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A sikertelen államfőválasztás miatt 2015. január 25-én előrehozott parlamenti vá-
lasztásokat tartottak Görögországban. A voksolás a gazdaság stabilizálása és a 
csőd elkerülése szempontjából is kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen az esélyes az a 
Radikális Baloldal Koalíciója (Sziriza) volt, amely élesen bírálta az EU–IMF-mentő-
csomagot, s a feltételek újratárgyalását sürgette. A párt az előzetes várakozásoknak 
megfelelően szerepelt, és megnyerte a választásokat: a szavazatok 36,29 százalé-
kának megszerzésével 149 képviselői helyhez jutott a 300 fős athéni parlamentben, 
és a költségvetési megszorításokat szintén ellenző, jobboldali Független Görögök 
(ANEL) párttal alakított kormánykoalíciót.1

A következőkben az Európai Bizottság (EB) 2015. február 5-i, téli előrejelzése2 
és az Eurostat adatai3 alapján rövid áttekintést kívánunk adni Görögország mak-
rogazdasági helyzetéről és kilátásairól. Ezen túlmenően összefoglaljuk, hogy a 
piaci elemzők milyen kockázatokat látnak egy esetleges görög államcsőd vagy az 
eurózónából való kilépés esetén.

Makrogazdasági helyzetkép

1. táblázat
Görögország főbb makrogazdasági mutatói 2013-ban

Mutatók Legfrissebb tényadatok

A reál-GDP éves változása (%)   -3,9

Munkanélküliségi ráta (15–74 éves korosztály, %)   27,5

Az államháztartás teljes egyenlege (GDP %-ában) -12,2

Államadósság (GDP %-ában) 174,9

A kormányzat kamatkiadásai (GDP %-ában)     4,0

Forrás: European Commission, 2015, Eurostat.

1 Euronews, 2015 a, b.
2 European Commission, 2015.
3 Eurostat.
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1. ábra
Görögország reál-GDP-jének éves változása, 2011–2016 (%)

*Előrejelzés.
Forrás: European Commission, 2015.

A görög gazdaság a 2008-tól 2013-ig tartó zsugorodást követően – az Eu-
rópai Bizottság prognózisa alapján – tavaly növekedési pályára állhatott. 
Ehhez elsősorban a lakossági fogyasztás és az export felfutása, valamint a 

beruházások harmadik negyedévi növekedése járult hozzá. 2015–2016-ban már ro-
busztus, 2,5, illetve 3,6 százalékos növekedést produkálhat a gazdaság e tényezők 
további erősödése nyomán.

2. ábra
A munkanélküliségi ráta alakulása Görögországban, 2011–2016 (%)

*Előrejelzés.
Forrás: European Commission, 2015.
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Bár évek óta Görögországban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta az Unión 
belül, azonban 2014 szeptemberében – a magánszektorban létesült közel százezer 
új munkahelynek köszönhetően – az egy évvel korábbi adathoz (2013 szeptemberé-
hez) képest a legnagyobb arányú csökkenést is ott regisztrálták. A fiatalok körében 
rendkívül magas munkanélküliség szintén jelentős csökkenést mutat az egy évvel 
korábbihoz képest: a 2013. szeptemberi 54,8 százalékos ráta 2014 azonos havában 
már 49,8 százalékra süllyedt. Így az EU-tagok közül jelenleg már nem Görögor-
szágban, hanem Spanyolországban a legmagasabb a munkanélküli fiatalok aránya. 
A fenntartható növekedés és a sikeres foglalkoztatási programok nyomán az EB 
további csökkenést vár 2015-ben és 2016-ban.

3. ábra
A GDP-arányos államháztartási egyenleg alakulása Görögországban, 2011–2016 (%)

*Előrejelzés.

Forrás: European Commission, 2015.

