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Αποκλιμάκωσητης καταλανικής κρίσης αναμένει η Barclays μετά τις εκλογές χωρίς ωστόσο να
αποκλείει νέες εκλογές τον Μάιο του 2018. Ποιες είναι οι επόμενες ημερομηνίες-κλειδιά, τι σημαίνει
η καταλανική κρίση για την ισπανική πολιτική.
Όπωςσημειώνει η τράπεζα, τα τρία κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας (JxCAT, ERC και CUP)
διατήρησαν την πλειοψηφία στο κοινοβούλιο της Καταλονίας, με 70 βουλευτές από ένα σύνολο
135, δηλαδή δύο λιγότεροι βουλευτές από το 2015, ενώ η συμμετοχή ήταν η υψηλότερη στην
ιστορία στο 82% (75% το 2017). Το γεγονός ότι οι αυτονομιστές έλαβαν μικρότερο αριθμό ψήφων
για μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών αντικατοπτρίζει τον εκλογικό νόμο (νόμο d'Hont) και την
περιφερειακή κατανομή των ψήφων. Βασικά, αυτοί που τάσσονται εναντίον της απόσχισης είναι
ισχυρότεροι στη Βαρκελώνη όπου ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων ανά βουλευτή είναι
υψηλότερος. Οι αυτονομιστές είναι ισχυρότεροι στη Girona και τη Lleida όπου ο αριθμός των
ψήφων που απαιτούνται ανά βουλευτή είναι χαμηλότερος.
ΗBarclays αναμένει να συνεχιστεί η απο-κλιμάκωση της καταλανικής κρίσης. Ο κύριος λόγος για
αυτό είναι ότι το CUP είναι το μόνο από τα τρία κόμματα υπέρ της ανεξαρτησίας που εξακολουθεί
να επιμένει σε ένα μονομερές μονοπάτι προς την ανεξαρτησία (στις τρέχουσες εκλογές, το CUP
έχασε περισσότερους από τους μισούς βουλευτές σε σχέση με τις εκλογές του 2015) . Τα άλλα
δύο κόμματα υπέρ της αυτονομίας εγκατέλειψαν το μονομερές μονοπάτι και επέστρεψαν στο
συνταγματικό πλαίσιο (ακόμη και αν η ανεξαρτησία παραμένει ο μακροπρόθεσμος στόχος τους).
Σε αντίθεση με το CUP, το JxCAT και το ERC σημείωσαν την προθυμία τους για πολιτικό διάλογο
με την κεντρική κυβέρνηση.
Τι ακολουθεί
΄
Η Barclays αναμένουμε να σχηματιστεί μια κυβέρνηση υπέρ της ανεξαρτησίας, με την υποστήριξη
των τριών κομμάτων υπέρ της ανεξαρτησίας. Ωστόσο, το πιο ριζοσπαστικό κόμμα CUP μπορεί να
αποφασίσει να μην υποστηρίξει τα πιο "ελαφρά" JxCAT και το ERC. Σε αυτό το σενάριο, οι
Podemos θα μπορούσαν να επιλέξουν να υποστηρίξουν μια κυβέρνηση υπέρ της ανεξαρτησίας.
Εάν μια κυβέρνηση υπέρ της ανεξαρτησίας δεν καταφέρει να πάρει την υποστήριξη του νέου
κοινοβουλίου, πιθανότατα θα διεξαχθούν νέες εκλογές τον Μάιο του 2018. Σε περίπτωση που τα

κόμματα υπέρ της αυτονομίας κατορθώσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση, η τράπεζα αναμένει τα
ακόλουθα θέματα να είναι τα κύρια αιτήματα της επόμενης καταλανικής κυβέρνησης:
1. Μεταρρύθμιση του περιφερειακού συστήματος χρηματοδότησης.
2. Αύξηση των δημόσιων επενδύσεων σε υποδομές.
3. Προστασία της καταλανικής αυτοδιοίκησης, ιδίως όσον αφορά την εκπαίδευση και τη γλώσσα.
4. Διαπραγμάτευση για ένα δημοψήφισμα ανεξαρτησίας στο μέλλον.
ΗBarclays θεωρεί ότι η κεντρική κυβέρνηση και τα κόμματα που τάσσονται εναντίον της
απόσχισης είναι πιθανό να συζητήσουν το 1 και το 2 και ενδεχομένως να καταλήξουν σε
συμφωνία στα επόμενα δύο χρόνια. Τα θέματα 3-4 είναι πολύ απίθανο να δουν μεγάλη πρόοδο.
