Versenyjogi hírek

Koronavírus és állami támogatások
A koronavírus (COVID 19) nem csak a társadalmi, politikai, gazdasági életben, de a jogi
szabályrendszerek világában is drámai gyorsasággal hoz gyökeres változásokat. A legfrissebb
fejlemény a versenyjog világában, hogy az Európai Bizottság a gazdaság várható lassulását
akadályozandó, lazított az állami támogatásokat tiltó szabályokon, amely az Unió életében eddig példa
nélküli intézkedés. A Cerha Hempel Dezső és Társai Ügyvédi Iroda irodavezető-helyettes partnere, dr.
Polauf Tamás és versenyjogi csoportjának vezetője dr. Kocsis Márton alább röviden bemutatják a
részleteket.
Az uniós alapszerződésbe az állami támogatásokat (’state aide’) tiltó szabályok a közös piac
megerősítése az egyenlő feltételek biztosítása érdekében kerültek be. Az állami támogatásokat tiltó
rendelkezések gátolják azt, hogy az erősebb, gazdagabb államok által támogatott nemzeti bajnokok
tisztességtelen versenyelőnyökre tegyenek szert a hatékonyabb, innovatívabb, de kisebb cégekkel
szemben. Az így megerősített verseny pedig végső soron a fogyasztói jólétet növeli. Az unió az állami
támogatások tiltását olyan szigorúan vette, hogy még a 2008-as pénzügyi válság idején sem volt
hajlandó érdemben lazítani ezeken a szabályokon, holott sok cég és tagállami is lobbizott az
enyhítésért.
A koronavírus fertőzés által okozott válsághelyzet és a nyomában járó gazdasági recesszió
komolyságát mi sem mutatja hát jobban, mint hogy a Bizottság erős embere, Margrethe Vestager
versenypolitikáért felelős biztos, aki eddig kíméletlen szigorral tartatta be az uniós versenyszabályokat
még a legnagyobb mamutvállalatokkal (Facebook, Google, Apple, Siemens, csak hogy párat említsünk
„áldozatai” közül) és az Egyesült Államok kormányával szemben is, március 19-én nagyhatású
bejelentést tett a témában.
A tegnap hatályba lépett „átmeneti keretrendszer” lehetőséget biztosít a tagállamok számára hogy
enyhítsék a vállalkozások, különösen a KKV-kra nehezedő nyomást, amit a járvány lassítására tett
drákói intézkedések okoznak. Az újonnan bevezetett könnyítések a következők:
- A tagállamok kormányai vállalkozásonként 800 000 €-ig pénzügyi segítséget nyújthatnak akár
közvetlenül, akár adókedvezmény formájában a gazdaság bajbajutott szereplőinek.
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A jelen hírlevél célja bizonyos kérdésekről, témákról való rövid, összefoglaló jellegű tájékoztatás nyújtása. A hírlevél tartalma nem
teljes körű, és nem minősül jogi tanácsadásnak. Kérdés esetén örömmel állunk szíves rendelkezésére, keressen bennünket
bizalommal!

-

A nemzeti kormányok állami garanciát nyújthatnak a hitelintézeteknek, akik így vélhetőleg
nagyobb kedvvel fogják hitelezni az érintett vállalkozásokat.
Lehetőséget kapnak a tagállamok, hogy a piaci folyamatokba beavatkozva a kölcsönök és
hitelek kamatlábait maximálják.
Maguk a nemzeti kormányok (és a többségi tulajdonukban álló szervezetek, vállalkozások) is
nyújthatnak kedvezményes hiteleket a segíteni kívánt cégeknek és végül
A tagállamok rövid távú exporthiteleket nyújthatnak uniós vállalkozásoknak.

Az átmeneti keretrendszer 2020 december 31-ig lesz hatályban, de alkalmazása meghosszabbítható,
amelyet a Bizottság időben felül fog vizsgálni.
Mindezzel párhuzamosan a magyar kormány is rendkívüli gazdasági intézkedéseket vezetett be,
amelyek közül sokan – normál esetben – tiltott állami támogatásnak minősülhetnének (elég csak a
taxisoknak biztosított adóelengedésre, vagy a vállalati hitelek törlesztésének befagyasztására
gondolni). Fentiek fényében egyelőre úgy tűnik, a Bizottság elnéző lesz a tagállamokkal a COVID 19
járvány okán tett állami intervenció megítélésekor. Ugyanakkor a helyzet óráról órára változik, és akár
drasztikusabb intézkedések is jöhetnek Magyarországon, amelyeknek az uniós jognak is meg kell majd
felelni – figyelmeztetnek a CERHA HEMPEL szakértői. Javasolják, hogy bizonytalan jogi helyzetben a
jelen rendkívüli körülmények között is keressünk fel szakembert, aki segíthet eligazodni a percről percre
változó szabályok között.
Kérdése van vagy részletesebb felvilágosítást szeretne? Keressen bennünket bizalommal!
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