Görögország költségvetési hiánya – a kiigazítások eredményeképpen – 2014-
ben már megfelelt a maastrichti kritériumnak, köszönhetően a pozitív, 1,7 százalékra 
prognosztizált elsődleges egyenlegnek. 2015–2016-ban már szufficites teljes ál-
lamháztartási hiány várható – amennyiben az ország továbbra is teljesíti a többletes 
elsődleges egyenlegre vonatkozó célkitűzését, s a gazdasági környezet is javul. Az 
ország már a válság előtt is rendkívül magas költségvetési hiánnyal küzdött, amit az 
államadósság jelentős kamatterhei tovább súlyosbítottak. A kamatkiadások később 
még tovább nőttek: GDP-arányos értékük a 2006. évi 4,5 százalékról 2010–2011-
ben 5,9, illetve 7,3 százalékra ugrott.
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4. ábra
A GDP-arányos bruttó államadósság alakulása Görögországban, 2011–2016 (%)

*Előrejelzés.

Forrás: European Commission, 2015.

A görög eladósodottság mértéke a válságot megelőzően is rendkívül magas 
volt. A már 2006-ban is 103,4 százalékos ráta 2010-ben 146,0, 2011-ben pedig 
171,3 százalékra emelkedett. Egy évvel később, a részleges adósságelengedés 
hatására, a GDP-arányos államadósság átmenetileg visszaesett, majd az újabb 
mentőcsomagok következtében ismét jelentősen megnőtt. Várhatóan idén és jövő-
re már csökkenő pályára áll, amennyiben tovább javul az elsődleges egyenleg, és a 
gazdaság is tartósan növekszik.

az állaMadósság refinanszírozásának kérdése

A választási kampány során a Sziriza többek között a mentőcsomag „újratár-
gyalását” hangoztatta, ezért a pénz- és tőkepiacok elkezdték „beárazni” az 
államcsőd kockázatát: a politikai bizonytalanság hatására a görög kockázati 

felár jelentősen megugrott.
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5. ábra
Görögország csődkockázatának alakulása (2014. december – 2015. január)

Forrás: Johnson, 2015.

A csődkockázat növekedésével, illetve az ország szuverén adósbesorolásának 
2015. február 6-i rontásával4 párhuzamosan tovább csökkent Görögország esé-
lye arra, hogy képes legyen önállóan, a pénzpiacokról refinanszírozni a GDP 175 
százalékát meghaladó államadósságát. Emiatt továbbra is rászorul az EU és az 
IMF mentőcsomagjára, illetve az Európai Központi Bank (EKB) nyújtotta kedvező 
finanszírozási feltételekre. Ennek fiskális feltétele viszont a görög állami vagyon pri-
vatizációja, a költségvetési kiadások csökkentése és szigorú kontroll alatt tartása. 
A jelentős és hosszú ideje tartó szigorítások rendkívül népszerűtlenek a nagyarányú 
munkanélküliséggel is sújtott görög lakosság körében, ezért olyan politikai erőket 
támogatnak, amelyek azok újratárgyalását, enyhítését ígérik. A közvélemény-kuta-
tások szerint a görögök többsége az eurózónából nem akar kilépni, de szeretnék 
elérni a költségvetési megszorítások lazítását.5

A Morgan Stanley6 a január 25-i választásokat megelőzően kiadott átfogó elem-
zésében három lehetséges szcenáriót vázolt fel a görög csődöt és eurózónából való 
kilépést illetően. Az új görög kormány első lépései alapján a bank legvalószínűbbnek 
tartott alapforgatókönyve látszik megvalósulni: tárgyalás kezdődhet a hitelezők-
kel az államadósság finanszírozási feltételeinek enyhítéséről (pl. hitelprogram 
meghosszabbítása vagy átütemezése, kamatterhek felülvizsgálata, költségvetési 

4 A Fitch Ratings 2015. január 16-án, a Moody’s pedig február 6-án negatívra módosította 
Görögország adóskockázatának megítélését, míg a Standard and Poor’s „B–”-ra rontotta az 
ország osztályzatát. Reuters, 2015; Standard and Poor’s Rating Services, 2015; Moody’s Inves-
tors Service Global Credit Research, 2015.

