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Összefoglalás: Az a politikai instabilitás, amit a 2017. október elsejei katalóniai 
függetlenségi népszavazás okozott, jelentős hatást gyakorolt a tartomány gaz-
daságára. Az alábbi elemzés a reálgazdaságban, különösen a vállalati és pénz-
ügyi szektorban, valamint a turizmusban bekövetkezett változásokat vizsgálja. 
Az elmúlt két hónap fejleményei egyértelműen negatívan hatottak a katalán és a 
spanyol gazdaságra. Megdőlni látszik a függetlenségi törekvések eddigi egyik leg-
fontosabb érve, miszerint „Madrid nélkül” a katalán gazdaság versenyképesebb és 
erősebb lenne.

Abstract: The political instability in Catalonia caused by the independence referen-
dum held on 1st October 2017 had serious impacts on the economy of the region. 
The present study analyses these consequences focusing on the changes in the real 
economy, the financial and tourism sector of Catalonia, which are negatives in the 
last two months. The Catalonian economic power inside Spain and the separatists’ 
reasoning that „without Madrid Catalonia would be more prosperous”, seem now 
fading away.

Bevezetés

A 2017. október elsejei függetlenségi népszavazás óta eltelt időszakban jelen-
tős változások történtek Katalóniában. Az elmúlt bő két hónap eseményeit 
elsősorban a spanyol és a katalán kormány közötti politikai konfliktusra kon-

centrálva mutatja be a média, a lezajlott események ugyanakkor szignifikáns hatást 
gyakoroltak a katalán gazdaságra is. Elemzésem célja ezen gazdasági változások 
és következményeik bemutatása. A katalán kérdés előzményeit, a függetlenség 
jogi, politikai és gazdasági vonatkozásait, valamint az októberi népszavazás törté-
néseit és lehetséges következményeit korábbi KKI-anyagok már ismertették. Ezek 
az elemzések elsősorban egy önálló Katalónia létrejöttének körülményeit vizs-
gálták, az október elseje óta eltelt periódus eseményei azonban több előrejelzést 
igazoltak. Az elmúlt időszakban bebizonyosodott, hogy az önálló Katalónia nem 
életképes nemzetközi elismertség és európai uniós tagság nélkül. Az egységes 
piactól és az eurozónától való elszakadás veszélye számos olyan negatív folya-
matot generált, amelyekre előre számítani lehetett. Az elemzés ezeket a következ-
ményeket foglalja össze, három fő részre bontva: a reálgazdaságra, a pénzügyi 
szektorra és a turizmusra koncentrálva, kitekintve a már előre látható trendekre is.

Reálgazdaság

A katalán szeparatista törekvések egyik legfőbb mozgatórugója a tartomány gaz-
daságának fejlettsége volt. Katalónia GDP-je az elmúlt évtizedben folyamato-
san magasabb volt a spanyol- és az uniós átlagnál is, ezt mutatja be az 1. ábra: 

http://kki.hu/assets/upload/Nagy_Sendor_Gyula_-_Szabe_Barnabes.pdf
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-tanulmanyok/a-katalan-fuggetlenseg-ara-1-jogi-es-politikai-vonatkozasok/416
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-tanulmanyok/a-katalan-fuggetlenseg-ara-2-gazdasagi-es-penzugyi-vonatkozasok/419
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-katalan-nepszavazas-kovetkezmenyei/420
http://kki.hu/hu/szakmai-anyagok/kki-elemzesek/a-katalan-nepszavazas-kovetkezmenyei/420
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1. ábra: 
A katalán, a spanyol és az EU-átlag GDP/fő változásai

(PPS, az adatok euróban szerepelnek) 

2017 szeptemberéig a régió GDP-jének éves növekedése 3,6%-os volt, felül-
múlva ezzel a spanyol átlagot (3,1%). A munkanélküliség tekintetében – mely 
évtizedek óta Spanyolország egyik legnagyobb problémája – Katalónia (12,3%) 
az országos átlagnál (16,4%) szintén jobb mutatókat tudott produkálni. Kiraj-
zolódik, hogy a régió az igazságtalannak érzett spanyol finanszírozási rendszer 
mellett is prosperált az elmúlt években. A közelmúlt eseményei azonban visz-
szaesést jeleznek előre, ugyanis a politikai helyzet instabilitásának hatására az 
elmúlt két hónapban a vállalatok tömegesen kezdtek elvándorolni. Az Európai 
Unió közös piacától és az eurózónától való elszakadás óriási hátrányt jelentene 
az exportorientált katalán gazdaság legtöbb vállalatának, így a katalán függet-
lenség kinyilvánítása nagyon komoly és azonnali reakciókat váltott ki.

