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Ingyen hitel, állami alapjövedelem,
készpénztámogatás - Így védekeznek más
országok a gazdasági visszaesés ellen
Sz. J. - 2020-03-28 10:45:51
A koronavírus-járvány gazdasági hatása, kár még szinte felbecsülhetetlen, nem véletlen, hogy a
kormányok, önkormányzatok sorra jelentik be a mentőcsomagokat. Magyarországon például
leállították a banki törlesztőrészletek fizetését, de ezzel azért óvatosan kell bánni.
Elengedik a kata fizetését egy behatárolt körhöz tartozó kisvállalkozásoknak, elemzésünk szerint ez
azért kevés lesz.

Alapjövedelmet, ingyenhitelt akar az ECB volt elnöke
Az Európai Központi Bank volt elnöke, Mario Draghi nemrég azt mondta, hogy a koronavírus-járvány
okozta gazdasági válságból csak új juthatunk ki, ha elfelejtjük az államok eladósodásának korlátait
és végtelenül fellazítjuk a hitelezési szabályokat.
Draghi nem zárja ki, hogy az állásukat elvesztőknek állampolgári jogon alapjövedelmet biztosítsanak,
ám az elsődlegesnek a munkahelyek megőrzését tartja. Az a veszély fenyeget, hogy a visszaesés
után alacsonyabb foglalkoztatási szint alakul ki a világgazdaságban, miután a vállalatok
finanszírozási gondokkal fognak küszködni, s ezért kisebb termelési, szolgáltatási kapacitásokat
tartanak majd fenn.
Emiatt pluszforrásokat kell biztosítani a munkanélküli-segélyekre és el kell engedni a vállalati adók
egy részét. A volt ECB-elnök szerint jó irányba mozdultak azok a kormányok, amelyek ilyen
intézkedéseket hoztak. Szerinte a legfontosabb a foglalkoztatás és meglévő kapacitások átmentése
a válság utáni időkre.
Draghi kijelentette, a bankoknak nulla kamattal kell hiteleket nyújtaniuk azoknak a vállalatoknak,
amelyek készek fenntartani foglalkoztatásukat. Miután ezzel közszolgálati funkciót látnak el, az
ehhez szükséges banki forrást a kormányoknak kell biztosítaniuk állami garanciák vagy hitelek
formájában.

Németország
"A német gazdaság sokkos állapotba került" - írta az Ifo Intézet elemzésében a hét elején. A zuhanás
oka, hogy számos vállalat küldte szabadságra a dolgozóit és szünetelteti a termelését, az
idegenforgalom és a szolgáltató szektor egy része is leállt.
Németországban a kétezernél több munkavállalót foglalkoztató és 320 millió eurót meghaladó éves
árbevétellel rendelkező nagyvállalatok támogatására egy külön válságkezelő alapot hoznak létre,
amely 600 milliárd eurót képes megmozgatni.
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Az úgynevezett gazdasági stabilizációs alap (WSF) révén az állam nemcsak hitelekkel és hitelekre
vállalt garanciával segíti majd a cégeket, hanem mintegy 100 milliárd euró értékben tulajdonrészt is
szerezhet cégekben, vagyis a koronavírus-járvány részleges államosításokhoz is vezethet
Németországban.
Támogatják a kisebb vállalkozásokat is, egyebek mellett azzal, hogy szélesítik az adófizetés
halasztásának lehetőségét.
A munkavállalókat célzó támogatások között szerepel az állásukat elvesztőknek járó támogatások
szabályozásának lazítása. A tervek szerint a munkanélküli és szociális juttatás leggyakoribb formája,
az úgynevezett hartz IV segély megállapításánál átmenetileg nem vizsgálják a támogatandók
vagyoni helyzetét, és azt sem, hogy mekkora ingatlanban laknak.
A lakhatással kapcsolatban is terveznek átmeneti rendelkezéseket, amelyek azért igen fontosak,
mert a németek nagyjából 60 százaléka bérelt lakásban él.
Áprilistól szeptemberig nem lehet felmondani lakásbérlőknek lakbérhátralék miatt. A
jogszabálycsomagban a magánszemélyek banki hiteleinek törlesztésével kapcsolatban is
szerepelnek átmeneti könnyítések.
A németek egymillió munkavállalót állítanak át rövidített munkaidőre, a német törvények
értelmében a munkavállalók kiesett bérét az állam kipótolja.
A Volkswagen már leállította külföldi, európai gyárait annak érdekében, hogy megfékezze a
koronavírus gyors terjedését, a németországi gyárakban bevezetik a rövidített munkaidőt is
bevezetnek, ez a cégcsoport 80 ezer dolgozóját érintheti majd.
Az Aldi határozott időre kölcsönveszi a munka nélkül maradt McDonald's dolgozókat
Németországban. Így egyrészt könnyebben ki tudják szolgálni a megnövekedett keresletet, másrészt
a munkatársak később visszatérhetnek majd a McDonald's kötelékébe, de addig sem maradnak állás
nélkül.