5 InfoRádió, 2015.
6 Morgan Stanley Research, 2014.
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megszorítások enyhítése és időbeni széthúzása stb.). Jelenleg feltehetően a tár-
gyalási pozíciók erősítése zajlik.

Ennek tudható be, hogy az új görög kormány leállította az állami kikötők és 
vasúttársaságok privatizációját, ami rontja az – amúgy pozitív – elsődleges 
egyenleget. A költségvetés bevételi oldalát az is gyengíti, hogy december óta mint-
egy 7 százalékkal kevesebb adó folyt be a kormány ígéreteivel szembeni lakossági 
várakozások miatt (moral hazard). Emiatt Görögország júniusig kb. 4-5 milliárd eu-
rós forrás bevonására szorulhat, ami rövid távon legalább részleges megállapodást 
sürget.7 Ráadásul az EKB bejelentette, hogy február 11-től a görög államkötvényeket 
nem fogadja el fedezetként a görög kereskedelmi bankoktól, és a refinanszírozás 
is drágul (a kamatláb 0,05-ról 1,6 százalékra nő). Ennek hatására a másodlagos 
piacon a hároméves görög államkötvény hozama 18-ról 21,66 százalékra, a tíz-
évesé pedig 10,37-ról 10,7 százalékra ugrott.8 A piaci hozamok növekedése és a 
refinanszírozás drágulása komoly kockázatot jelent, hiszen a magas (a GDP 
175 százalékát meghaladó) államadósság miatti jelentős kamatkiadások okozzák 
az államháztartás hiányát.

6. ábra
A tízéves görög államkötvények másodpiaci hozama

(2014. február–2015. február)

Forrás: Financial Times, 2015.

Emellett fontos látni, hogy az államadósság közel kétharmadát intézményi be-
fektetők (EFSF, EKB, IMF) finanszírozzák, ám a hitelprogram 2015-ben lejár, így 
fokozatosan újra magasabb, piaci alapú kamatok mellett kell refinanszírozni az 

7 Karnitschnig, Stamouli és Benoit, 2015.
8 Nelson, 2015. Financial Times, 2015.
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adósságállományt. Így a GDP-arányos államadósság tartós és fokozatos csök-
kentéséhez dinamikus gazdasági növekedés és az elsődleges egyenleg jelentős 
többlete szükséges. Az erőteljes gazdasági bővüléshez pedig a befektetői bizalom 
erősödése, magas nettó export és növekvő lakossági fogyasztás kell. Az elsődleges 
egyenleg többletének fenntartását a strukturális reformok végrehajtása és a költ-
ségvetési kiadások tartós visszafogása szavatolná.

a csőd kockázatai

A Sziriza egyik fő választási ígérete az EU–IMF-mentőcsomag újratárgyalása 
volt. Ez a kampány idején magában hordozta az államcsőd bejelentésének 
és az eurózónából történő kilépésnek a lehetőségét is. A kormányalakítást 

követően azonban a hangsúly a kompromisszum keresésére és a feltételek módo-
sítására helyeződött át. Ezáltal – a piaci félelmekkel ellentétben – egyelőre csökkent 
a görög államcsőd bejelentésének valószínűsége. A csődkockázat növekedése 
ismételten bekövetkezhet, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre.

A jelentős adósságállomány folyamatos megújításának kényszere miatt magas 
a külső sérülékenységi kockázat: a romló világgazdasági hangulat vagy a válság 
esetleges újabb hullámai esetén befagyhat a görög kötvénypiac, s megnőhet a 
csődkockázat. Az államcsőd bekövetkezésekor pedig – az adósság szerkezete mi-
att – a közvetlen magánbefektetői veszteség nagy valószínűséggel kisebb lenne, 
mint a korábbi években. Emellett a stressztesztek szerint az eurózóna bankjai is 
jobb tőkehelyzetben vannak, így a közvetett negatív hatások szintén korlátozottak 
lennének.