Októberben 1982 vállalat döntött a költözés mellett, ez a szám november vé-
gére 2655-re emelkedett. A spanyol tőzsdén (Ibex 35) jegyzett hét katalán válla-
latból hat közvetlenül a népszavazást követő hetekben elköltöztette székhelyét. 
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http://ec.europa.eu/eurostat
https://www.idescat.cat/economia/inec?tc=3&id=0608&lang=en
https://elpais.com/economia/2017/11/16/actualidad/1510839501_809102.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/10/11/59ddecbbe2704e323c8b4585.html
https://elpais.com/economia/2017/10/09/actualidad/1507570625_950581.html
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A legnagyobb cégek elvándorlása komoly tőkekiáramlást jelent, csak a tőzsdén 
jegyzett vállalatok értékét 90 milliárd euróra becsülik, amely a katalán GDP közel 
50%-a. Ez az összeg természetesen nem tűnik el a tartomány GDP-jéből, hiszen 
ez a vállalatok összértéke és az indexbe teljes egészében eddig sem számí-
tott bele – a nagyságrendeket azonban jól tudja szemléltetni. A vállalatok köl-
tözésének „lavinája” a gazdaság mindegyik szektorát érinti. A reálgazdaságot 
egyelőre kevésbé befolyásolják a székhely-áthelyezések, hiszen a nagy cégek 
gyártósoraikat nem költöztethetik át egyik napról a másikra, ezért praktikusan 
általában a cégvezetést is Katalóniában tartják. Ugyanakkor az egyik legna-
gyobb katalóniai munkáltató, a Seat vezetősége is kijelentette: számításba ve-
szi a cég költözését, amennyiben nem látja garantáltnak a vállalat biztonságát 
a régióban. 

A cégek legnagyobb része Madridba költözött, kijelenthető tehát, hogy jelen-
tős súlypont-áthelyeződés zajlik a spanyol gazdaságban, aminek nagy veszte-
se a katalán régió. A vállalkozások közel fele a társasági székhely (sede social) 
mellett az adózási székhelyét (sede fiscal) is áthelyezte, Katalónia számára 
ez az adóbevételek kiesésében realizálódik a jövőben. Az elvándorlás a kis- és 
középvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók szintjén is érzékelhető (ter-
mészetesen a fenti összesített adatokban már ezek is szerepelnek). A kkv-k 
szintjén csak október első felében 1300 elvándorlót tartottak számon. A prob-
léma nagyságát jól szemlélteti az a számítás, mely szerint naponta átlagosan 
43 egyéni vállalkozó hagyta el Katalóniát októberben, így összesen 0,23%-kal 
csökkent a régióban regisztrált egyéni vállalkozók száma. A nagyobb cégekkel 
ellentétben ebben a szektorban az adóbevételek kiesése mellett már a munka-
erő elvándorlása is azonnali következmény. A tőke és a munkaerő elvándorlása 
Katalóniából negatív hatást gyakorol a korábbiakban már említett munkanélkü-
liségre is. Kormányzati adatok szerint novemberben 7391 fővel emelkedett a 
munkanélküliek száma a régióban, ami 2009 óta a legmagasabb egy hónapra 
vetített növekedést jelenti. Spanyolországban ebben a hónapban, mely átmenet 
a nyári és a karácsonyi időszak között, általánosságban minden évben növek-
szik a munkanélküliek száma, a katalán mutatók azonban jóval rosszabbak az 
elmúlt éveknél és az átlagos tartományi mutatóknál is. Tavaly novemberben 
csaknem 3000-rel kevesebb új munkanélkülit regisztráltak a régióban az idei-
nél, valamint idén a második legrosszabb mutatót produkálta Katalónia az au-
tonóm közösségek közül. Aggasztó, hogy a függetlenségi népszavazás utáni 
két hónapban munkanélkülivé válók száma összesen 14 689-ra nőtt, ez napi 
368 új munkanélkülit jelent október eleje óta.

