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Tελευταίες εξελίξεις από τις συνέπειες των ταραχών στην τοπική οικονομία της 
Καταλονίας 

  
Από την προηγούμενη εβδομάδα συνεχίζουν οι εντάσεις, λόγω των μαζικών κινητοποιήσεων για 

την ανεξαρτητοποίηση στην Καταλονία, με επίκεντρο τη Βαρκελώνη ενώ τα δημοσιεύματα στον 

οικονομικό τύπο της Ισπανίας, πληθαίνουν, δίνοντας φως σε νέες εκφάνσεις και στοιχεία του 

φαινομένου. 

Ένας μεγάλος αριθμός εκπροσώπων επιχειρήσεων έχει τονίσει τους κινδύνους που η εν λόγω 

κατάσταση εγκυμονεί για τον τουριστικό, εμπορικό και οικονομικό κλάδο, επιζητώντας την άμεση 

επέλευση σταθερότητας. Συγκεκριμένα, ενώσεις εργοδοτών και εργατών της Καταλονίας, μέσω 

κοινής γραπτής δήλωσης, υπογραμμίζουν την ανάγκη αποκατάστασης του κλίματος διαλόγου για 

την επίτευξη πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής σταθερότητας και υιοθέτησης μηχανισμών για 

την επίλυση της περίπλοκης κατάστασης. 

Ταυτοχρόνως, ο γενικός διευθυντής της Aecoc, της μεγαλύτερης ισπανικής επιχειρηματικής 

οργάνωσης στον τομέα των καταναλωτών, με περισσότερες από 30.000 συνδεδεμένες εταιρείες, 

εξέφρασε την ανησυχία του για τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις σχετικά με 

τις επενδύσεις καθώς και τις διοργανώσεις σημαντικών συνεδρίων και εκδηλώσεων, τόσο στη 

Βαρκελώνη όσο και σε ολόκληρη την κοινότητα, αλλά και για τη γενικότερη επιβράδυνση των 

απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων.  

Στην ίδια κατεύθυνση, ο αντιπρόεδρος της ισπανικής ένωσης κατασκευαστών αυτοκινήτων και 

φορτηγών Anfac, έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα της βιομηχανίας στην ισπανική οικονομία, 

κλάδος ο οποίος πλήττεται από την αναταραχή που επικρατεί. Επιπλέον, οι τομείς του εμπορίου 

και του τουρισμού επηρεάζονται ήδη, βάσει στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί. 

Συνεπώς, το κύμα της πολιτικής αστάθειας και της κοινωνικής πόλωσης πυροδοτεί την κορύφωση 

της ανησυχίας και της αβεβαιότητας για τις συνέπειες στον οικονομικό τομέα ολόκληρης της 

χώρας, ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο της μακροπρόθεσμης συνέχισής τους, γεγονός που εγκυμονεί 

σοβαρότατους κινδύνους για την οικονομία. Η εξομάλυνση των σχέσεων των πολιτικών αρχών 

κρίνεται επιτακτική για την αντιμετώπιση και την πρόληψη των σοβαρότερων ρηγμάτων από το 

πλήγμα της εικόνας της χώρας στη διεθνή σκηνή. 

Προς το παρόν, δεν έχει υπάρξει κάποια ακύρωση διεθνούς ή άλλης σημαντικής τοπικής έκθεσης 

ή διοργάνωσης. Ωστόσο, δεδομένης της επίσημης συμμετοχής της χώρας μας στη διεθνή κλαδική 

έκθεση τεχνολογίας ΙοΤ Solutions World Congress 2019 από 29-31 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη, 

το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις στην Καταλονία. 
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