A kockázatok között lényeges kiemelni, hogy már az államcsőd előtt megindul-
na a hazai megtakarítások és a külföldi tőke kimenekítése (pl. Ciprusra). Ez utóbbi 
elsősorban a legjelentősebb súllyal bíró luxemburgi, német és francia befektetése-
ken keresztül érintené Görögországot.

2. táblázat
Görögország legjelentősebb FDI-partnerei

(rangsorbeli helyezés és részesedés a 2012. évi állományból, %)

1. 2. 3.
Görög 
FDI-kihelyezés Ciprus (26%) Hollandia (16%) Törökország (11%)

Görög
FDI-behozatal

Luxemburg 
(31%)

Németország 
(17%)

Franciaország 
(15%)

Forrás: Eurostat.
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Amennyiben Görögország teljes csődöt jelentene, akkor a kamatterhektől 
megszabadulna, és pozitív elsődleges egyenleg esetén az államháztartás kiadá-
sait fedeznék a bevételek. Ugyanakkor a görög államkötvények iránti kereslet és az 
egyéb külső finanszírozási források – a befektetői bizalom drasztikus csökkenése 
miatt – egy időre elapadnának, így az államnak önerőből kellene kigazdálkodnia a 
kiadásai fedezetét (pl. nyugdíjak, egészségügy, oktatás, közszféra bérei stb.).

A görög államcsőd egyúttal az eurózóna számára is kockázatot jelentene, mi-
vel vélhetően más eladósodott dél-európai országokban (pl. Portugáliában vagy 
Olaszországban) is csökkenne a befektetők bizalma. Emellett a lépés magában 
hordozná egy esetleges negatív spirál kialakulásának a veszélyét is: az orosz–ukrán 
válság, az erősödő svájci frank és a nyersanyagárak csökkenése mellett egy gö-
rög csőd még jelentősebben rontana a feltörekvő országok megítélésén, s többek 
között leértékelődési nyomást és adósságemelkedést indukálna a periférián. Egy 
rendezetlen görög csőd vagy az államkötvények visszafizetésének megtagadása 
pedig az EKB monetáris lazításának az eredményességét is gyengítené. (Az EKB ál-
lampapírokat vásárolva pénzt pumpál az eurózóna gazdaságába, hogy újraindítsa a 
növekedést, és letörje a deflációt.) A csődnek az EU-n belüli kereskedelemre gyako-
rolt negatív hatásai azonban vélhetően messze elmaradnának a pénz- és tőkepiaci 
következményektől, hiszen bár Görögország két legfontosabb kereskedelmi partne-
re Németország és Olaszország, azonban  a külforgalmukra csak kis hatással lenne 
egy esetleges görög csőd.

3. táblázat
Görögország legjelentősebb külkereskedelmi partnerei

(rangsorbeli helyezés és részesedés a 2013. évi külkereskedelmi termékforgalomból, %)
1. 2. 3.

Export Törökország (12,5%) Olaszország (9,5%) Németország (6,9%)
Import Oroszország (14,4%) Németország (9,6%) Irak (7,8%)

Forrás: UNCTAD.

Ugyanakkor az államcsőd a környező országokra számottevő hatást gyako-
rolna – közülük is elsősorban Albániára, Bulgáriára, Ciprusra és Montenegróra –, 
hiszen külkereskedelmük szorosabban kapcsolódik Görögországhoz (amely Ciprus 
első, Bulgária ötödik és Albánia hatodik legnagyobb exportpartnere; illetve amely 
Ciprusnak az első, Montenegrónak és Albániának a második, míg Bulgáriának a ha-
todik legnagyobb importpartnere volt 2013-ban). Ezzel szemben a magyar–görög 
külkereskedelmi és befektetői kapcsolatok nem számottevőek, így a csőd legfeljebb 
közvetett módon – az eurózóna válságán vagy a perifériaországokkal szembeni 
befektetői bizalomvesztésen keresztül – hatna Magyarországra.
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kilépés az eurózónából („grexit”)

