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A spAnyol politikAi pártok fejlődése

A spanyol demokratikus pártrendszer alapjai Francisco Franco halála után 
kezdtek kialakulni. Az 1977-ben megtartott első szabad választást egy tipi-
kus „rendszerváltó” gyűjtőpárt, a jobbközép-centrista Demokratikus Közép 

Uniója (Unión de Centro Democrático, UCD) nyerte, amely a spanyol demokrácia 
egyik atyjának tartott  Adolfo Suárez González vezetésével laza pártszövetségbe 
fogott össze számos, a demokratikus átmenet idején létrejött kis pártot és moz-
galmat. A Suárez miniszterelnökségével fémjelzett demokratizálódási folyamat 
legfontosabb eredménye az új spanyol alkotmány kidolgozása és elfogadása volt, 
1978-ban. Később azonban a párttá alakult UCD nem tudott megküzdeni a felszínre 
törő ellentétekkel, társadalmi és gazdasági feszültségekkel, ami belső konfliktusok-
hoz, s végső soron a miniszterelnök (spanyolul hivatalosan: „a kormány elnöke”) 
lemondásához vezetett. Antonio Tejero ezredes 1981-es elvetélt puccskísérletét kö-
vetően a kormánypárt válsága kiteljesedett, és az 1982-es nemzeti választásokat 
követően az UCD gyakorlatilag el is tűnt a politikai palettáról.

Az 1982-ben abszolút többséget szerzett balközép Spanyol Szocialista Mun-
káspárt (Partido Socialista Obrero Español, PSOE) Felipe González vezetésével 
közel másfél évtizeden keresztül kormányozta az országot. A nyolcvanas években 
a konzervatív Népi Szövetség (Alianza Popular, AP) nem tudott komoly kihívó-
ként fellépni, ezért a pártkongresszus 1989-ben jelentős változtatásokról döntött: 
a pártot Néppárt (Partido Popular, PP) néven újraalapították, s a konzervatív üze-
netek helyett a neoliberális filozófia képviseletét helyezték előtérbe. A José María 
Aznar vezetésével újjászervezett PP 1996-os választási győzelme óta a néppárti 
és a szocialista kormányok „politikai váltógazdasága” jellemzi Spanyolországot. 
Ennek megszilárdulásában jelentős szerepe volt a területi listás arányos választá-
si rendszer sajátosságainak is. Az egyes választókerületekben (provincia) elérhető 
mandátumok alacsony száma miatt ugyanis a rendszer egyfelől felülreprezentálja 
a nagy pártokat, másfelől a területileg koncentrált kisebb (jellemzően a regionális) 
pártokat előnyben részesíti a területileg többé-kevésbé homogén támogatottságú 
közepes és kis pártokkal szemben. 

A spanyol képviselőházi választásokon így az országos szervezettségű kisebb 
pártok közül leginkább csak a szakszervezeti szövetségek együttműködéséből 
és a kommunista pártból kinőtt Egyesült Baloldal (Izquierda Unida, IU), illetve a 
PSOE liberális szárnyából kivált Fejlődés és Demokrácia Uniója (Unión Progreso 
y Democracia, UPyD) tudott eredményt felmutatni. Ugyanakkor az autonóm kö-
zösségek szintjén szerveződő regionális, nemzetiségi pártok (katalán, baszk, 
kanári-szigeteki, galíciai stb.) minden ciklusban képviselethez jutottak a központi 
törvényhozásban, sőt gyakran nyújtottak támogatást az abszolút többséggel nem 

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/presidentes/Paginas/Suarez_BIO.aspx
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rendelkező kormánypártnak is. A regionális pártokkal kötött megállapodások bizto-
sították 1993 és 1996, majd 2004 és 2008 között a szocialisták, illetve 1996 és 2000 
között a Néppárt képviselőházi többségét is. 

Új pártok feltűnése A nAgypolitikábAn

Az idei egy igen turbulens „választási évnek” ígérkezik a spanyol belpolitikában. 
2015. március 22-én, vasárnap, regionális parlamenti választásokat tartot-
tak Andalúziában. A közvélemény-kutatók már előre jelezték két új párt, a 

Podemos („Képesek vagyunk rá”) és a Ciudadanos (Polgárok) jelentős előretöré-
sét. Az előbbi a „Felháborodottak” (Los indignados vagy 15-M) 2011-ben alakult 
mozgalmának a követeléseit vette át, és alakította a saját, populista, radikális bal-
oldali programjává. A párt először a 2014-es európai parlamenti választásokon 
mutatta meg a 8 százalékos eredményével, hogy számolni kell vele. A Ciudadanos 
Katalóniából indult 2005-ben, civil kezdeményezésként. Az ottani 2006-os regi-
onális választásokon hatvanezren adták le rá a voksukat, 2012-ban pedig már a 
választáson résztvevők 7,5 százaléka, 275.000 katalán szavazott a pártra. A 2014-
es EP-választásokon már közel félmillió szavazatot kapott. Ez a 3,16 százalékos 
eredmény parlamenti mandátum szerzéséhez nem volt ugyan elegendő, azonban 
megmutatta a párt vezetésének és aktivistáinak, hogy a mérsékelt jobbközép-
liberális üzenetükre nemcsak Katalóniában reagálnak pozitívan a szavazók, hanem 
más régiókban is. (Madridban közel 5 százalékos eredményt értek el.) Ekkor kezdett 
bele országos szinten komolyan a helyi pártszervezetek kiépítésébe a Ciudadanos.

