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A kAtAlán válAsztások eredménye

A választásoknak két nyertese és sok vesztese volt. A nyertes egyértelmű-
en a képviselőhelyei számát szinte megháromszorozó Polgárok [katalánul 
Ciutatans, spanyolul Ciudadanos, C’s] párt, mely az eddigi kilenc helyett hu- párt, mely az eddigi kilenc helyett hu-az eddigi kilenc helyett hu-

szonöt delegáltat küldhet a katalán parlamentbe. A másik, magát szintén sikeresnek 
mondható formáció a Népi Egység Listája (Candidatura d’Unitat Popular, CUP), 
amely háromról tízre növelte a képviselői számát.

A Ciudadanos Katalóniából indult 2005-ben, civil kezdeményezésként. A 2006-
os regionális választásokon hatvanezer szavazó adta le rá a voksát, 2012-ban pedig 
már a választáson részt vevők 7,5 százaléka, kétszázhetvenötezer katalán szavazott 
a pártra. A 2014- es európai parlamenti választásokon már közel félmillió szavazatot 
kapott. A Ciudadanos ekkor kezdett bele országos szinten is komolyan a helyi párt-
szervezetei kiépítésébe. A közvélemény-kutatások szerint mára a Néppárt (Partido 
Popular, PP) és a Spanyol Szocialista Párt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) 
mögött a harmadik legjelentősebb erővé vált Spanyolországon belül.

A CUP egy már szinte anarchista szélsőbaloldali párt, amely a hajdani punk és la-
kásfoglaló mozgalmakból nőtt ki. Saját magát olyan szervezetként definiálja, amely 
a szegények érdekeit akarja képviselni, és „a független, szocialista, ökológiailag 
fenntartható, területileg kiegyensúlyozott és »történelmi« katalán tartományokért 
[Països Catalans] kíván dolgozni”. Vezetője, David Fernàndez i Ramos rendszeresen 
farmerben és pólóban jár a parlamenti ülésekre – és a sajtótájékoztatókra is –, 
amivel annak hangsúlyozása a célja, hogy ő a „nép gyermeke”.

A vesztesek között említhetjük a Podemost [Képesek vagyunk rá], amely a ka-
talán zöldekkel (Iniciativa per Catalunya Verds, IC-V) közös listán indult, de még a 
zöldek 3 évvel korábban önállóan elért eredményét sem tudták hozni. A spanyol 
kormánypárt, a helyi szinten hagyományosan gyenge Néppárt a történelmének 
egyik legrosszabb teljesítményét nyújtotta. Bár csökkent a helyi szocialistákra 
(Partit dels Socialistes de Catalunya, PSC) adott szavazatok száma, de a párt meg 
tudott maradni a „harmadik” erőnek. Véleményem szerint a választás legnagyobb 
vesztese a régiót kormányzó Katalán Demokratikus Konvergencia (Convergència 
Democràtica de Catalunya, CDC) – a korábbi Konvergencia és Unió (CiU) nevű 
koalíció nagyobbik pártja – és a vele szövetséges Katalán Republikánus Baloldal 
(Esquerra Republicana de Catalunya, ERC). E pártok – a várakozásaikkal ellentét-
ben – nem érték el az abszolút többséget, és a korábbi eredményükhöz képest is 
rontottak: jelentősen visszaesett a képviselői helyeik száma.

Összességében kijelenthető, hogy a legutóbbi két tartományi parlamenti 
választáshoz (2010 és 2012) képest nem nőtt a függetlenségpártiak aránya, sőt a 
katalán társadalom nagyon megosztott a kérdésben. 40-50 százalék körül mozog 
a függetlenséget pártolók aránya, ami a véleményem szerint kevés ahhoz, hogy erre 
az igen súlyos konfliktusokkal kikövezett útra lépjen a katalán kormányzat.
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Képviselői helyek száma

Párt/Választás éve 1992 1995 1999 2003 2006 2010 2012 2015
CiU/CDC 70 60 56 46 48 62 50
ERC 11 13 12 23 21 10 21
Junts pel Si (CDC & ERC) 62
CUP/CUP–Alt. Esq.   3 10
PSC–PSOE 40 34 52 42 37 28 20 16
IC-V/Podemos   7 11   3   9 12 10 13 11
PP   7 17 12 15 14 18 19 11
C’s   3   3   9 25

A katalán parlament képviselőhelyeinek megoszlása

A függetlenség árA

Szükséges mindemellett áttekinteni azt is, hogy milyen következményei len-áttekinteni azt is, hogy milyen következményei len- azt is, hogy milyen következményei len-
nének a katalán függetlenség egyoldalú kikiáltásának. Az valóban egyoldalú 
lenne, ugyanis a mostani spanyol kormány csökönyösen ragaszkodik az elve-

ihez, és hallani sem akar a kérdésben egy, a skót mintához hasonló, demokratikus 
úton kiírt és megszervezett ügydöntő népszavazásról. Ez a tény önmagában is 
megérne egy teljes elemzést. Itt és most elégedjünk meg azonban annyival, hogy a 
politikai kultúra – sajnálatos módon, de nem véletlenül – Nagy-Britanniában jóval 
fejlettebb, mint Spanyolországban. Ismerkedjünk meg tehát a függetlenség egyol-
dalú kikiáltásának a jogi és gazdasági következményeivel!