Jelenleg több tényező is azt támasztja alá, hogy Görögország euróövezetből 
történő kilépésének egyre kisebb a valószínűsége. Ezek közül egyrészt azt lé-
nyeges hangsúlyozni, hogy a görögök többsége nem akar kilépni a zónából, 

csak a költségvetési megszorítások lazítását szeretné. Vagyis a lakosság továbbra 
is élvezni akarja az euró előnyeit: így többek között az árfolyamkockázat hiányát, az 
összehasonlítható árakat, a könnyebb utazást, az alacsony hitelkamatokat vagy az 
értékálló megtakarítás lehetőségét.

Másrészt az is igaz, hogy nem feltétlenül hozna javulást egy új, leértékelt valuta 
bevezetése, hiszen a görög gazdaság jelentős alkalmazkodáson ment keresztül, s a 
költségvetési mellett a külső egyensúly is sokat javult, az ár- és bérszínvonal pedig 
közelít a reálishoz. Az új valuta bevezetése – ami tehát egyúttal leértékelődéssel is 
járna – arra ösztönözné a lakosságot, hogy megtakarításait továbbra is euróban 
tartsa, hiszen az más tagállamokban forgalomképes és értékálló valuta marad-
na. Ezzel egy időben viszont az új valuta értékvesztésével az euróban eladósodott 
görögországi lakosok és vállalatok számára a hitelterhek megnövekednének, ami 
csődökhöz, fizetésképtelenséghez vezethetne, és tovább rontaná a bankszektor 
tőkehelyzetét. A kilépés előnyei tehát csökkentek, a kockázatai – elszigetelődés, le-
értékelődés, bizalom- és tőkevesztés – viszont fennmaradtak, így a kilépés relatív 
haszna kisebbé vált.

A grexit ugyanakkor az Európai Uniót és a tagállamok egy részét is komoly 
kihívások elé állítaná: egyrészt azért, mert nincs jogi és gyakorlati precedens az 
eurózónából való kilépésre, másrészt azért, mert az euróövezetre nézve rossz üze-
nete lenne, a közös valuta kudarcát jelezné. Ez pedig még inkább elbizonytalanítaná 
azokat a közepes nagyságú kelet-közép-európai tagállamokat (Lengyelországot, 
Csehországot, Magyarországot, Romániát és Bulgáriát), amelyek még nem léptek 
be az eurózónába.

konklúzió

Görögország a 2008 és 2013 közötti gazdasági visszaesés alatt elvesztette 
GDP-je mintegy 25 százalékát. Ugyanakkor makrogazdasági szempontból 
komoly fordulat következhet be: a munkanélküliség 2014-ben mérséklődött, 

az államadósság-ráta pedig 2015-ben csökkenésnek indulhat, míg a gazdasági 
növekedés idén 2,5 százalékosra gyorsulhat. A kedvező makrogazdasági folyamatok 
fenntarthatóságának az a feltétele, hogy az új kormány megállapodjon az állama-
dósság refinanszírozásáról, illetve hogy a strukturális reformokat továbbvigye.
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Bár Görögország korábban hivatalosan nem jelentett csődöt, eddig már két 
adósságkönnyítést ért el a hitelezőinél. Az intézményi finanszírozók (EU, EKB, IMF) 
mintegy 240 milliárd eurós – szigorú költségvetési feltételek mellett nyújtott – for-
ráshoz juttatták az országot. Görögország és hitelezői jelenleg is abban érdekeltek, 
hogy a rövid távú finanszírozhatóság fenntartása érdekében akár átmeneti meg-
állapodást kössenek, az ország elkerülje a csődhelyzetet, és az eurózóna tagja 
maradjon.