Ausztria
Ausztriában 38 milliárd eurós gazdasági csomagot jelentettek be, és külföldről hoznak egészségügyi
dolgozókat.
Bécsben 35 millió eurót fordítanak a gazdasági károk enyhítésére. A bécsi kis- és közepes vállalatok
az otthon végezhető munka támogatására kaphatnak pénzt, ebből hardvereket és szoftvereket is
vásárolhatnak. A főváros a beszerzések háromnegyedét állja, a maximálisan kiutalható összeg pedig
vállalkozásonként 10 ezer euró, melyet március 1-ig visszamenőleg lehet igényelni.
Bécsben jelenleg 35 millió euró áll rendelkezésre a gazdaság megsegítésére. A távmunkához
igénybe vehető összegen kívül 20 millió euró azonnali támogatás hívható le a kamarától, amely a
várossal együttműködve válsághelyzetekre lett elkülönítve. A város ezenkívül a Bécsi Hitelgaranciaés Befektetési Bankkal (WKBG) is együttműködve további 10 millió eurós segítséget nyújt a nehéz
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helyzetben lévő bécsi vállalatoknak

Franciaország
A francia kormány 25 pontos gazdaságvédelmi, munkajogi és szociális rendeletet hirdetett szerdán.
Ezek elsődleges célja a lakosság megóvása mellett a várható szociális és gazdasági károk
korlátozása. Eddig mintegy 37 ezer vállalat és 770 ezer munkavállaló kérelmezte a teljes vagy
részleges kényszerszabadságért járó bérpótlékot, amelyet teljes egészében átvállal a kormány
mindenkinek.
A francia kormány lehetőséget ad az utolsó, megfizetett törlesztőrészlet visszaigénylésére, illetve az
önfoglalkoztatók adóbefizetéseinek (amiyen például Magyarországon a KATA vagy az EKHO)
halasztására is.

Svájc
Svájc összesen 20 milliárd frankot pumpál a gazdaságba Svájc a visszaesés mérséklésére. A svájci
kormány és a Svájci Nemzeti Bank (SNB) csütörtökön kezdi el a pénzt becsatornázását, melynek
során a vállalatok a bankokon keresztül akár 500 ezer frank államilag támogatott - egyes esetekben
kamatmentes - kölcsönhöz juthatnak hozzá.
Azok a cégek, amelyek bevételükben jelentős csökkenést szenvednek el, áthidaló hitelt is
igényelhetnek éves értékesítési számaik 10 százalékáig, de legfeljebb 20 millió frankig. Az 500 ezer
frank feletti kölcsönöket 85 százalékban a kormány fedezi és 0,5 százalékos kamattal vehetők
igénybe.

