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A tárgyAlások megszAkAdásánAk
AzonnAli hAtásAi görögországrA

Miután az IMF nem fogadta el Görögországnak az 1,6 milliárd eurós 
törlesztőrészlete elhalasztására vonatkozó kérelmét, a görög kormány nem 
volt hajlandó teljesíteni a 2015. június 30-án esedékes fizetési kötelezettsé-

gét. A Nemzetközi Valutaalap mégsem csődbe jutott, csupán hátralékos országnak 
tekinti Görögországot. A késedelem következtében az elvi lehetősége is megszűnt 
annak, hogy a görögök az IMF forrásaihoz hozzáférjenek. Mivel a kormány vissza-
utasította az Európai Bizottság, az Európai Központi Bank (EKB) és a Nemzetközi 
Valutaalap legutóbbi ajánlatát, a Trojkával folytatott érdemi tárgyalások a fizetés 
megtagadása óta – és legalábbis a július 5-ei népszavazásig – szünetelnek. Az EKB 
fenntartja ugyan, de nem emeli tovább a görög bankoknak biztosított sürgősségi 
likviditási támogatás (Emergency Liquidity Assistance, ELA) június 26-ai, 89 milliárd 
eurós szintjét. Ennek következtében június 29-én 6 munkanapra bezártak a görög 
kereskedelmi bankok, s a kormány napi 60 – nyugdíjasok esetében, egyszeri alka-
lommal 240 – euróban korlátozta a lakosság készpénzfelvételét. A tőkekorlátozás 
bevezetése elengedhetetlen volt, mivel az utóbbi hónapokban felgyorsult a lakossá-
gi betétfelvétel, ami a bankrendszer stabilitását veszélyeztette. A hivatalos adatok 
alapján a 2014. novemberi 164-ről fél év alatt 130 milliárd euróra csökkent a görög 
bankok lakossági betétállománya (1. ábra), s a becslések szerint az utóbbi két hét 
alatt újabb mintegy 8 milliárd euróval. Az események hatására a görög gazdaság 
nemzetközi megítélése tovább romlott. Ezt jelzi, hogy a közelmúltban a Standard & 
Poor’s, a Moody’s és a Fitch Ratings egyaránt leminősítette – az addig is mélyen 
spekulatív adósosztályzatú – országot.

1. ábra
A lakossági betétállomány változása Görögországban

http://www.portfolio.hu/gazdasag/nem_csodol_be_gorogorszag.2.216316.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/nem_csodol_be_gorogorszag.2.216316.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2015/html/pr150628.hu.html
http://bruxinfo.hu/cikk/20150629-hatalyba-leptek-a-tokekorlatozasok-gorogorszagban.html
http://bruxinfo.hu/cikk/20150629-hatalyba-leptek-a-tokekorlatozasok-gorogorszagban.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/merkel_iteletet_mondott_korlatozzak_a_gorogok_nyugdijkivetelet.216196.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/merkel_iteletet_mondott_korlatozzak_a_gorogok_nyugdijkivetelet.216196.html
http://www.portfolio.hu/vallalatok/bankok/igy_menekitettek_ki_a_penzt_a_gorog_bankokbol.216225.html
http://hvg.hu/gazdasag/20150702_Leminositette_Gorogorszagot_a_Moodys
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lehetséges forgAtókönyvek
A görög népszAvAzás előestéjén

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a Trojka – június 25-én előter-
jesztett, 26-ai dátummal ellátott – átfogó javaslatcsomagját, amelyben a 
GDP-arányos elsődleges egyenleg többletének növekedése érdekében vég-ének növekedése érdekében vég- érdekében vég-

rehajtandó adóemelés (például: társasági adó, áfa, luxusadó), nyugdíjreform, a 
közigazgatás és az adóadminisztráció hatékonyságának javítása, az állami (például 
katonai) kiadások csökkentése, privatizáció és liberalizáció szerepel. A görög vá-ok csökkentése, privatizáció és liberalizáció szerepel. A görög vá-
lasztópolgárok a július 5-ei referendumon erről szavazhatnak. A népszavazásra 
bocsátott kérdés: „El kell-e fogadni azt a közös tervet, amelyet az Európai Bizottság, 
az Európai Központi Bank és a Nemzetközi Valutaalap június 25-én az Eurócsoport 
elé terjesztett?” Míg a görög kormány a „nemek” mellett kampányol, addig az EU a 
csomag támogatására buzdít. A felmérések szerint a népszavazás bejelentése óta 
eltelt időszakban megváltozott a görög közvélemény álláspontja: míg korábban az 
elutasítók abszolút többségben lehettek, addig mostanra a támogatók relatív több-
ségbe kerülhettek.

