
E L E M Z É S E K

Fenntartható növekedési pályára 
állt a spanyol gazdaság?

Nagy Sándor Gyula

E-2017/4.

KÜLÜGYI ÉS KÜLGAZDASÁGI INTÉZET



KKI-elemzések
A Külügyi és Külgazdasági Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Külügyi és Külgazdasági Intézet

Szerkesztés és tördelés:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: + 36 1 279-5700
Fax: + 36 1 279-5701
E-mail: info@ifat.hu

http://kki.hu

© Nagy Sándor Gyula, 2017
© Külügyi és Külgazdasági Intézet, 2017

ISSN 2416-0148



E-2017/4.

 Fenntartható növekedési pályára állt a spanyol gazdaság? 3

A spanyol gazdaság igen komoly visszaesést szenvedett a 2008–2009-es világvál-
ság során, melynek „eredményeként” közel 10 százalékkal csökkent a spanyol bruttó 
hazai össztermék (GDP) 2009 és 2013 között. 2014-ben már enyhe növekedésnek 
indult a gazdaság (1,4 százalékos GDP-bővüléssel), 2015-ben pedig lendületesen, 
3,2 százalékkal nőt a GDP. 2016-ban ennek folytatását várták a szakértők, de csök-
kenő trenddel. A spanyol statisztikai hivatal legfrissebb adatai azonban mindenkit 
megleptek, ugyanis kiderült, tavaly éves szinten szintén 3,2 százalékos gazdasági 
növekedést könyvelhetett el a Mariano Rajoy vezette spanyol kormány. Elemzésem-
ben a válság spanyolországi hatását és a kilábalás folyamatát vizsgálom.

A válság hAtásA A spAnyol gAzdAságrA

1. ábra
Spanyolország és az eurózóna negyedéves GDP-növekedése (2007–2014 között)

A 2008–2009-es gazdasági válság nagyon megtépázta a spanyol gazdaságot, 
és eleinte nagyjából az eurózóna átlagának megfelelő visszaesést okozott 
Spanyolországban. Azonban 2010–2014 között egy újabb, elhúzódó recesz-

szió következett, amely az építőipar teljes összeomlásával és a munkanélküliség 
drasztikus növekedésével járt együtt.

Az ingatlanbuborék kipukkadásának azonban nemcsak a számtalan üresen 
álló, eladatlan, félkész vagy teljesen elkészült ingatlan és az építőipar szinte teljes 
leállása volt a következménye, hanem a túlértékelt ingatlanokat jelzáloggal bizto-
sító, azokat hitelező, elaprózott bankrendszer is. 2008-ban szinte minden spanyol 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_gdp&lang=en
http://www.ine.es/prensa/cntr0416a.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/espana/eh15/economia/Paginas/index.aspx
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tartománynak volt egy saját „regionális” bankja (takarékpénztára), amely nem a 
gazdasági racionalitások mentén finanszírozta a befektetéseket, hanem – a helyi 
politikai és gazdasági elittel összefonódva – politikai, haveri vagy más megfonto-
lások (pl. egyéni érdekek) mentén. E korrumpálódott takarékpénztáraknak a válság 
során újra kellett értékelniük a kihelyezett (részben nem teljesítő) hitelállományukat, 
és így kiderült, hogy jelentős veszteség érte őket. A fedezetként szolgált ingatlanok 
értéke ugyanis egyes helyeken akár a felére vagy még annál is kevesebbre esett 
vissza. Emiatt sokszor azonnali tőkebevonásra kényszerültek volna, amit azonban 
nem tudtak teljesíteni. Végül a spanyol központi bank – az Európai Központ Bank 
és más spanyol nagybankok segítségével – lépett közbe: részben vagy egészben 
államosította, átszervezte (központosította, nagybankoknak adta el) az említett 
pénzintézeteket.

Az egész spanyol bankkonszolidáció 65 milliárd euróba került a spanyol adó-
fizetőknek. Ezenfelül sok-sok eurómilliárdot költött az Európai Központi Bank is a 
spanyol bankok rövid és középtávú finanszírozására. A bankrendszer konszolidá-
ciója még mindig nem zárult le, a nagyobb bankok folyamatosan vásárolják fel a 
közepes és kisebb méretű pénzintézeteket. Ez részben erősítheti a pénzügyi sta-
bilitást, de közben megnöveli a rendszerkockázatot jelentő nagybankok méretét is.

