H Καταλονία σε διαρκή
κατάσταση σοκ
19/Δεκ/2017 16:40

Το παιγνίδι με τη φωτιά δεν έχει τελειώσει στην Καταλονία. Ακόμη και μετά τις εκλογές στις
21 Δεκεμβρίου δεν θα περιοριστούν οι οικονομικές ζημίες. Το γόητρο της πόλης έχει
πληγεί, η ανάκτηση εμπιστοσύνης καθυστερεί.
ΗΒαρκελώνη ήταν μέχρι τώρα η πιο θελκτική μητρόπολη της Ευρώπης για τουρίστες. Ο αριθμός
τους αυξάνονταν συνεχώς. Πέρυσι πέρασαν σχεδόν 7,5 εκ. άνθρωποι από την πόλη, η οικονομία
σημείωσε άνοδο 3,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Μέχρις ότου
ήρθε η διένεξη που άλλαξε τα πάντα. Για την οικονομία μοιάζει με κακό όνειρο. 3000 επιχειρήσεις
έχουν μεταφέρει την έδρα τους εκτός περιοχής. Ξένοι επενδυτές αποφεύγουν την Καταλονία.
Ορισμένα κρουαζιερόπλοια προτιμούν να σταματούν στη Βαλένσια και ο αριθμός των επισκεπτών
συνεχώς μειώνεται.
Πλήττεται η εικόνας της Βαρκελώνης

"Διαδηλώσεις, απεργίες, διαμαρτυρίες και σενάρια ανεξαρτητοποίησης δημιούργησαν στην
πρωτεύουσα της Καταλονίας μια ατμόσφαιρα που δεν σε κάνει να νοιώθεις άνετα", λέει ο
γερμανός δικηγόρος Γκέργκ Άμπεγκ που ζει στη Μαδρίτη. Για τους κατοίκους της Βαρκελώνης
ίσως να είναι θετικό το ό,τι ο τουρισμός έχει μειωθεί. Η πόλη είχε πνιγεί από τους τουρίστες και
ήδη είχαν εκδηλωθεί οι πρώτες διαμαρτυρίες εναντίον του μαζικού τουρισμού. Αλλά η οικονομία
δεν έμεινε αλώβητη, πιστεύει ο ΄Αλμπερτ Πέτερς, από την ομάδα Γερμανών Διευθυντικών
Στελεχών. "Μεταξύ μας υπολογίζουμε ότι η διαδικασία ανεξαρτητοποίησης θα αφήσει την επόμενη
δεκαετία ίχνη στην οικονομική δραστηριότητα", υποστηρίζει. "Το ίδιο διάστημα υπολογίζουμε ότι
θα περάσει μέχρις ότου κλείσουν οι πληγές και αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη, η καταστροφή
διαρκεί λίγο όμως η ανάκτηση της εμπιστοσύνης διαρκεί πολύ". Για πολλούς Ισπανούς η
Βαρκελώνη ισοδυναμούσε μέχρι τώρα με τεράστιο μουσείο.
Οιταραχές των περασμένων μηνών που οδήγησαν πολλούς ξένους να φύγουν από την πόλη δεν
αποτυπώνονται ακόμη στην τιμή των ενοικίων. Παρόλα αυτά το γόητρο της πόλης έχει τρωθεί
διαχρονικά. Σημαντικές επενδύσεις δεν έγιναν. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων προτίμησε
το Άμστερνταμ και όχι τη Βαρκελώνη. Κι εάν συνεχιστούν οι διαδηλώσεις και του χρόνου, τότε
ακόμη και το Παγκόσμιο Συνέδριο Κινητής Τηλεφωνίας δεν θα παραμείνει στην πόλη.
Κερδισμένη η Πορτογαλία
Οισπανός υπουργός Οικονομικών Λούις ντε Γκίντος εκκινεί από την υπόθεση ότι σε περίπτωση
καθαρής νίκης των κομμάτων υπέρ της ενότητας στις 21 Δεκεμβρίου, θα επιστρέψει η ομαλότητα
στην Καταλονία. Όμως ο ισπανός καθηγητής Οικονομίας Ρομπέρτο Τσεντένο δεν είναι τόσο
βέβαιος. "Τα προβλήματα δεν λύνονται με τις εκλογές", υποστηρίζει, "μπορεί με αυτές να
αποκατασταθεί η δημοκρατία και να καταργηθεί το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, αλλά όχι η διένεξη
ανάμεσα σε τμήματα της κοινωνίας". Η ισπανική τράπεζα BBVΑ υπολογίζει ότι η βλάβη για την
ισπανική οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερο, από ότι υπολογίζει ο ντε Γκουίντος. Ανεβάζει την
απώλεια γύρω στα 12 δις ευρώ για φέτος. Μεγαλύτερη επίδραση έχει το χάος στο δημόσιο τομέα
εδώ και μήνες. ΄Όχι μόνο το καταλονικό σύστημα υγείας έχει φτάσει στα όριά του αλλά από φέτος
τον Ιούλιο έχουν πέσει οι παραγγελίες προς το δημόσιο από 90 δις στα κάτω από 20 δις ευρώ. Ο
δικηγόρος Γκέοργκ Αμπέγκ, με εξειδίκευση την οικονομία, πιστεύει ότι το "πνεύμα της
ανεξαρτητοποίησης" θα μεταφερθεί και πέραν των συνόρων της Καταλονίας, ανεξαρτήτως
έκβασης των εκλογών. "Αποκομίζουμε την εντύπωση ότι αυτήν την περίοδο οι γερμανοί
επιχειρηματίες δεν επιλέγουν αυτό το κομμάτι της Ισπανίας για επενδύσεις", λέει. Αλλά και η
κατανάλωση έχει πέσει κάτι που θα γίνει εμφανές του χρόνου. Πάντως από τώρα είναι σαφές ότι ο
μεγάλος νικητής από την κατάσταση ασάφειας στην Καταλονία, θα είναι η Πορτογαλία.
ΣτέφανιΜίλερ / Ειρήνη Αναστασοπούλου
Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

