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A hírlevél tartalmából
Április végére áll össze az Európai Bizottság új hétéves költségvetési javaslata, ami
már a válság utáni kilábalásra is tartalmaz pénzeszközöket.
Európai Marshall-terv? Össze lehet-e hasonlítani az Egyesült Államok egykori
segélycsomagját és az új európai költségvetést?
Koronakötvények, közösen garantált hitelek – már több tanácskozás is kudarcba
fulladt az újszerű válságfinanszírozási elképzeléseken.
Tartalékolni kellene az osztalékokat és a jutalmakat – erre szólít fel az európai
biztosításfelügyelet.
Unión kívülről hívnának idénymunkásokat az olasz mezőgazdaságba. A járvány
miatt nem tudnak visszatérni az eddig ott dolgozók.
Álhírek bőszítették fel a brit vandálokat – gyújtogatni kezdték az 5G-s antennákat.
FÓKUSZBAN EURÓPA: Kihasználják a lazuló állami támogatási szabályokat a
tagállamok: sorra jelentik be az Európai Bizottságnak, melyik gazdasági szektort,
mennyivel támogatnák. Mivel a költségvetési hiány is magasabb lehet, sok pénz
érkezhet a válság leküzdésére, de főként hitelekből.
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Azokután, hogy a rendkívüli uniós csúcsértekezlet februárban nem
jutott egyetértésre a következő hét éves költségvetésről, Ursula von
der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bejelentette, hogy rövidesen
új javaslattal áll elő a Bizottság. Arról ugyan egyelőre keveset tudni,
hogy milyen változtatásokat hozhat az új tervezet, Ursula von der
Leyen eddigi szűkszavú nyilatkozataiból arra lehet következtetni, hogy
a módosítások kedvezhetnek a kohéziós forrásokhoz ragaszkodó
tagállamoknak. A Bizottság elnöke ugyanis egy közösen kidolgozott,
új európai Marshall-tervről beszélt, amely alkalmassá teheti majd az
Európai Uniót a koronavírus járvány által okozott mély gazdasági
válságból való kilábalásra. Többen szorgalmaznak a gazdaság
élénkítésére újfajta pénzügyi eszközöket (így pl. a koronakötvényeket), de mivel rendkívül távol vannak a tagállami álláspontok,
ezért egy ilyen új eszköz bevezetésének a jelenlegi válsághelyzetben
kicsi a realitása. „Mindenki tudja, hogy a jelenlegi válság gyors
megoldásokat követel, és nekünk nincs 2-3 évünk, hogy új
instrumentumokat találjunk ki” – mondta Ursula von der Leyen. – „A
hét éves költségvetés a legerősebb rendelkezésre álló eszközünk,
ezért úgy fogjuk kialakítani, hogy a gazdasági kilábalás meghatározó
eleme lehessen” – tette hozzá. Az új költségvetési javaslatot április
végére ígéri az Európai Bizottság.

Tabu sem számít
Egy nemrég még tabunak számító, szolidaritást kifejező eszközt is
be kíván vetni az Európai Bizottság annak érdekében, hogy
enyhítse a koronavírus járvánnyal küszködő európai gazdaság
terheit. A biztosi testület egyik javaslata az államilag támogatott
részmunkaidő (angol rövidítése Sure), aminek lényege, hogy a
cégek megrendelések hiányában ahelyett, hogy elbocsátanák,
részmunkaidőben tovább foglalkoztatnák munkavállalóikat, és erre
kapnának az államtól támogatást. A programra 100 milliárd eurós
hitelkeretet hoz létre Brüsszel. A módszert több uniós tagállam is
alkalmazta már a 2008-ban kezdődött gazdasági válság idején több
millió munkahelyet megtartva a válságos időkben. Egy másik
javaslat az eddigieknél is nagyobb rugalmasságot biztosítana a
tagállamok számára a rendelkezésükre álló strukturális alapok
felhasználásában. Végül a harmadik, mérföldkőnek számító
javaslattal a Bizottság létrehozná a páneurópai munkanélküliségi
viszontbiztosítási rendszert, aminek már hosszú irodalma van, de
amit – mivel lényegében a tagállamok közötti pénzügyi transzfert
foglal magába – eddig konzekvensen elutasítottak a közösség
tehetősebb tagállamai.