AndAlÚz regionális válAsztások

Susana Díaz, Andalúzia miniszterelnöke (spanyol címe szerint „az autonóm 
közösség kormányának elnöke”) ez év elején jelentette be, hogy egy évvel 
korábbra hozzák a regionális parlamenti választásokat, mivel a szocialisták 

és az Egyesült Baloldal koalíciója instabillá vált. Díaz csak elődjének, José Antonio 
Griñánnak a pártbeli tisztújítás során, „a fiatal generációnak teret engedő” 2013-
as lemondása óta tölti be ezt a posztot. (Griñán döntése azonban inkább hozható 
kapcsolatba a hírnevét megtépázó korrupciós botrányokkal, mint a „generáció-
váltással”.) Az energikus és fiatal Díaz korábban regionális parlamenti képviselő, 
szenátor, majd andalúz regionális miniszter volt.

http://cadenaser.com/ser/2015/02/16/politica/1424068277_346028.html
http://kki.gov.hu/a-gorog-es-a-spanyol-kormanyfo-pengevaltasanak-okai-elemzes
http://www.rtve.es/noticias/20110806/mas-seis-millones-espanoles-han-participado-movimiento-15m/452598.shtml
http://kki.gov.hu/download/f/ef/d0000/No 6 Nagy S%C3%A1ndor Gyula g%C3%B6r%C3%B6g %C3%A9s spanyol.pdf
http://kki.gov.hu/download/f/ef/d0000/No 6 Nagy S%C3%A1ndor Gyula g%C3%B6r%C3%B6g %C3%A9s spanyol.pdf
http://elpais.com/tag/caso_ere_andalucia/a/
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A 2012-es andalúz regionális parlamenti 
választások eredménye (százalék)

A 2015-ös andalúz regionális 
parlamenti választások
eredménye (százalék)

Változás 
(százalék-

pont)
Partido Popular (Néppárt) 40,66 Partido Popular 26,76  -13,95
Partido Socialista Obrero Español 
(Spanyol Szocialista Párt) 39,52 Partido Socialista

Obrero Español 35,43    -4,09

Izquierda Unida (Egyesült Baloldal) 11,34 Izquierda Unida   6,89    -4,45
Podemos (Képesek vagyunk rá) - Podemos 14,84 +14.84
Ciudadanos (Polgárok) - Ciudadanos   9,28   +9,28
Unión Progreso y Democracia
(Fejlődés és Demokrácia Uniója)   3,35 Unión Progreso

y Democracia   1,93    -1,42

Az andalúz regionális parlament
képviselőinek megoszlása (2012–2015)

A 2015-ben megválasztott 
andalúz regionális parlament 

képviselőinek megoszlása
Változás

Partido Popular (Néppárt)   50 Partido Popular   33  -17
Partido Socialista Obrero Español 
(Spanyol Szocialista Párt)   47 Partido Socialista

Obrero Español   47 -

Izquierda Unida (Egyesült Baloldal)   12 Izquierda Unida     5    -7
Podemos (Képesek vagyunk rá)     0 Podemos   15 +15
Ciudadanos (Polgárok)     0 Ciudadanos     9   +9
Összesen 109 Összesen 109

Bár a szocialista párt megnyerte a választásokat, és ugyanannyi helyet szerzett 
a regionális parlamentben, mint három éve, sokat változott a helyzete. A párt a hét 
évvel ezelőtti választásokat követően még abszolút többséggel, önállóan kormány-
zott. Azonban a helyi korrupciós botrányai és a válságkezelésben megmutatkozott 
tehetetlensége miatt a márciusi választáson nem tudott „profitálni” a 2012-ben 
győztes Néppárt csökkenő népszerűségéből, és nem tudta visszahódítani az elpár-
tolt választókat.