A válságból vAló kiút

Mariano Rajoy 2011-ben egy rekordméretű munkanélküliséggel és tomboló 
gazdasági válsággal küzdő ország kormányzását vette át. Népszerűtlen 
lépésekkel (adóemelések, a munkavállalói jogok és juttatások megnyir-

bálása, a szociális és oktatási kiadások megvágása) sikerült 2014-re növekedési 
pályára állítani a gazdaságot, ami természetesen a javuló nemzetközi környezet és 
az alacsony európai kamatszint nélkül nem történhetett volna meg.

2015 és 2016 végre két igen jó év lett a spanyol gazdaság számára. Habár a 
negyedéves adatokat nézve a GDP-bővülés üteme némi csökkenést mutat, mégis 
bármely nyugat-európai ország megirigyelheti a spanyol adatokat. A 2. ábrából jól 
látszik, hogy bár a növekedési ütem csökkent, két éven keresztül mindig évi 3 szá-
zalék fölött alakult.

Ezzel a spanyol gazdaság (inflációval korrigált értéken) gyakorlatilag 2016 vé-
gére elérte a válság előtti szintjét. Ha erről az oldalról nézzük, akkor Spanyolország 
most hagyott maga mögött egy „elvesztegetett” évtizedet, azonban sok társadalmi 
negatív hatást továbbra is magával cipel, melyekre a későbbiekben még kitérek. De 
előtte még megvizsgáljuk a növekedés mozgatórugóit.

http://www.elconfidencial.com/empresas/2015-12-12/la-banca-espanola-afila-el-cuchillo-fusiones-cierre-de-oficinas-y-despidos-para-2016_1118791/
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2. ábra
Spanyolország negyedéves GDP-adatainak változása, százalékban

(az éves adatok vonal, míg az előző negyedévhez képest történt változások
oszlop formájában láthatók)

A spanyol gazdaság jelentős szerkezeti változáson ment keresztül a válság óta 
eltelt évek során. Az ingatlanpiac kidurranása óta az építőipar és az azt kiszolgáló 
szektor gyakorlatilag teljesen leépült, s ennek következtében több mint 1,6 millió 
munkahely szűnt meg (végleg). Ugyanakkor a GDP szerkezetében szembetűnő vál-
tozás, hogy az áru- és szolgáltatásexport a 2008-as 25 százalékhoz képest 2016-ra 
már a GDP 33 százalékát tette ki. Ez még mindig elmarad ugyan a németországi 45 
százaléktól, de az európai mezőnyben mindenképp impozáns – bőven az EU-átlag 
(27,5 százalék) feletti – arány.

Ahogy az a 3. ábrán is látszódik, az elmúlt tíz évben történelme legnagyobb 
munkanélküliségével kellett megküzdenie az országnak. 2013-ban majdnem 27 
százalékot ért el az állásnélküliek aránya – akkoriban az Európai Unió minden ne-
gyedik munkanélkülije spanyol volt. Ezt súlyosbította, hogy ez az érték a fiatalok 
körében 40 százalék fölé emelkedett. A munkanélküliség megoszlása autonóm 
tartományonként eltért: Madridban, Katalóniában és Baszkföldön alacsonyabb volt, 

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/30/actualidad/1485762294_590691.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/30/actualidad/1485762294_590691.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/eaec/html/index.en.html
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míg délen, Andalúziában és Extremadúrában egyes években az 50 százalékot sú-
rolta. A válság miatt a fiatalok jelentős része – elsősorban a 2008 után végzett, friss 
diplomások – szinte semmilyen munkát nem talált Spanyolországban, és ideigle-
nes vagy állandó szerződéssel külföldön, főleg az Európai Unión belül (elsősorban 
Nagy-Britanniában és Németországban) vagy Latin-Amerikában keresett magának 
megélhetést.

3. ábra
A spanyolországi munkanélküliség alakulása (százalékban)

Megjegyzés: A világoskék tartomány a foglalkoztatottak, a sötétkék a regisztrált munkanélküliek 
számát mutatja (ezer főben), míg a piros vonal a munkanélküliségnek az aktív lakosság köré-
ben mért arányát szemlélteti.