További
információk:

https://ec.europa.e
u/commission/pre
sscorner/detail/en/
IP_20_582

Európai Marshall-terv?
A koronavírus terjedése miatt mélyülő európai visszaesés már-már
a két világháború közötti Nagy Gazdasági Világválságot is
meghaladhatja – mondják egyes szakértők. Éppen ezért nem tartják
túlzásnak azt sem, hogy a kilábaláshoz olyan mértékű
mentőcsomagra lehet szükség, hogy az méltán hasonlítható a II.
világháború után Nyugat-Európát talpra állító, amerikai pénzből
indított Marshall-tervhez. Elsőként Charles Michel, az Európai
Tanács elnöke emlegette az „európai Marshall-tervet” – még a
februári költségvetési csúcs előtt, majd a napokban Ursula von der
Leyen, az Európai Bizottság elnöke hasonlította a készülő
átdolgozás alatt álló hét éves uniós költségvetési javaslatot a 72 éve
született gazdasági csomaghoz, ami George C. Marshall akkori
amerikai külügyminiszterről kapta a nevét. Hangzatos párhuzamok,
de vajon az összehasonlítás megállja-e a helyét? Lássuk a tényeket.
A Marshall-terv 1948-1952 között 13,2 milliárd dollárt bocsátott 16
európai állam rendelkezésére (az akkori amerikai GDP-jének 1,1
százalékát, ami a fogadó országok gazdasági teljesítményének 2,6
százalékával volt egyenértékű). Más tehát a mérték, és nem lehet
mit kezdeni a mai uniós költségvetésben oly sokat emlegetett nettó
befizető, illetve nettó haszonélvező országok fogalmával. A
Marshall-tervnek egy befizetője volt (USA), és mind a 16 európai
ország részesült belőle. Ebben áll tehát a fő különbség a hét éves
uniós költségvetés (MFF) és a Marshall-terv között. Az uniós
költségvetést a tagállamok adják össze, fizetik be, és meghatározott
elvek szerint osztják vissza, amelynek prioritásairól éppoly nehéz
megegyezni a 28 tagállamnak, mint a befizetés mértékéről.
Emlékezetes a februári költségvetési csúcsértekezlet meddő vitája
a „fukar” tagállamok és az eddigi támogatásokhoz ragaszkodó
„kohézió barátai” között. A most záruló hét évben a tagállamok közel
1000 milliárd eurós költségvetési főösszeggel tervezhettek, és ha
megnézzük a statisztikát, akkor ez az összeg most az Egyesült
Királyság kilépésével mintegy 11 százalékkal, azaz mintegy évi 15
milliárd euróval csökken. Ennyiből tehát nem lehet kipréselni annyi
pénzt, amennyi a járvány miatt összeomlott európai gazdaság
újraindításához szükséges lehet. A Marshall-terv arányait követve,
ha az előző hét éves EU-költségvetés 1000 milliárd euróhoz
közelített, akkor egy Marshall-terv méretű uniós büdzsé ennek két
és félszerese kellene, hogy legyen. Márpedig aligha lesz ekkora,
különösen nem, ha annak csak a válság leküzdésére szolgáló
csomagjait tekintjük. Pedig a kiadások, az uniós költségbe befizetett
pénzek valahol megtérülnek. Csak egy példa: Hollandia az uniós
költségvetés mintegy öt százalékát fizeti be, évi 7-8 milliárd eurót
(ennyi a holland GNI egy százaléka). Hét év alatt ez 50-60 milliárd
euró, és ez áll szemben azzal az összeggel, amit egyik cikkében a
holland szocialista EP képviselő, Paul Tang említ: „Az Európai
Bizottság adatai szerint Hollandia a harmadik legnagyobb
haszonélvezője az unió egységes szabad piacának, ami több, mint
80 milliárd euró extra bevételt jelent az országnak”.

HÍREK

További
információk:
https://www.politic
o.eu/article/realitycheck-marshallplan-for-europecoronavirusursula-von-derleyen/

https://www.statist
a.com/statistics/31
6691/europeanunion-eu-budgetshare-ofcontributions/

https://www.euract
iv.com/section/eco
nomyjobs/opinion/coron
abonds-for-aeurope-ofsolidarity-notcharity/

HÍREK
Koronakötvény – igen vagy nem?