A referendum sokkal inkább a tárgyalások folytatásáról, semmint az európai 
uniós vagy az euróövezeti tagságról szól. Az európai partnerek a július 5-ei nép-
szavazás eredményeinek nyilvánosságra hozatala előtt nem tárgyalnak a görög 
kormánnyal. Az EKB is csak azt követően fog döntést hozni az ELA-limitről. Addig 
a tárgyaló partnerek nyilatkozatai elsősorban – nagymértékben a görög közvéle-
ménynek szóló – kommunikációs eszköznek tekinthetők, s a későbbi tárgyalási 
pozíciók erősítését szolgálják. Ebbe a sorba illeszkedik az eurócsoport elnökének, 
Jeroen Dijsselbloemnek az a július 2-án tett kijelentése, miszerint Görögországnak 
nincs helye az eurózónában, ha nincs meg a politikai akarat a reformok végrehaj-meg a politikai akarat a reformok végrehaj-
tására.

A népszavazás előtti napokban az alábbi forgatókönyvekkel számolhatunk:
1. Új tárgyalások kezdődnek (akár egy új görög kormánnyal), vagy Görögor-egy új görög kormánnyal), vagy Görögor-új görög kormánnyal), vagy Görögor-, vagy Görögor-

szág elfogadja a Trojka korábbi javaslatait. Megállapodás esetén az ország 
az eurózóna tagja marad. Ez a forgatókönyv az „igenek” győzelme esetén 
valószínűbb.

2. Nem születik hosszú távú megállapodás – ez a nemzetközi partnerek finan-
szírozása mellett tartósítja a bizonytalan állapotot. Ez a forgatókönyv felveti 
a moral hazard problémáját az eurózóna perifériáján. Ez a szcenárió az „ige-
nek” és a „nemek” győzelme esetén egyaránt elképzelhető.

3. Nem születik hosszú távú megállapodás, és a nemzetközi partnerek sem 
finanszírozzák a görög gazdaságot (például az EKB nem növeli az ELA kere-
tét). Ez „de iure is” csődöt jelentene, ami számos nehezen előrelátható, súlyos 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5270_en.htm
http://hvg.hu/gazdasag/20150630_Bonyolult_kerdest_tesznek_fel_a_gorog_nep
http://www.euractiv.com/sections/euro-finance/hollande-and-merkel-clash-over-greece-juncker-shuts-315935
http://www.portfolio.hu/gazdasag/eurocsoport_reformok_nelkul_nincs_helyuk_a_gorogoknek_az_eurozonaban.2.216411.html
http://www.portfolio.hu/gazdasag/eurocsoport_reformok_nelkul_nincs_helyuk_a_gorogoknek_az_eurozonaban.2.216411.html
http://www.reuters.com/article/2015/07/02/eurozone-greece-ela-idUSF9N0Y301U20150702
http://uk.reuters.com/article/2015/07/02/eurozone-greece-dijsselbloem-idUKL8N0ZI21V20150702
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negatív következménnyel járna. Ez esetben elméletileg akár az eurózónából 
és/vagy az Európai Unióból történő kilépés kérdése is felmerülhet. Ez a for-
gatókönyv inkább a „nemek” győzelme esetén valószínűbb.

A tárgyalások eddigi folyamatai és a korábbi tapasztalatok alapján az első forga-
tókönyv látszik a legreálisabb kimenetelnek. Ezt több tényező is megerősíti:

• az álláspontok érdemben már nem különböztek egymástól;
• az európai partnerek készek engedményeket tenni (részleges adósságelen-

gedés, illetve -átütemezés, továbbá többlet uniós források biztosítása);
• a görögök finanszírozási és likviditási helyzete az idő előrehaladtával romlik, 

ami a Trojka tárgyalási pozícióját erősíti;
• vélhetően egy esetleges alternatív hitelező is követelményeket támasztana a 

finanszírozásért cserébe, s amúgy is kicsi a valószínűsége annak, hogy más 
szereplő a Trojka helyébe lépne.