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/transicio-nacional/288053/participacio-eleccions-parlament-77-45-final-jornada.html?mode=static
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_eleccions/pgov_dades_electorals/
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A katalán kormány „házi szakértői” sokszor a valóságot figyelmen kívül hagyva, 
elefántcsonttoronyból vizsgálják a függetlenedés lehetséges következményeit, és 
rendszeresen hurráoptimista forgatókönyveket vázolnak fel. Véleményem szerint 
egy hipotetikus függetlenné válás után rövid (maximum 1 év), közép- (1–3 év) és 
hosszú távú (3–10 év) hatásokat kellene megkülönböztetnünk.

A rövid távú hatások (még ha nem is számolunk a spanyol erőszakszervezet 
bevetésével) igen kellemetlenek lesznek. Az európai uniós jog ugyanis nem ad le-
hetőséget az „államutódlás” megvalósítására a tagállamok szétválása esetén, ezért 
valamilyen különmegállapodás és az EU-s szerződések – igen valószínűtlen – (egy-
hangú) módosítása nélkül Katalónia új államként kezdheti meg az életét, a nemzetközi 
jog iránymutatásai alapján. Vagyis „új” államként a felvételét kell kérnie az ENSZ-be és 
más nemzetközi szervezetekbe, így az EU-ba is. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg 
felvételt nem nyer, az ország „harmadik államnak” fog minősülni, vagyis:

1. Nem lesz tagja a schengeni övezetnek, azaz a francia–katalán és a spanyol–
katalán határon be kell vezetni a határellenőrzést.

2. Nem lesz az egységes belső piac része, vagyis vámellenőrzést kell alkalmazni, 
és a vámot kell kiróni minden egyes termékre.

3. Saját fizetőeszközt kellene bevezetnie és központi bankot felállítania, de ezek-
re, lássuk be, kicsi az esély. Ezért átmenetileg bizonyára továbbra is eurót 
fognak használni (mint Koszovó vagy Bosznia), és idővel talán szerződéses 
megállapodásban is tudják rögzíteni ennek a feltételeit (mint Andorra, a Vati-is tudják rögzíteni ennek a feltételeit (mint Andorra, a Vati-
kán, Monaco vagy San Marino).

4. Kérdéses a spanyol állampolgárság megtartása is. Bár a spanyol jog (jelen-
leg) nem tartalmaz a spanyol állampolgárság elvesztésére vonatkozó kitételt, 
azonban egy tartomány kiválásával ezt a kérdést rendeznie kell.

5. A katalán (jelenleg tartományi) államadósság finanszírozása megnehezül. 
Ma is csak a spanyol állampapírhozamok feletti (2 százalék körüli) kockázati 
felárral tudják finanszírozni a katalán GDP 32 százalékát meghaladó adósság-
állományt.

6. Az eddig folyósított európai uniós mezőgazdasági és kohéziós támogatásoktól, 
valamint a Horizon 2020 jelentette kutatás-fejlesztési és az Erasmus-program 
támogatásaként járó oktatási pénzektől is azonnal elesik Katalónia.

7. Az egyetlen azonnali pozitív gazdasági hatás az lesz, hogy a katalánoknak a 
spanyol költségvetésbe nem kell több adó fizetniük. (A katalánoknak a spanyol 
költségvetésbe történő nettó éves befizetése a katalán GDP 7 százaléka körül 
mozog, ami 14 milliárd eurót jelent.) Azonban a megtakarítás mellett számol- milliárd eurót jelent.) Azonban a megtakarítás mellett számol-
niuk kell pluszkiadásokkal is, ami egy új állami szerkezetének a kialakításakor 
elengedhetetlen és igen jelentős.

A felsorolt események következtében a Katalóniában működő spanyol és 
multinacionális cégek sürgősen máshova teszik át a székhelyüket, mivel mind a 
forráshoz jutás (az Európai Központi Bank csak európai uniós bankoknak ad hitelt, 

http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_18_angles.pdf
http://blogs.piie.com/realtime/?p=5154
http://www.datosmacro.com/deuda/espana-comunidades-autonomas/cataluna
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stb.), mind az egységes belső piacon való megmaradás (vám- és adminisztráció-
mentes kereskedelem stb.) fontos tényező marad számukra. Ezzel kapcsolatban 
már hangzottak el konkrét bejelentések, és kevésbé konkrét „hírek” is napvilágot 
láttak arról, hogy egyes cégek vagy cégcsoportok a függetlenség egyoldalú kikiál-
tásakor máshová fognak települni. Továbbá biztosra vehető a tőzsdéken a katalán 
cégek részvényei árának a csökkenése, sőt esetleg átmeneti tőzsdei pánik is.