További
információk:
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uropa.eu/blog/tim
e-solidarityeurope-concertedeuropeanfinancialresponse-coronacrisis
https://www.eurac
tiv.com/section/ec
onomyjobs/news/brussel
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Az állam- és kormányfők március végi első videokonferencia
segítségével megtartott informális csúcsértekezletének ez volt az
„Achilles-sarka”. Kibocsáthat-e az Európai Unió közösen kötvényt,
hogy annak forrásait a koronavírus járvány következményeinek
felszámolására használja? Az olasz miniszterelnök vétót helyezett
kilátásba, ha nem lesz elmozdulás. De mivel Németország,
Ausztria és Hollandia részéről óriási volt az ellenállás, döntés nem
született. Valójában elnapolták, illetve az Eurocsoport pénzügyminisztereire hagyományozták az ügyet, álljanak elő ők egy
javaslattal. Mi ezzel az egésszel a baj? Az, hogyha közös a
kibocsátás, akkor közös a felelősség is, és a tiltakozó németek és
hollandok nem akarnak felelősséget vállalni mindenki adósságáért.
Giuseppe Conte, olasz miniszterelnök, akinek országa akkor,
február végén a járvány miatt a legsúlyosabb helyzetben volt az
EU-ban (és emiatt megvolt iránta a többi tagállam szolidaritása),
ragaszkodhatott ahhoz, hogy a koronakötvény maradjon
napirenden – ezért született az a kompromisszum, hogy az
Eurocsoport miniszterei tárgyaljanak róla, és jussanak döntésre
egy javaslatról. „Nem gazdasági tankönyvet írunk napjainkban,
hanem a történelemét” – mondta Conte egy német tévének adott
interjúban, amikor megpróbálta megindokolni miért van szükség
egy új, a közgazdaságban újszerű eszközre. „Az EU Kínával és az
USÁ-val versenyez, amely két trillió dollárt vetett már be ebbe a
harcba, és ha mi nem adunk határozott választ, akkor egyre többet
veszítünk saját versenyképességünkből” - érvelt Conte, miközben
arról is próbálta meggyőzni a németeket, hogy a korábbi olasz
adósságok nem válnak egy szempillantás alatt közössé, csak az
újonnan kibocsátott koronakötvényé – ha lesz egyáltalán belőle
valami. A kötvény-kibocsátások mögött álló közös felelősség
egyébként már meglévő gyakorlat – írta blogjában maga Klaus
Regling, az ESM, azaz az eurozóna pénzügyi mentőalapjának, az
Európai Stabilitási Mechanizmusnak az igazgatója: „Amikor az
Európai Beruházási Bank (EIB) és az ESM többet akar tenni,
kötvényt kell kibocsátaniuk hogy folyósítani tudják a kölcsönöket.
Az EIB – és kisebb mértékben az Európai Bizottság is –
kibocsátanak kötvényeket a 27 EU tagállam számára, az ESM
pedig az eurózóna számára. A három intézmény tehát már
kibocsátott kölcsönös felelősségvállalás fedezete alatt adósságot,
azaz európai adósságot, hosszú évek óta. Ma ezeknek a lejáratlan
adósságoknak az összege, a három intézményé együtt, 800
milliárd euró” – írja Klaus Regling, majd hozzáfűzi, hogy ezek
költsége jóval alatta marad annak, mintha a kedvezményezett
tagállamok maguk bocsátanának ki kötvényeket a pénzpiacon.
Vagyis a siker nyilvánvaló, és a három intézmény „többet is tehetne
a mostani helyzetben” – olvasható az ESM vezető blogjában.