Πράγματι, τα κόμματα που τάσσονται εναντίον της απόσχισης αντιτίθενται σθεναρά σε
οποιαδήποτε συνταγματική μεταρρύθμιση που θα ανοίξει την πόρτα για ένα δημοψήφισμα
νόμιμης ανεξαρτησίας. Αυτά τα κόμματα έχουν απόλυτη πλειοψηφία πάνω από τα δύο τρίτα στο
ισπανικό κοινοβούλιο, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη οποιαδήποτε συνταγματική
μεταρρύθμιση χωρίς την υποστήριξή τους.
Οι επόμενες ημερομηνίες-κλειδιά
- 23 Ιανουαρίου: Ένα κοινοβούλιο της Καταλανίας πρέπει να συσταθεί εντός των επόμενων 20
ημερών μετά τις εκλογές.
- 6 Φεβρουαρίου: Μέχρι αυτή την ημερομηνία, το κοινοβούλιο θα διεξαγάγει μια συζήτηση και θα
ψηφίσει για την εκλογή νέου περιφερειακού πρωθυπουργού. Απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία
των βουλευτών για να μπορέσει ένας περιφερειακός πρωθυπουργός να εκλεγεί με μια πρώτη
ψηφοφορία. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, μια δεύτερη ψηφοφορία θα διεξαχθεί δύο ημέρες αργότερα
και απαιτείται απλή πλειοψηφία βουλευτών.
- 7 Απριλίου: Προθεσμία (60 ημερών) για την εκλογή πρωθυπουργού / κυβέρνησης.
- 31 Μαΐου: Εάν το νέο κοινοβούλιο αποτύχει να εκλέξει περιφερειακό πρωθυπουργό, θα
διεξαχθούν νέες εκλογές 54 ημέρες αργότερα.
Τι σημαίνει η καταλανική κρίση για την ισπανική πολιτική;
Μιαπολύ σημαντική παρενέργεια της καταλανικής κρίσης ήταν η πτώση στις δημοσκοπήσεις των
Podemos και η άνοδος των Ciudadanos. Aυτό σημαίνει ότι εάν υπήρχαν γενικές εκλογές το
επόμενο διάστημα, οι Ciudadanos θα μπορούσαν να αποκτήσουν την απόλυτη πλειοψηφία στο
ισπανικό κοινοβούλιο. Εάν η απώλεια των ψήφων των Podemos συνεχιστεί (δεν αποκλείεται, κατά
την άποψη της Barclays), τότε το PSOE θα μπορούσε να κερδίσει μερικές από αυτές τις ψήφους
και το PSOE με τους Ciudadanos θα μπορούσαν επίσης να γίνουν εναλλακτική λύση. Το σίγουρο
είναι πως η καταλανική κρίση μείωσε σαφώς τη λαϊκή υποστήριξη των Podemos και μείωσε τον
πολιτικό κατακερματισμό με τρόπο που είτε η κεντροδεξιά μπορεί να είναι σε θέση να επιτύχει την
απόλυτη πλειοψηφία είτε, με την πάροδο του χρόνου, η κεντροαριστερά θα μπορούσε επίσης να
φτάσει την απόλυτη πλειοψηφία.
Ολόγος αυτής της αλλαγής είναι ότι η καταλανική κρίση ενίσχυσε την υποστήριξη των κομμάτων

κατά τις απόσχισης στις άλλες περιοχές της Ισπανίας. Η μεγάλη πλειοψηφία της ισπανικής
κοινωνίας εκτός της Καταλονίας δεν υποστηρίζει την ανεξαρτησία. Έτσι, ένα κόμμα όπως το
Ciudadanos με μια πολύ σαφή απόρριψη των εθνικιστικών κομμάτων κερδίζει την υποστήριξη.
Αντίθετα, το Podemos με πολύ διαφορετική θέση στο θέμα αυτό, χάνει σαφώς την υποστήριξη
στην υπόλοιπη Ισπανία. Επιπλέον, από δημοσιονομικής άποψη, πολλές περιφέρειες είναι καθαροί
αποδέκτες κονδυλίων από τις μεγαλύτερες και πλουσιότερες περιφέρειες, όπως η Καταλονία και η
Μαδρίτη. Ως εκ τούτου, οι ψηφοφόροι στις περιοχές με χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα
αντιτίθενται έντονα στην ανεξαρτησία της Καταλονίας και τιμωρούν τα κόμματα που δεν έχουν
σαφή αντίληψη κατά της ανεξαρτησίας.
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