Szlovénia
A szlovén kormány a koronavírus-válság idejére 30 százalékkal csökkenti az állami tisztségviselők
fizetését, köztük a parlamenti képviselőkét és a miniszterekét – jelentette be Janez Jansa
miniszterelnök. Az egészségügyi dolgozók 10 és 200 százalék közötti illetménykiegészítést kapnak.
A szlovén kormányfő kedden ismertette a kabinetnek a járvány okozta nehézségek ellensúlyozására
indított gazdaságélénkítő csomagját. A benne foglaltak alapján 30 százalékos fizetéscsökkentés
vonatkozik az igazságügyi tisztségviselőkre és az állami részesedéssel rendelkező vállalatok
felügyelő bizottsági tagjaira is.
Az állampolgárokat és a gazdasági szereplőket ugyanakkor pénzügyi támogatásokkal segítenék,
hogy átvészeljék a koronavírus-járvány okozta válság első néhány hónapját. A még elfogadásra váró
kormányzati csomag lépései között szerepel az is, hogy az állam a kényszerszabadságra küldött
alkalmazottak után kifizeti a különböző járulékokat, illetve a táppénz-hozzájárulást.
A bejelentette szlovén gazdaságélénkítő csomag értéke 2 milliárd euró (mintegy 710 milliárd forint).

Spanyolország
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Spanyolországban fizetési könnyítést adnak a 30.000 euró alatti adótartozásra biztosítéknyújtás
nélkül, valamint 6 millió euró forgalom alatt olyan adónemekre is, amelyekre eddig mindez tiltott
volt. Csehországban csökkentett illeték mellett valósul meg ugyanez az intézkedés.

Belgium
A spanyolokhoz hasonló fizetési könnyítést adnak, valamint az adófizetési késedelem esetén már
nem szabnak ki kamatot és halasztják a bírságolást is.

Csehország
Bizonyos összeghatár alatt nem bírságolnak a bevallási, adatszolgáltatási határidők elmulasztása
miatt, valamint elhalasztották az éppen bevezetés alatt álló e-riportinggal kapcsolatos
kötelezettségeket.
A cseheknél az iskolai oktatás szüneteltetésének egész idejére a 13 éven aluli gyerekekre felügyelő
szülők átlagfizetésük 60 százalékának megfelelő állami térítést kapnak. Normális helyzetekben ez a
támogatás kilenc napig jár. A kisvállalkozókat az állam hat hónapig, márciustól augusztusig,
felmentette a minimális egészségügyi és a nyugdíjalapi járulékok befizetésétől.

Bulgária
A bevallási és adófizetési határidőt kamatmentesen vagy csökkentett késedelmi kamattal
terjesztették ki.

Finnország
Március 1-re visszamenőleg a késedelmi pótlék mértékének csökkentéséről döntött 7 százalékról 4
százalékra, fizetési határidő elhalasztását is bevezették, valamint az évközi társasági-adóelőleg
módosításáról döntöttek a csökkenő bevételekre tekintettel. A finnek sem bírságolnak az
adóbevallás késedelmes benyújtásáért.

Románia
Romániában is kamatmentesen lehet halasztani a vagyonszerzési és öröklési illetékbefizetéseket.

Egyesült Államok
Az USA szenátusa szerdán fogadott el egy kétezer milliárd dollár értékű gazdaságélénkítő
csomagtervet, amit igazából gyorssegélynek szánnak. A javaslat nagyvállalatokat, közép- és
kisvállalkozókat, továbbá szövetségi államokat és városokat támogató intézkedéseket tartalmaz, s
segít az adófizetők napi gondjainak enyhítésében is.

Japán
A koronavírus-járvány által okozott károk és kiesések kompenzálására a bruttó hazai termék (GDP)
nagyjából 10 százalékának megfelelő költségvetési ösztönzőprogramot indít a japán kormány.
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Az előkészítés alatt álló nagyjából 56 ezer milliárd jenes (503 milliárd dollár, 164,5 ezer milliárd
forint) támogatási csomag az értesülések szerint még készpénzfizetéseket is előirányoz olyan
háztartások számára, amelyek a járvány gazdasági következményei miatt elveszítették bevételüket.
A kifizetések májusban kezdődnének meg, a tervek szerint háztartásonként akár 300 ezer jenes (880
ezer forint) juttatással.
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