A munkanélküliség emelkedésével egyidőben a vásárlási aktivitás is vissza-
esett – a kereskedelmi ágazat is veszteségeket könyvelhetett el. Egy felmérés 
szerint a katalán vállalatok több mint 60%-a érzékelte negatívnak a függetlenségi 
folyamat hatásait forgalmában. A Katalán Statisztikai Hivatal (Idescat) által közzé-
tett adatok szerint a nagykereskedelmi eladások 11,6%-kal, a kiskereskedelmi el-
adások pedig 3,9%-kal estek vissza októberben Katalóniában az előző év azonos 

http://www.elmundo.es/economia/2017/10/10/59dbd06546163f1f4f8b45fc.html
http://www.elmundo.es/motor/2017/10/24/59ef16fae2704e20248b458b.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/14/5a0aeccde5fdea34628b45c3.html
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171020/pymes-traslada-sede-fuera-catalunya-pimec-6366856
http://www.abc.es/economia/abci-cataluna-pierde-mas-40-autonomos-y-madrid-gana-76-201711150208_noticia.html
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3187
https://www.pimec.org/sites/default/files/consulta_octubre_2017_pimecomerc.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/consulta_octubre_2017_pimecomerc.pdf
https://www.idescat.cat/economia/?id=0401&lang=es
https://www.idescat.cat/economia/?id=0401&lang=es
http://www.elmundo.es/economia/2017/11/28/5a1d1c89e5fdea6c058b45ba.html
http://www.elmundo.es/economia/2017/11/28/5a1d1c89e5fdea6c058b45ba.html
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időszakához képest. Ezen felül a vendéglátóipar eladásai is csökkentek. Az 
NPD Group felmérése kimutatta: csak októberben a vártnál 70 millió euróval ke-
vesebb bevételhez jutott a vendéglátás, valamint a vendégek száma a pénzügyi 
válság óta először csökkent. A turisztikai aktivitás visszaesésével és a katalán 
termékek (nem kimondott és nem hivatalos) spanyolországi bojkottjával együtt 
a katalán kereskedelmi forgalmat is jelentős veszteségek érték.

A termelő szektor veszteségei egyrészének visszaszerzésére az elvándor-
lások ellenére látszik esély. A katalán GDP visszanyerheti korábbi növekedési 
ütemének nagy részét a stabilitás helyreállásával, hiszen a termelés helyszí-
ne az esetek legnagyobb részében továbbra is a tartomány. Természetesen a 
székhelyek elköltözése miatt bizonyos bevételektől elesik Katalónia, ugyanakkor 
nem zárható ki, hogy a termelő szektor központjai idővel visszatérnek a munka-
végzés helyszínére.

Pénzügyi szektoR

A második és ötödik legnagyobb spanyolországi pénzügyi szolgáltató az ok-
tóber elseji népszavazást követő héten, a függetlenségi kérdés eszkalá-
ciója előtt, gyakorlatilag azonnal bejelentették központjaik elköltöztetését. 

Katalónia 8 év alatt 11 nagybankot veszített,  a CaixaBank és a Sabadell távozása 
után csak két kisebb vállalat maradt a régióban. Mindkét bank megerősítette, 
hogy döntésük végleges és nem gondolkodnak a visszatérésen. A két említett 
pénzintézet megszenvedte a költözést: szeptemberben és októberben összesen 
3,3 milliárd euró veszteséget könyveltek el. A helyzetüket nem segíti, hogy Ka-
talóniában kampány indult a régiót elhagyó pénzintézetek bojkottjára, és a 
lakosság egy része ki is vette pénzét ezekből a bankokból. Bár a vállalatok 
szóvivői szerint helyzetüket nem destabilizálta ez a kampány, összességében 
rövid távon vesztettek bevételeikből, mivel részvényeik árfolyama december ele-
jére sem érte el a szeptember végi szintjét.