Eurocsoport: maratoni tárgyalás
Harmadik nekifutásra egyeztek meg az eurózóna pénzügyminiszterei
arról, milyen feltételekkel kaphatnak hiteleket a rászoruló tagállamok az
Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM) rendelkezésére álló 410
milliárd euró terhére. Olaszország ugyanis feltételek nélkül szeretett
volna hozzájutni a pénzhez, amit a hollandok mindvégig elleneztek.
Végül az a kompromisszum született, hogy a 210 milliárd euróban
megállapított hitelkeretből „közvetve vagy közvetlenül” a járvány elleni
védekezést finanszírozhatják az eurót használó tagállamok. Az
eurózónán kívüli országok a Fizetési Mérleg Támogatás (BoP)
elnevezésű másik alaphoz fordulhatnak, ha rendkívüli forrásokra van
szükségük. A pénzügyminiszterek döntést hoztak két másik pénzügyi
eszközről is: az Európai Beruházási Bank (EIB) 200 milliárd eurós
gazdaságsegítő hitelcsomagjáról, valamint a Bizottság részmunkaidős
foglalkoztatás támogatására javasolt 100 milliárd eurós Sure programjáról. A legnagyobb vitát kiváltó koronakötvények a hollandok
szerint már nincsenek napirenden, bár erről másképp vélekednek az
olaszok, szerintük lesz még azokról szó. Például a soron következő
videocsúcson, április 23-án, amikor az uniós vezetők megvitatják az
eurócsoport elnökének, Mário Centeno portugál pénzügyminiszternek
a beszámolóját, amelyben ott szerepel az „innovatív pénzügyi
eszközök” bevetésének lehetősége, ami alatt valójában a közösen
kibocsátott kötvényeket értik, csak nem nevezik annak.

HÍREK

További
információk:
https://www.co
nsilium.europa.
eu/en/press/pr
essreleases/2020/
04/09/reporton-thecomprehensive
-economicpolicyresponse-tothe-covid-19pandemic/

Biztosítók: tartalékolni kellene az osztalékot és a
jutalmakat

További
információk:
https://www.eura
ctiv.com/section/
economyjobs/news/eutells-insurers-tosuspenddividends-avoidbonuses-inpandemic/

Az Európai Biztosítási és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA)
arra szólította fel az európai biztosítókat, hogy halasszák el az
osztalékfizetéseket, a részvény visszavásárlásokat és a jutalmak
kifizetését, és a megmaradó összeget helyezzék tartalékba,
ameddig nem látható tisztán, mekkora terhet ró a szektorra
koronavírus járvány miatti gazdasági válság. A frankfurti székhelyű
uniós biztosításfelügyelet azzal indokolta a kérést, hogy a járvány
miatt rengeteg utazás hiúsult meg, számtalan rendezvényt kellett
lemondani, és az ezekre kötött sztornóbiztosítások kifizetése óriási
összegeket emészthet fel, vagyis jobb, ha a cégek ilyen esetekre
„robosztus tartalékokkal” rendelkeznek. Az EIOPA nyilatkozata azt
is kimondja, hogy a helyzetet néhány hónap múlva érdemes lesz
felülvizsgálni, és aktualizálni a döntést. A német Allianz a felhívásra
válaszul máris közölte, hogy nem változtatnak a 2019-es
osztalékfizetési terveiken, és folytatják másfél milliárd eurós
részvény visszavásárlási programjukat is, mert „a cég jó állapotban
van”. Az egyik német viszontbiztosító, a Munich RE azonban
leállította a részvények visszavásárlását, és profit-figyelmeztetést
tett közzé, osztalékot azonban fizetni fog. Az EIOPA nyilatkozata
nem egyedi: hasonló véleményt fogalmazott meg a Bank of
England is a brit biztosítók számára, hogy legyenek óvatosak, és a
biztosítottak védelme érdekében alaposan fontolják meg, mielőtt
osztalékot vagy bónuszokat fizetnek ki.

HÍREK
Munkaerőhiány az olasz agrárszektorban

További
információk:
https://www.euractiv
.com/section/agricult
ure-food/news/italylooks-to-non-eumigrants-plug-gapin-agriculturalworkforce/

Aggasztó a helyzet az olasz mezőgazdaságban, ugyanis a
koronavírus járvány miatt rengeteg mezőgazdasági vendégmunkás
távozott az országból, holott a tavasz beköszöntével egyre nagyobb
szükség lenne a munkájukra. Az olasz mezőgazdasági termelés
mintegy 25 százaléka függ a 370 ezer, rendszeresen foglalkoztatott
idénymunkástól, akiknek a legnagyobb részét 105 ezer romániai
vendégmunkás teszi ki. Az unión belülről érkező idénymunkások
azonban legtöbben visszatértek saját hazájukba, ahonnan a járvány
miatt vagy nem tudnak eljutni Olaszországba, vagy egészségügyi
szempontból még mindig túlságosan kockázatosnak tartják a
visszatérést. Ezért az olasz gazdák most az sürgetik, hogy a
kormány adjon ki legalább 200 ezer munkavállalási engedélyt unión
kívüli, azaz harmadik országbeli agármunkások számára. A kérés
máris politikai vitát robbantott ki: a Ligához (Matteo Salvini
pártjához) tartozó Marco Zanni, az Európai Parlament Identitás és
Demokrácia (ID) nevű radikális jobboldali frakciójának vezetője
felháborítónak nevezte (az egyébként Bergamo polgármesterétől,
Giorgia Gori-tól származó kérést), mondván „ahelyett, hogy az
olaszok munkahelyeit védené valaki, azt sürgeti, hogy unión kívüliek
végezhessék el a munkát”. A nagyobb agrár-vállalkozásokat
tömörítő Confagricoltura szövetség eközben azt javasolta, hogy a
munkanélkülieket és az úgynevezett „alapjövedelmet” kapó
olaszokat vezényeljék ki mezőgazdasági munkára. Az
„alapjövedelem” az egyik olasz kormánypárt, az Öt Csillag
Mozgalom választási ígérete volt, és minden olasz polgár kapja,
összege 780 euró havonta, ami a munkanélküli segélyhez hasonló
összegű juttatásnak felel meg.