A görög válság elmélyülésének gAzdAsági hAtásAi

Az Európai Uniót a 2011–2012-es szuverén adósságválságnál sokkal kor-
látozottabb mértékben érinti a jelenlegi görög válság. A negatív hatások 
tovagyűrűzését számos tényező (például a tőkepiac lényegében már 

beárazta a görög csődöt) és eszköz (például az EFSF, ESM, EKB monetáris lazítása) 
tompítja. A görög krízis fokozódásának az eurózónát, a Balkánt és Magyarorszá-
got érintő rövid távú hatásai az alábbiak lehetnek. (Görögország reálgazdasági 
nehézségei – gazdasági súlyára, valamint a külkereskedelmi partnerstruktúrájára 
tekintettel – sem az eurózóna, sem Magyarország szempontjából nem járnának 
releváns hatásokkal, ezért azok vizsgálatától eltekintünk.)

1. Eurózóna
• Euróárfolyam: Az euró a tárgyalások ideje alatt erősödött a dollárral szem-

ben, majd az egyeztetések megszakadására gyengüléssel reagált (2. ábra). 
Rövid és középtávon az euró dollárral szembeni gyengülése várható, amit a 
megegyezés elmaradása tovább fokozhat.

http://www.portfolio.hu/vallalatok/osszeomlott_a_gorogok_megmentese_megy_minden_a_levesbe.216186.html
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2. ábra
Az euró dollárral szembeni árfolyamváltozása

• Bankrendszer: Az eurózóna bankrendszerére gyakorolt hatás korlátozott le-
het. Egyrészt az EKB kötvényvásárlási programja tompítja a görög válságnak 
a bankszektorban várható következményeit. Másrészt a külföldi kereskedel-
mi bankok már a világgazdasági válság kitörését követően elkezdték leépíteni 
a görögországi kitettségüket: a 2010-ben még mintegy 200 milliárd eurónyi 
állomány 2015-re 35 milliárdra apadt. Jelenleg már csak brit és német hát-
terű bankok rendelkeznek érdemi görög kitettséggel (3. ábra).

3. ábra
Az európai kereskedelmi bankok görög érdekeltségének alakulása
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2. A Balkán
• Bankrendszer: A térség országai közül Albániában, Bulgáriában, Macedóni-

ában, Romániában és Szerbiában működnek görög hátterű bankok, érdemi 
piaci részesedéssel. Ezért Bulgária, Macedónia és Szerbia már intézkedéseket 
tett a görög bankválság tovagyűrűzésének megakadályozása érdekében.

• Külkereskedelem: A balkáni országok közül Albánia, Bulgária és Montenegró 
folytat intenzív külkereskedelmet Görögországgal, ezért a régiót közvetlenül, 
ezen a csatornán keresztül is érzékenyen érintheti a görög válság.

3. Magyarország
• Forintárfolyam: A tárgyalások megszakadására a magyar fizetőeszköz je-

lentős gyengüléssel reagált. Azóta a forint némileg erősödött az euróval 
szemben, azonban a görög válság alakulása során volatilis maradhat az 
árfolyam. A krízis elhúzódása közvetve hatással lehet az MNB monetáris 
politikájára is.

4. ábra
A forint-euró árfolyam ingadozása

• Kötvénypiac: A magyar állampapírok hozamára gyakorolt hatás egyelőre 
korlátozott volt. A kockázatosabb hosszú lejáratú instrumentumok hozama 
átmenetileg mérsékelten emelkedett, azonban összességében a kivárás lát-
szik a tőkepiacokon.

http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/mar_fertoz_is_a_gorog_bankvalsag.5.216205.html
http://www.portfolio.hu/finanszirozas/bankok/banki_korlatozast_vezettek_be_a_szomszedunkban_a_gorogok_miatt.216231.html
http://kki.gov.hu/download/7/7f/d0000/No%202%20Braun%20Pik%C3%B3%20So%C3%B3s.pdf
http://akk.hu/hu/statisztika/hozamok-indexek-forgalmi-adatok/referenciahozamok