A várhatóan eredményesen záruló tárgyalásokkal az államcsőd és a grexit elke-
rülhető lesz. Amennyiben az egyeztetések mégis zátonyra futnának, a görög csőd, 
illetve a grexit az eurózónára és a periféria országaira közvetlenül, míg Magyaror-
szágra az előbbieken keresztül, közvetetten hatna.

irodaloMjegyzék

Euronews (2015 a) Nincs abszolút többsége a Szirizának. [Online] Január 26. Elérhető: 
http://hu.euronews.com/2015/01/26/nincs-abszolut-tobbsege-a-szirizanak/. [A letöl-
tés ideje: 2015. február 3.]

Euronews (2015 b) Együtt alakít kormányt a Sziriza és a Független Görögök. [Online] Január 
26. Elérhető: http://hu.euronews.com/2015/01/26/egyutt-alakit-kormanyt-a-sziriza-
es-a-fuggetlen-gorogok/. [A letöltés ideje: 2015. február 3.]

European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs (2015) 
European Economic Forecast – Winter 2015. European Commission. [Online] 
Február 5. Elérhető: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_
economy/2015/pdf/ee1_en.pdf. [A letöltés ideje: 2015. február 5.]

Eurostat. Database. [Online]. Elérhető: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database. [A letöl-
tés ideje: 2015. február 5.]

Financial Times (2015) Greek Bonds and Stocks Drop as Grexit Fears Rise. [Online] Február 
9. Elérhető: http://www.ft.com/intl/fastft/275021. [A letöltés ideje: 2015. február 9.]

InfoRádió (2015) A görögök háromnegyede kitartana az eurózóna mellett. [Online] Január 
8. Elérhető: http://inforadio.hu/hir/kulfold/hir-693944. [A letöltés ideje: 2015. február 3.]

Johnson, Stephanie (2015) Spreads Widen, Stocks down as Market Reacts to Crisis in 
Greece. Market Realist. [Online] Január 6. Elérhető: http://marketrealist.com/2015/01/
market-reaction-december-29-poll-results-greece-spreads-widen-stocks/. [A letöltés 
ideje: 2015. február 6.]

Karnitschnig, Matthew, Stamouli, Nektaria és Benoit, Bertrand (2015) Greece Could Run 
out of Cash in Weeks. The Wall Street Journal. [Online] Február 6. Elérhető: http://
www.wsj.com/articles/greece-could-run-out-of-cash-in-weeks-1423212223?tesla=y. 
[A letöltés ideje: 2015. február 9.]

Moody’s Investors Service Global Credit Research (2015) Moody’s Places Greece’s Caa1 
Government Bond Rating on Review for Downgrade. Rating Action. [Online] Február 
6. Elérhető: https://www.moodys.com/research/Moodys-places-Greeces-Caa1-
government-bond-rating-on-review-for--PR_317662. [A letöltés ideje: 2015. február 9.]



T-2015/2.

 Az előrehozott választások után 13

Morgan Stanley Research (2014) Economics and Sovereign Credit Strategy: Greece. Back 
to the Old Days? [Online] December 30. Elérhető: http://www.morganstanley.com/
institutional/research/pdf/FXPulse_20150108.pdf. [A letöltés ideje: 2015. január 25.]

Nelson, Eshe (2015) Greek Markets Shudder as Tsipras Stands Ground on Economic 
Plans. Bloomberg. [Online] Február 9. Elérhető: http://www.bloomberg.com/news/
articles/2015-02-09/greek-bonds-decline-as-tsipras-holds-firm-to-bailout-rejection. 
[A letöltés ideje: 2015. február 9.]

Reuters (2015) Fitch Cuts Greece Rating Outlook to ‘negative’ on Uncertainty. [Online] 
Január 16. Elérhető: http://www.reuters.com/article/2015/01/16/greece-ratings-
idUSL6N0UV48T20150116. [A letöltés ideje: 2015. február 9.]

Standard and Poor’s Rating Services (2015) Ratings Actions. [Online] Február 6. Elérhető: 
http://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/ratings/ratings-actions. 
[A letöltés ideje: 2015. február 9.]

UNCTAD. Data Center. [Online]. Elérhető: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/
reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=p,15912&sRF_Expanded=,p,15912. [A letöltés 
ideje: 2014. december 4.]