Célpont: az 5G-s antennahálózat!?
Gyújtogatók támadják Angliában az új 5G-s hálózat mobilantennáit.
Birminghamban és Liverpool környékén, Merseyside megyében is
voltak ilyen támadások. Birminghamban távközlési szakemberekre
is rátámadtak a vandálok. A magyarázat: egy interneten terjedő álhír
bőszítette fel a tetteseket. Az álhír úgy szól, hogy az 5G hálózatok
kiépítéséhez használt antennaoszlopok is hozzájárulnak a
koronavírus terjesztéséhez. Az újságírók megkérdezték erről a brit
Nemzeti Egészségügyi Szolgálat orvosigazgatója, Steven Powis
tagadta, hogy a híresztelésnek bármilyen tudományos alapja lenne:
„Ez az 5G-s történet elképesztő marhaság, méghozzá a
legrosszabb fajtából. Ráadásul a célpontja az a mobilhálózat,
amelyik kritikus fontosságú annak érdekében, hogy elvégezhessük
a munkánkat” – mondta a szakember. Birminghamben a gyújtogatók egyébként a British Telecom (BT) egyik mobilantennáját
vették célba, miközben a BT-nek nincs is 5G frekvencián
működtetett mobilhálózata.

További
információk:
https://www.eurac
tiv.com/section/5g
/news/5gcoronavirusconspiracytheory-isdangerous-fakenonsense-uksays/

ESEMÉNYEK
Figyelem! Az előző számainkban jelzett események közül
többet töröltek a szervezők a koronavírus-járvány miatt.
Ha regisztráltak, kérjük ellenőrizzék,
hogy megtartják-e a rendezvényt!
További információk:

2020. június 1-5.
EU Zöld Hét 2020
Szervező: Európai Bizottság

https://ec.europa.eu/info/events/eugreen-week-2020_en

Helyszín: Brüsszel és tagállamok

További információk:

2020. június 22-26.

https://eusew.eu/

Fenntartható Energia Hét 2020 EUSEW
Szervező: Európai Bizottság
Helyszín: Brüsszel és tagállamok

További információk:

2020. szeptember 7-8.
Kutatás és innováció: a makrogazdasági
modellek határainak tágítása

https://ec.europa.eu/info/events/movingfrontier-macroeconomic-modellingresearch-innovation-2020-sep-07_en

Helyszín: Covent Garden, Brüsszel,
Place Rogier 16

További információk:

2020. október 27-30.
Nemzetközi Termékbiztonsági Hét
Szervező: Európai Bizottság

Helyszín: Brüsszel, Rue de la Loi,
Charlemagne épület

https://ec.europa.eu/info/events/internati
onal-product-safety-week-2020-2020oct-27_en

PÁLYÁZAT

A háztartási energiaszegénység enyhítése
Olyan projektek támogatására kerül sor, melyek a háztartási energiaszegénység
enyhítését célzó intézkedések kialakítását valósítják meg. Az európai háztartások
bevételeinek továbbra is növekvő részét képezi az energiafelhasználás költsége,
ami magasabb arányú energiaszegénységhez vezet, és negatívan befolyásolja az
életkörülményeket és az egészséget. A legfrissebb becslések szerint az
energiaszegénység, mely akkor jelentkezik, ha egy háztartás nem képes a
megfelelő szintű fűtés biztosításához szükséges energia árát megfizetni, több mint
50 millió európai lakost érint. A projektekkel szemben minden 1 millió euró európai
uniós támogatás után legalább 5000 fogyasztó részvételének biztosítása elvárás.