2013 után ezen a téren is történt egy trendforduló (lásd 3. és 4. ábra), és már 
nemcsak arányában, de az érintettek létszáma tekintetében is csökkenni kezdett a 
munkanélküliség. A százalékos értéken nagyobb arányú javulás részben annak volt 
köszönhető, hogy csökkent a munkaerőpiacon aktív polgárok száma. Ebben a leg-
fontosabb szerepet az állami (kevésbé jelentős arányú), illetve a vállalati szférában 
teremtett (jelentékenyebb számú) munkahely játszotta. Ehhez egy munkaerőpiaci 
reformra volt szükség, amit nagy népszerűségvesztés árán, de meglépett Mariano 
Rajoy kormánya. (Habár még így is elég nagy állami dotációban részesülnek a 
munkanélküliek, és jókora végkielégítést kapnak elbocsátásuk esetén az állandó 
szerződéssel rendelkező munkavállalók.

E Franco-érából megörökölt „szocialista jellegű” munkaerőpiaci szabályozás 
miatt Spanyolországban egy duális munkaerőpiac alakult ki, amelyben a határo-
zatlan idejű szerződéssel rendelkező, de „régi” munkavállalók köré jelentős szociális 
védőhálót épített ki az állam, míg a határozott idejű szerződéssel bírók szinte sem-
milyen védelmet nem kapnak. E probléma kezelésére már nem volt politikai ereje az 
első Rajoy-kormánynak.

http://elpais.com/elpais/2017/01/26/media/1485455700_989899.html
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4. ábra
A munkaerőpiacon aktív lakosság 

(munkanélküliek és foglalkoztatottak, ezer főben)

5. ábra
A foglalkoztatottak létszámának változása

(a korábbi év azonos negyedévéhez képest, ezer főben)

Megjegyzés: A piros oszlopok az állami, a kék a magánszektorban foglalkoztatottakat szemléltetik.

A 2016-os változások értékelése

Közelebbről megnézve a 2016-os év fejleményeit, nagyjából négy olyan elemet le-
het kiemelni, amely elősegítette a gazdaság növekedését:

1. Alacsony olajárak. Spanyolország jelentős olajimportőr, ezért az árak csök-
kenésével több pénz maradt a vállalatok és a lakosság zsebében, s azt 
befektetésre, illetve fogyasztásra tudták fordítani.

2. A turizmus rekordévet zárt. 75,3 millió turista (ez 10 százalékos növeke-
dés 2015-höz képest) összesen több mint 77 milliárd eurót költött el az 
országban. Ez részben a biztonsági környezetnek a Mediterráneum egyes 

http://elpais.com/elpais/2017/01/26/media/1485455700_989899.html
http://elpais.com/elpais/2017/01/26/media/1485455700_989899.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/12/actualidad/1484213901_778959.html
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országaiban tapasztalható romlásával magyarázható, másrészt a spanyol 
szolgáltatások, szállások jó ár-érték arányának is köszönhető. Különösen 
szembetűnő a brit és az ír turisták számának 12,3, illetve 22,7 százalékkal 
történt növekedése.

3. Az Európai Központi Bank 2016-ban a spanyol állam által kibocsátott állam-
papírok majdnem felét megvásárolta (93 milliárd euró értékben), lenyomva 
ezzel az állami finanszírozás és a vállalati hitelek kamatait is.

4. Végül ki kell emelni, hogy a spanyol kormány nem tartotta be az Európai 
Bizottság által a költségvetési hiányra vonatkozóan előírt 20 milliárd eurós 
megszorítást, ezáltal új állami beruházásokat, beszerzéseket tudott elindíta-
ni, és tere nyílt (5 milliárd euró értékben) adócsökkentésre is.

Konklúzióként meg lehet állapítani, hogy a gyakorlatban újra és újra elbukó, 
dogmatikus megszorításoknak, az öncélú „költségvetésihiány-százalékok” követé-
sének és a központi bankok elefántcsonttoronyba zárkózásának együttes receptje 
nem eredményezi – legalábbis a legtöbb esetben – egy gazdaság talpra állítását. 
Tény azonban az is, hogy a munkaerőpiac rugalmassá tétele, valamint versenyké-
pes ipari és szolgáltató szektor nélkül egy „lazább” monetáris és fiskális politika 
sem biztosítja a gazdasági válságból vagy stagnálásból történő kilábalást. A meg-
felelő kombinációjuk viszont, úgy tűnik, Spanyolországban jó receptnek bizonyulhat 
a struktúraváltáshoz, illetve a tartós és fenntartható gazdasági növekedés beindí-
tásához.

http://economia.elpais.com/economia/2017/01/09/actualidad/1484000135_854150.html