Az instabil politikai helyzet következtében a nagy hitelminősítők is megerő-
sítették negatív várakozásaikat a térségre vonatkozóan, valamint további lemi-
nősítést helyeztek kilátásba. Katalónia a magas tartományi adósságai miatt 
erősen függ a minősítők besorolásától, a negatív előrejelzések hosszabb távon 
további extra kamatkiadásokat generálhatnak. A tőke beáramlása szempontjá-
ból kedvezőtlen környezet természetesen a reálgazdaságra is hatást gyakorol, 
közvetve az egész spanyol gazdaság teljesítményét érinti. Az októberi esemé-
nyek okozta bizalom csökkenése meglátszott a spanyol tőzsde produktivitásán 
is: október 4-én az Ibex féléves mélypontra került. Az Ibex azóta sem tudta 
megközelíteni nyári mutatóit, egy kisebb október végi felívelés ellenére sem.

A szektor helyzetének javulását a befektetők egyértelműen a december 21-
ére kiírt előrehozott katalán tartományi választásoktól várják. A stabilitás helyre-
állásával a befektetői környezet is pozitív irányban módosulhatna, a közvélemény 

https://elpais.com/economia/2017/10/07/actualidad/1507379459_447237.html%3Frel%3Dstr_articulo%231511986653828
http://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2017/12/04/5a24322522601dac798b45f7.html
http://www.elmundo.es/economia/ahorro-y-consumo/2017/12/04/5a24322522601dac798b45f7.html
https://elpais.com/economia/2017/10/07/actualidad/1507379459_447237.html?3Frel=3Dstr_articulo#231511986653828
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171024/caixabank-afirma-que-el-traslado-de-la-sede-a-valencia-no-es-temporal-6374896
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/mercados/1509131664_057715.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-19/catalan-separatists-ask-supporters-to-pull-money-from-banks
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/10/5a04b598e2704e33538b464e.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/11/10/5a04b598e2704e33538b464e.html
https://www.marketwatch.com/investing/index/ibex?countrycode=xx
http://www.abc.es/economia/abci-inversores-recuperan-confianza-espana-tras-convocatoria-elecciones-cataluna-201710312113_noticia.html%23ns_campaign%3Dmod-sugeridos%26ns_mchannel%3Drelacionados%26ns_source%3Dlos-inversores-recuperan-su-confianza-en-espana%26ns_linkname%3Dnoticia.foto.economia%26ns_fee%3Dpos-3
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azonban nem nevezhető optimistának: egy felmérés szerint az emberek mind-
össze 40%-a gondolja úgy, hogy a választások után felívelő szakasz fogja kezde-
tét venni.   

tuRizmus

A kialakult instabil belpolitikai helyzet negatív hatása a turisztikai szektorban 
is érzékelhető. A turizmus a katalán tartomány egyik legfőbb bevételi for-
rása több mint 400 ezer fő foglalkoztatásával. Egy kutatás szerint viszont 

csak október első felében 15%-kal kevesebb turista érkezett a tartományba az 
előző év azonos időszakához képest – ez az arány a hotelek kihasználtságának 
csökkenésében is megmutatkozik. A régió bevételeinek legnagyobb részét kiter-
melő Barcelonában a szállodák kihasználtsága 9%-kal (79,5%-ra) esett vissza, 
ami 2008 óta a legrosszabb mutatót jelenti. Pesszimista vélemények – október 
eleji adatokra alapozva, amelyek a foglalások 20–30%-os visszaeséséről szá-
moltak be – a visszaesés magas arányának fennmaradását jósolták. A kezdeti 
recesszió mértéke azonban jelentősen csökkent a Spanyol Statisztikai Hivatal 
(INE) által közzétett adatok szerint: Barcelonában 4%-kal esett vissza október-
ben a hotelekben megszállók száma (656 ezer fő). A barcelonai El Prat repülőtér 
októberi forgalma (4,1 millió fő) ezzel szemben a legalacsonyabb volt az elmúlt 
két évben, valamint a szervezett hajókirándulással a városba látogatók száma is 
visszaesett a tavalyi mutatókhoz képest. 