Határidő:
2020. szeptember 10.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/com
petition/detail/3154

Kis- és középvállalkozások fejlesztéseinek támogatása a Horizon
2020 program keretében
A kkv-eszköz pályázat keretében nagy kockázatú, nagy potenciállal rendelkező
kis- és középvállalkozások támogatása valósul meg, olyan új termékek,
szolgáltatások és üzleti modellek kifejlesztése és piaci bevezetése érdekében,
amelyek elősegíthetik a gazdasági növekedést. A technológiai, üzleti és pénzügyi
szakértők multinacionális paneljei által végzett alapos értékelést követően csak a
legmeggyőzőbb és legkiválóbb pályázatok finanszírozására kerülhet sor. A
kiválasztott cégek nemcsak a támogatást nyerik el, de üzleti coaching szolgáltatásban
is részesülnek.

Határidő: 2020. november 30. és október
31.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/co
mpetition/detail/1626

Közbeszerzési pályázatok
Csaknem 30 ezer közbeszerzési pályázati felhívás érhető el az EU tagállamaiból,
valamint az uniós intézményekből:

Határidő: folyamatos

További információk:
https://ted.europa.eu/TED/browse/brow
seByBO.do

Innovációs projektek felgyorsítása – Fast Track to Innovation (FTI)
A „Fast Track to Innovation” pályázati felhívás keretében viszonylag érett, áttörést
jelentő új technológiák, koncepciók, folyamatok és üzleti modellek fejlesztése kerül
támogatásra, amelyek esetében új piac kialakításához, illetve szélesebb körű
elterjedésükhöz már csak egy utolsó fejlesztési szakasz megvalósítására van
szükség. A pályázó konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból
vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.
Határidő: 2020. október 27.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/comp
etition/detail/1629

Innovatív, természetes megoldások a szénsemleges városokért
és a jobb levegőminőségért
A pályázatban megvalósított tevékenységeknek fel kell mérniük a természeten
alapuló megoldások különböző szerkezeteinek és konfigurációinak közvetlen és
közvetett hozzájárulását a légszennyezés elleni küzdelemhez, a városi környezet
allergizáló hatásának csökkentéséhez, továbbá az üvegházhatású gázok és más
levegőben levő szennyező anyagok kibocsátásának enyhítéséhez a városokban,
beleértve a jövőbeni klimatikus változások forgatókönyveit.
Határidő: 2020. szeptember 3.

További információk:
https://www.palyazatokmagyarul.eu/com
petition/detail/2984
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COVID-19 – gazdasági intézkedések a tagállamokban
A tagállamok növekvő mértékben használják ki azt a lehetőséget, hogy az
Európai Bizottság lazított az állami támogatási szabályokon, és az úgynevezett
maastrichti kritériumokat, köztük is a költségvetési hiányt és az államadósságot
nem ítélik meg olyan szigorúan, ha a felhasznált pénzeszközök a koronavírus
által okozott gazdasági károk elhárítását vagy a vírus elleni védekezést
szolgálják.