A választási eredmények ismeretében Susana Díaz várhatóan egyedül fog kor-
mányt alakítani, és nem fog koalíciót kötni senkivel. Már előzetesen kizárt minden 
együttműködést a Podemosszal és a konzervatív Néppárttal, így a választási mate-
matika alapján csak a Ciudadanos formációval lenne esély a koalícióra. (Az Egyesült 
Baloldal képviselőivel együtt sem lenne meg az abszolút többség, ráadásul az sem 
segítené a vele való együttműködést, hogy éppen a két párt korábbi koalíciójának 
a felbomlása miatt kellett előrehozott választásokat tartani.) A Ciudadanos arra 

http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/JuntaElectoral/Resultados/2012-0412-Resolucion_RESULTADOS_ELECTORALES.pdf
http://www.parlamentodeandalucia.es/opencms/export/portal-web-parlamento/contenidos/pdf/JuntaElectoral/Resultados/2012-0412-Resolucion_RESULTADOS_ELECTORALES.pdf
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/01/
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/01/
http://resultados.elpais.com/elecciones/2015/autonomicas/01/
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törekszik, hogy a – Katalónián, Andalúzián, Baszkföldön és Galícián kívül minden 
régióban – májusban tartandó regionális választásokon és a decemberi nemze-
ti parlamenti választásokon komoly eredményt érjen el, és akár kormányzóerő is 
lehessen. Ehhez azonban erősítenie kell az emberekben a „tiszta kéz” látszatát, ám 
azt pillanatok alatt elveszítené, ha koalícióra lépne Susana Díaz andalúz szocialista 
pártjával.

Érdekesség, hogy az andalúziai választások egyik vesztesének, a Fejlődés 
és Demokrácia Uniójának a berkein belül már 2014 óta egyre erősebbek azok a 
hangok, amelyek szerint együtt kellene működniük, esetleg egybe is olvadniuk a 
Ciudadanos mozgalommal. Azonban ennek az eshetőségét a párt vezetője, Rosa 
Díez mindezidáig elutasította. E politika eredménytelenségét látják sokan abban, 
hogy a választók elfordultak a párttól. Ennek jelzéseként az országos pártvezetés 
egy része le is mondott az andalúz választásokat követően, ami viszont egyáltalán 
nem erősíti a párt esélyeit a májusi helyhatósági választásokon.

értékelés

Az andalúziai választások eredményében több helyi és országos szintű fo-
lyamat is megmutatkozik. Először is jól látszik a társadalomnak a jobboldali 
központi kormánnyal való elégedetlensége. Ennek oka az elmúlt három és fél 

év költségvetési megszorításaiban, az áfakulcsemelésben, a korrupciós botrányok-
ban és a rekordszintű munkanélküliségben keresendő. (Andalúziában 2014 utolsó 
negyedévében a lakosságon belül 34 százalékos volt a munkanélküliség, a 25 év 
alatti fiatalok körében pedig 59 százalékos.) Mindeközben elévülhetetlen érdeme 
a spanyol kormánynak, hogy az intézkedéseinek (és az Európai Központi Banknak) 
köszönhetően végül nem szorult mentőcsomagra az ország. A költségvetési egyen-
súly megteremtése felelősségteljes, de semmiképp sem népszerű lépés. Mariano 
Rajoy spanyol miniszterelnök azonban a választási vereség ellenére sem kíván vál-
toztatni a stratégiáján. Bár az andalúziai második helyet az ottani „mikroklímának” 
tudja be, ennek ellenére szükségesnek látja, hogy mindenki „felkösse a nadrágját” a 
májusi helyhatósági választásokra.

Érdekes körülmény, hogy még a választások előtt közzétett, legfrissebb (március 
eleji) közvélemény-kutatások is a Podemos jelentősebb előretörését vetítették előre 
(akár 21-22 képviselői hely megszerzését prognosztizálták), míg a Cuidadanosnak 
az elért eredményénél kevésbé jelentős, ötfős képviselőcsoportot jósoltak. Ez azt 
jelenti, hogy a protestszavazatok aránya nem változott jelentősen, azonban a pártok 
közötti eloszlásuk az utóbbi pár hét alatt a Cuidadanos számára kedvezően alakult. 
Az andalúziai választások óta készült országos közvélemény-kutatási adatok is ha-
sonló tendenciát mutatnak. A nagy (hagyományos) pártokból kiábrándult emberek 
Spanyolországban a baloldali radikális retorikát hangoztatók helyett inkább a politi-
kai centrum felé kezdenek fordulni.

http://politica.elpais.com/politica/2015/03/02/actualidad/1425299717_942651.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/24/actualidad/1427154465_968527.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/24/actualidad/1427154465_968527.html
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/web/es/ARGOS/Ultimos_Datos/
http://www.datosmacro.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/andalucia
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/23/actualidad/1427140160_192370.html
http://politica.elpais.com/politica/2015/03/23/actualidad/1427140160_192370.html
http://noticias.lainformacion.com/politica/encuesta/avance-andalucia-el-psoe-ganaria-las-elecciones-con-10-escanos-sobre-el-pp-segun-el-cis_QgZCdOJnZ062912H8sObv5/
http://noticias.lainformacion.com/politica/encuesta/avance-andalucia-el-psoe-ganaria-las-elecciones-con-10-escanos-sobre-el-pp-segun-el-cis_QgZCdOJnZ062912H8sObv5/
http://cadenaser.com/ser/2015/02/16/politica/1424068277_346028.html
http://cadenaser.com/ser/2015/02/16/politica/1424068277_346028.html

