megbukott, mivel novemberben a 
spanyol kormány alkotmányellenes működésre és az alkotmányos rend visszaál-
lítására hivatkozva feloszlatta azt.

http://hvg.hu/vilag/20171001_Katalonia_mar_nem_lesz_az_ami_vasarnap_reggel_volt__de_akkor_mi_jon
http://kki.hu/assets/upload/37_KKI-elemzes_ESP_katalan_NSGy_20150929.pdf
http://kki.hu/assets/upload/37_KKI-elemzes_ESP_katalan_NSGy_20150929.pdf
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A pártok közül a Katalán Szocialista Párt (Partit dels Socialistes de Catalunya, 
PSC) örülhet, hogy még egyáltalán létezik (14 százalékos eredményt ért el), és 
nem jelentéktelenedett el a másik nagy spanyol országos párthoz, a Spanyol 
Néppárthoz hasonlóan, amely a szavazatoknak csupán 4 százalékát szerezte 
meg. A baloldali populista Podemos pártszövetség katalán tagszervezete, a Kö-
zös Katalónia (Catalunya en Comú, CeC) a korábbiaknál szintén sokkal rosszabb 
eredménnyel (4,5 százalék) szerepelt.

HOGYAN TOVÁBB, KATALÓNIA?

Összességében a szeparatista, függetlenségi pártok a leadott szavazatok és a 
parlamenti helyek többségét is megszerezték, így a spanyol–katalán politika 
szereplői visszaálltak a hatalmi játszma „start” mezőjére, és minden körülbe-

lül a 2015-ös helyzettől indulhat újra. A választási eredmények és az elmúlt két év 
tapasztalatai tükrében azonban a függetlenségpártiak már nem tehetik meg, hogy 
ne módosítsanak a taktikájukon és a stratégiájukon.

Katalónia komoly gazdasági nehézségekkel küzd. A több mint 3000 közepes 
és nagyméretű vállalkozás, amely áttette a székhelyét a tartományból Madridba, 
Valenciába és más spanyol tartományba, nem fog megnyugodni az eredmények 
láttán. Emellett a turisták egy része is megijedt a tévében látott októberi képso-
rok miatt, ami különösen Barcelona gazdaságát érintette érzékenyen. Az új katalán 
kormánynak olyan politikát kell folytatnia, amely nem elriasztja a befektetőket, a 
már Katalóniában termelő és szolgáltató vállalatokat, hanem megtartja őket, és az 
elköltözött cégeket lehetőség szerint visszaédesgeti. Ennek hiányában a ma még 
csak a székhelyüket áttevő vállalkozások a termelésüket is áthelyezhetik, és azzal 
az általuk biztosított munkahelyeket is el fogják vinni. A szóban forgó cégek jelenleg 
150 ezer embernek adnak munkát a régióban, és ebben nincsenek benne azok az 
alvállalkozók, akik szintén elveszíthetik a megrendeléseiket.

A volt katalán elnök, Puigdemont, valamint az ERC vezető politikusai is tettek 
már olyan nyilatkozatokat az elmúlt egy hónapban, miszerint a továbbiakban nem a 
korábbi, a függetlenség egyoldalú kikiáltásához vezető úton kívánnak haladni, ezért 
módosítani kívánják a végső „nagy cél” elérésének a stratégiát. Azaz ők is belátták, 
hogy a korábban követett útnak az ára igen magas, ami persze nem jelenti azt, 
hogy a függetlenség elérésének más békés, rendezett formája ne lenne szintén igen 
költséges és rögös.

A Mariano Rajoy áltat vezetett spanyol kormány bizonyosan különös izgalom-
mal várja az új függetlenségpárti kormányfő személyét, kormányának programját 
és első lépéseit. Valószínűleg az új kormány nem fogja a madridi vezetés teljes 
bizalmát élvezni, és a tartomány pénzügyi döntései feletti, 2017 nyarán ideiglenesen 
bevezetett központi kontrollt továbbra is érvényesíteni fogják, vagyis a tartományi 
kormány pénzügyi gyámság alatt lesz kénytelen dolgozni. Hosszú távú, reális meg-
oldási javaslatokat azonban se a spanyol kormány, se a függetlenségpártiak nem 
tudtak eddig letenni az asztalra.

http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-katalan-fuggetlensegi-torekvesek-gazdasagi-hatasai/452
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-katalan-fuggetlensegi-torekvesek-gazdasagi-hatasai/452
http://kki.hu/assets/upload/04_KKI-tanulmany_ESP_Kalman_Nagy_20170913.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_KKI-tanulmany_ESP_Kalman_Nagy_20170927.pdf
http://kki.hu/assets/upload/06_KKI-tanulmany_ESP_Kalman_Nagy_20170927.pdf