A látogatók számának visszaesése elsősorban a külföldi turisták körében 
számottevő – a csökkenés 4,7%-os 2016 októberéhez képest az INE adatai 
szerint. A régióba így 1,5 millió látogató érkezett külföldről, míg Spanyolország-
ba 7,3 millió turista érkezett összesen más országokból, ami 2%-os növekedést 
jelent ugyanezen időtartamban. Az év első tíz hónapjában a tavalyi adatokhoz 
képest összesen 6,6%-kal több külföldi érkezett Katalóniába, de az októberi tren-
dek fennmaradásával itt is visszaesés várható. A madridi és a valenciai régióban 
volt a legnagyobb növekedés tavaly októberhez képest, így a célpontok tekinte-
tében a turizmus területén is kisebbfajta átrendeződés kezd kibontakozni, mivel 
Katalónia mutatóinak rovására történik a fellendülés az ország más területein.

A vállalatok elvándorlása a turisztikai szektort sem kímélte. A legnagyobb 
katalán szállodalánc, a magyarországi érdekeltségekkel is rendelkező Hotusa 
Group november 16-án helyezte át székhelyét Madridba. A több mint egymil-
liárd eurós éves költségvetéssel és kiterjedt nemzetközi hálózattal rendelkező 
cég központjának elköltözése nagy érvágás a katalán turisztikai szektornak, 
kiegészülve más hotelláncok költözésével. Ezt a szektort érinti a barcelonai 
alapítású Volotea légitársaság Asturiába költözése is.

A vállalatok a kereslet visszaesése miatt a szállások és a repülőjegyek árait 
is kénytelenek voltak csökkenteni, ráadásul a statisztikák szerint az ide látoga-
tók kevesebb éjszakát töltenek a tartományban, mint korábban.

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8753331/11/17/Solo-el-40-cree-que-Espana-reducira-la-brecha-con-Europa.html
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171017/la-actividad-turistica-cae-el-15-en-15-dias-en-catalunya-6359155
https://elpais.com/economia/2017/10/12/actualidad/1507837216_730751.html
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Összességében kijelenthető, hogy a bevételek a gazdaság egyéb ágazatai-
hoz hasonlóan itt is csökkennek, amit a forgalom visszaesése is egyértelműen 
mutat. Az elemzések a turisztikai aktivitás felmérésekor a visszaesés előzmé-
nyeként megjegyzik az augusztusi barcelonai terrortámadást is. A szektorról 
alkotott kép teljessége miatt ezt az elemzésben említem – de az augusztus kö-
zepe óta tapasztalt visszaesés mértéke csekély és nem érint minden ágazatot 
a turizmuson belül sem: míg a repülőtéri statisztikák csökkentek, a szállodaipar 
bevételei növekedtek augusztusban. Kimondható: nem csak a függetlenségi 
kérdés okozta instabilitás tehető felelőssé a turizmus visszaesése miatt, de a 
negatív hatás döntő többségét ez okozza.

konklúzió

Összességében az a kép rajzolódik ki, hogy a katalán gazdaság egészében 
érzékelhető valamilyen szintű visszaesés. Ehhez nagyban hozzájárul az 
elemzésben már említett bojkott is, amely közép- és hosszútávon is igen 

jelentős károkat tud okozni a katalán – és a spanyol – gazdaságnak.
A szeparatista törekvések iránti ellenérzések nem csak a madridi kormány 

retorikájában és lépéseiben nyilvánultak meg: a lakosság egy jelentős része is 
elítélte azt. A katalán függetlenség kérdését a spanyol Szociológiai Kutatások 
Központja (CIS) felmérése szerint a spanyolok az ország második legnagyobb 
problémájának tekintették a munkanélküliség után. A katalánok negatív meg-
ítélése a gazdaságban a tartományhoz köthető termékek bojkottjában nyilvánul 
meg. A Reputiton Instutite október végi felmérése szerint a (Katalónián kívüli) 
spanyol vásárlók 23%-a felhagyott a katalán termékek vásárlásával és további 
21% tervezte a „bojkotthoz” csatlakozást. Ez természetesen a tartományok kö-
zötti szoros gazdasági kapcsolatok miatt nem csak Katalóniában okoz vissza-
esést. Többek között emiatt szólalt fel a bojkott ellen a Spanyol Kereskedelmi 
Kamara és maga Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök is, a katalán termelő 
szektor ugyanis rengeteg nyersanyagot, alkatrészt és szolgáltatást vásárol és 
használ fel Spanyolország többi részéből. A kereslet visszaesése e vállalato-
kon keresztül vissza fog gyűrűzni Katalónián kívülre, továbbá a veszteséget 
elsősorban a helyi kereskedők fogják elszenvedni az ország egész területén. 
A problémát fokozza, hogy a szeparatista katalánok szintén bojkottot hirdettek 
a székhelyüket másik tartományba áthelyező, ezáltal a „katalán ügyet eláru-
ló” vállalatok termékeire, szolgáltatásaira. A bojkott már rövid távon is érezteti 
hatását, közép- és hosszú távon azonban még nagyobb problémát okozhat, 
hiszen a tavalyi (rekordértékű) 65,2 milliárd eurós katalán export jelentős része 
(38,8 milliárd euró) Spanyolországon belülre irányult.