A közép- és hosszú távú negatív hatások minimalizálásának a feltétele a Spa-
nyolországgal és az EU minden tagállamával való rendezett viszony. A Koszovó 
kapcsán Ciprus, Görögország, Románia és Szlovákia által képviselt álláspont isme-által képviselt álláspont isme- isme-
retében egyértelműen kijelenthető, hogy ez már önmagában komoly kihívás lesz.

A legsürgetőbb feladatai ezen a területen:
1. Spanyolországnak és a független Katalóniának meg kell állapodnia a pontos 

tengeri és szárazföldi határokban.
2. Megállapodásra kell jutniuk az „aktívák és passzívák” felosztásában is. Ebbe 

a kérdéskörbe tartozik például a valutatartalék, a spanyol állami (és királyi) 
ingatlanvagyon és a spanyol központi államadósság. Amennyiben Katalónia 
lakosságarányosan „részesülne” a spanyol államadósságból, úgy a (katalán 
GDP arányában) 32 százalékos adóssághoz még közel 85-90 százalék körüli 
adódna.

3. Tárgyalást kell kezdenie az EU-val egy, a kereskedelem megkönnyítését célzó 
szerződésről (tulajdonképpen a korábbi helyzet visszaállításáról, az egységes 
piacba történő „visszalépésről”). Ez jelenthet társulási megállapodást, esetleg 
– Norvégiához, Liechtensteinhez és Izlandhoz hasonlóan – az Európai Gaz-
dasági Térségben való tagságot, azonban mind a két lehetőség valamennyi 
uniós tagállam egyhangú jóváhagyását igényli.

Mindazonáltal természetesen nem lehet kizárni, hogy a hosszú távú gazdasági 
hatások 10-20 év alatt ellentételezik a rövid és középtávon elszenvedett vesztesé-
geket, azonban ennek megítéléséhez még egy kristálygömb is kevés lenne.

mi várhAtó A következő hetekben?

A választások másnapján a Népi Egység Listája a jövőbeli pozíciójával kapcso-
latos bejelentést tett, melyekkel tisztázni kívánt néhány kérdést, ugyanakkor 
felkavarta a politikai (nem éppen) „állóvizet”. A bejelentés főbb pontjai a kö- „állóvizet”. A bejelentés főbb pontjai a kö-”. A bejelentés főbb pontjai a kö-és főbb pontjai a kö-s főbb pontjai a kö-

vetkezők voltak:
1. A függetlenség kikiáltására vonatkozó „népi kezdeményezés” megbukott. 

(Ugyanis ők és a Junts pel Si is egyfajta népszavazásnak állította be a tar-
tományi választásokat). Ez a kijelentés egyébként egy meglepően őszinte 
beismerés volt.

http://www.lavanguardia.com/politica/elecciones-catalanas/20150929/54437728234/elecciones-catalanas-mas-junqueras-cup.html
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2. A győztesek (ezzel az eredménnyel) nem kaptak felhatalmazást a független-
ség egyoldalú kikiáltására.

3. A „függetlenedési folyamat” továbbviteléhez azonban megvan a többség.
4. Nem támogatnak olyan tartományi miniszterelnök-jelöltet (azaz a katalán 

kormányzat, a Generalitat elnökét), aki az elmúlt években az emberek életét 
megkeserítő megszorításokban és korrupciós botrányokban érintett volt.

Ez utóbbi gyakorlatilag annak a bejelentése volt, hogy nem adják a szavazatukat 
Artur Mas i Gavarró megválasztásához. A katalán parlament – a megalakulását 
követően – két körben szavaz az elnök személyéről. Első ízben a képviselők abszolút 
többsége (68 igen voks) szükséges az eredményes és érvényes szavazáshoz – ez a 
forduló jelen esetben nagy valószínűség szerint eredménytelen lesz. A második kör 
végén azonban már a legtöbb szavazatot megszerző jelölt lesz az elnök.

A Junts pel Si 62 képviselővel rendelkezik, a négy pártból álló, igen heterogén 
ellenzéknek 63, a „királycsináló” CUP-nak pedig 10 képviselője van. Matematikailag 
arra is van esély, hogy a négypárti ellenzék közös jelöltje, egy függetlenségellenes 
politikus legyen az új katalán elnök. Azonban arra, hogy a Spanyolországot kormány-
zó Néppárt összefogjon a görögországi Sziriza testvérpártjával, a Podemosszal, 
valamint a szocialistákkal és a centrista Polgárok párttal, minimális az esély. Nem 
lepődnék meg, ha a katalánok még az idén újból az urnák elé járulnának a megis-
mételt tartományi választások miatt.