Dánia már azelőtt, mielőtt a Bizottság elfogadta volna a – tervek szerint – december
végéig érvényes átmeneti szabályrendszert, bejelentette Brüsszelnek, hogy 12 millió
eurónyi állami pénzből kártalanítana olyan cégeket, amelyek a járvány miatt
kénytelenek voltak lemondani 1000 főnél nagyobb rendezvényeket. A Bizottság már
március 12-én jóvá is hagyta a kérelmet. Az átmeneti szabályokat csak ezután,
március 19-én fogadta el az Európai Bizottság.
A dánok március 21-n már a következő kérelmüket is benyújtották: nehéz helyzetbe
került kis- és középvállalkozások számára 70 százalékos kockázatvállalás mellett
hitelgaranciát nyújthatnak, amire 130 millió eurót fordíthatnak. Egy másik, 1,3 milliárd
eurós dán program egyéni vállalkozók kártérítésére fordíthat személyenként maximum
3000 eurót, a veszteség 75 százalékáig. Külön program segíti az exportérdekelt dán
kkv-kat 130 millió euróval, ha a veszteségeik elérik a 30 százalékot. A nehéz helyzetbe
került utazás-szervezők számára pedig 200 millió eurós alapot képez a dán kormány.
Franciaország két programra fordíthat összesen 300 milliárd eurót: az egyikben akár
5000 fős nagyvállalatok, a másikban bármely vállalkozás juthat likviditási
támogatáshoz a kormány 90 százalékos kockázatvállalása mellett. Párizs jóváhagyást
kapott arra a programra is, amely a légitársaságok év végéig terjedő adófizetési
kötelezettségeit jövő januártól kezdődően 24 hónapra ütemezze át.
Spanyolország 20 milliárd euró értékben nyújt garanciát kkv-k és nagyvállalatok
hitelfelvételeihez. Különbség a kockázatvállalás mértékében van: kkv-k és egyéni
vállalkozók hiteleihez 80, nagyobb vállalatok számára pedig 70 százaléknyi kockázatot
viselhet az állami költségvetés.
Németország támogatott hitelprogramot indíthat, amelyben a költségvetés 90
százalékos garanciát vállal a vállalkozások által felvett hitelekre. A kölcsön cégenként
1 milliárd euróig terjedhet, és öt év alatt kell visszafizetni, de ennél nagyobb összegű
hitelek folyósítására is lehetőség van, csak olyankor a garanciavállalás 80 százalék,
illetve a vállalat teljes adósságának legfeljebb 50 százaléka. Egy másik német program
támogatást, adókedvezményt, adóátütemezést nyújthat halászati vállalkozások és
agrártermelők számára. Az összeghatár az előbbiek esetében 120 ezer, utóbbiaknál
pedig 100 ezer euró.
Észtország számára 1,75 milliárd euró értékben hitelgarancia program indítását
engedélyezte az Európai Bizottság.
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Lettország 250 millió euró értékben indíthat hiteltámogatási (200 millió) és hitelgarancia
(50 millió) programot, 50 százalékos állami kockázatvállalás mellett.
Portugália elsőként egy 3 milliárdos hitelgarancia programot jelentett be Brüsszelnek,
hogy a kkv-k és a középvállalatok kellő likviditáshoz juthassanak és meg tudják tartani
munkavállalóikat. A program az idegenforgalom leállása miatti utazási irodák, vendéglátó
helyek, autókölcsönzők, rendezvényszervezők számára elérhető. Később egy 13 milliárd
eurós támogatási és garanciaprogramra is jóváhagyást kapott, amelyből már nem csak a
turizmusban érdekelt cégek részesülhetnek.
Magyarország április 8-án kapta meg a Bizottság jóváhagyását, hogy közvetlen
támogatást fizethessen azoknak a hazai vállalkozásoknak, amelyeket súlyosan érintett a
járvány. A keretösszeg 50 milliárd forint (140 millió euró), és közepes és nagyvállalatok
kaphatnak belőle, azzal a feltétellel, hogy a támogatás összege nem éri el az átmeneti
európai válságkezelési programban meghatározott maximális összeget, a 800 ezer eurót
(mintegy 280 millió Ft-ot.)
Különböző mértékű támogatási programokat jelentett be még az Európai Bizottságnak
több tagország, köztük Belgium, Írország, Görögország, Hollandia, Horvátország
Svédország, Lengyelország, Luxemburg és Málta is, és a lista napról napra bővül.
Mivel az év végéig hivatalosan az Egyesült Királyságra is vonatkoznak az uniós
szabályok, így a londoni kormánynak is engedélyeztetnie kell az állami költségvetésből
nyújtott támogatásokat. A megjelölt összegek ugyanis többnyire nem uniós források,
hanem a tagállamok büdzséjéből származnak. Az Európai Unió azzal segítheti a
tagállamokat, hogy megfelelő feltételeket teremt ahhoz, hogy a tagállamok – amennyiben
tartalékaik, bevételeik nem elegendőek a válságkezeléshez - kedvezményesen
férhessenek hozzá hitelforrásokhoz az Európai Központi Bank és az Európai Beruházási
Bank által létrehozott alapokból.

További információk:
https://ec.europa.eu/competition/elojade/i
sef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_dat
e

Ha a továbbiakban nem kívánja megkapni az MKIK EU
Hírlevelét, kérjük, hogy jelezze ezt a következő
elérhetőségen:
indept@mkik.hu