Elmondható, hogy az elvándorlás már rövid távon is komoly problémákat 
jelenthet Katalóniában, és a gazdasági fölény eltűnésével a szeparatizmus gaz-
dasági alapja elveszik. A GDP változásaira vonatkozó hivatalos adatok egyelőre 

http://datos.cis.es/pdf/Es3191mar_A.pdf
http://datos.cis.es/pdf/Es3191mar_A.pdf
https://www.reputationinstitute.com/catal%C3%A1n-independencia-estudio
http://www.abc.es/economia/abci-camaras-comercio-rechazan-boicot-productos-catalanes-201711221451_noticia.html
http://www.elperiodico.com/es/economia/20171118/boicot-productos-catalanes-sinsentido-6432129
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még nem elérhetőek, azonban az elköltöző cégek értékének nagyságrendje jól 
szemlélteti a várható visszaesést, melyet további előrejelzések is jósolnak. 
A spanyol gazdaság szinte minden szektorában erőteljes súlypont-áthelyező-
dés zajlik, a katalán termékek bojkottja pedig további versenyelőnyhöz juttatja 
a többi régióban termelő versenytársat a piacokon. Kijelenthető, hogy a spa-
nyol gazdaság egésze nem elszenvedője hosszú távon a „függetlenségi kihí-
vásnak”, a veszteségek Katalóniára koncentrálódnak, a mutatók több területen 
is a 2008-as válság szintjére estek vissza. Bár a vállalatok nagy része egyelőre 
csak a székhelyét helyezte át Katalónián kívülre, előbb-utóbb számolni lehet a 
termelő kapacitások elköltözésével is, ami óriási problémákat jelenthet a mun-
kanélküliséggel amúgy is terhelt katalán gazdaságra, mely index emelkedése 
már érzékelhető. A pénzügyi szektorban a bizalmatlanság a befektetésekre 
lesz negatív hatással a közeljövőben, amit csak a politikai helyzet gyors stabi-
lizálása állíthat meg. Erre a stabilitásra lenne szüksége a visszaeső turisztikai 
szektornak is, amely kulcsfontosságú szerepet tölt be a katalán gazdaságban. 
A bojkott jelensége tovább rontja az amúgy sem pozitív összképet, akár több 
milliárd eurós bevételkiesést is okozva.

A katalán gazdaság magára találása nagyban függ a decemberi tartományi 
választásoktól. A stabilitás helyreállását a spanyol média egy esetleges egy-
ségpárti koalíciótól várja, mely kormányzóképes többséget szerezve véget vet-
ne a függetlenségi kérdésnek. A spanyol gazdasági miniszter, Luis de Guindos 
is bizakodóan várja a fejleményeket, és kimondta: biztos abban, hogy a cégek 
nagy része vissza fog térni a tartományba, amint helyreáll a politikai stabilitás. 
A választási előrejelzések ismeretének tükrében azonban nem vehető biztosra 
az egységpárti koalíció győzelme. A legfrissebb felmérések szerint ugyanis a 
szeparatisták az elmúlt időszak eseményei ellenére is kormányzóképes több-
ség közelébe kerülhetnek. Sok a nyitott kérdés, az viszont egyértelműnek tűnik: 
a katalán gazdaság mindenképpen vesztese a függetlenségi törekvéseknek.

http://www.elmundo.es/economia/2017/11/22/5a1480b8e2704eca058b46cf.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/11/25/5a198e7b46163fb0358b4599.html
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/04/actualidad/1512375070_030637.html
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