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Voszka Éva

Európai versenyszabályozás –
átmeneti vagy tartós változások?
Az állami támogatások elveinek és gyakorlatának 
módosulásai a válság éveiben

ÖSSZEFOGLALÓ: Az állami támogatások a globális válság elsõ szakaszában soha nem látott mértékben megugrottak világszerte. Noha

elbírálásuk az Európai Unióban – egyedülálló módon – a versenyszabályozás hatókörébe tartozik, a brüsszeli hatóság nem tiltakozott

a példátlan mértékû kiterjesztés ellen, sõt aktív szerepet játszott a keretek módosításában és mûködtetésében. A cikk azt vizsgálja,

hogyan lehet összeegyeztetni a támogatásokat versenytorzító hatásuk miatt tiltó uniós szabályozást az elmúlt évek folyamataival. Arra

a következtetésre jut, hogy az Európai Bizottság elég erõsnek bizonyult ahhoz, hogy a források elosztásának módszereit szabályozott

keretek között tartsa és a könnyített feltételek között megpróbálja az alapelveket érvényesíteni, de a támogatások áradatát nem tudta

megfékezni. Ezzel hozzájárult az egyensúlyhiányok létrejöttéhez, növekedéséhez, a pénzügyi piacok ismételt destabilizálásához, az

európai válság második, 2011 tavaszától eszkalálódó szakaszának kibontakozásához.

KULCSSZAVAK: versenyszabályozás, állami támogatás, válság

JEL-KÓD: H25, H63

AA versenyszabályozás kiindulópontja szerint a
tisztességes verseny feltételeinek kialakítása és
fenntartása közérdek, amelynek érvényre jutta-
tásában az állam – a törvényhozás, a versenyha-
tóság – szerepe meghatározó.1 Ez azonban el-
lentétbe kerülhet más, ugyancsak közérdeknek
tekintett vagy a gazdaság szereplõi által annak
nevezett törekvésekkel. A globális pénzügyi
válság érzékletesen mutatja ezeket a dilemmá-
kat és a feloldásukra tett kísérleteket.

A cikk elõször röviden áttekinti a versenysza-
bályozás alapvetõ, kiküszöbölhetetlen ellent-
mondásait, ezek felerõsödését és kockázatait a
válság kezdetén. Ezután a változások léptéke
miatt az állami támogatásokra2 összpontosítva
bemutatja az európai szabályozás kereteinek
módosításait, majd az eljárások gyakorlatát: a

döntések indokait és léptékét, a „rendkívüli álla-
pot” megszüntetésének feltételeit. Végül ösz-
szegzi a válságkezelés hivatalos és szakmai érté-
keléseit és megfogalmaz néhány következtetést.
A leírás korábbi kutatásaink3 folytatásaként 
elsõsorban az uniónak a 2008–2011 közötti idõ-
szakot érintõ dokumentumaira, egyedi döntése-
ire, statisztikáira és jelentéseire épít, feldolgozva
független elemzõk értékeléseit is.

DILEMMÁK ÉS KOCKÁZATOK A VÁLSÁG
KITÖRÉSEKOR

Az államnak a versennyel kapcsolatos magatar-
tása szükségképpen és tartósan kétarcú: az
élénkítéssel párhuzamosan a torzítás sok for-
mája, köztük az állami támogatás is jelen van.4

A versennyel mint közérdekkel más, ugyancsakLevelezési e-cím: voszka@yahoo.com
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fontos célok (az egész gazdaság vagy egyes
részterületek mûködõképességének fenntartá-
sa, a társadalmi béke és integráció megõrzése)
ellentétbe kerülhetnek. Ráadásul a döntéseket
befolyásoló erõs gazdasági és társadalmi sze-
replõk egyik része a verseny élénkítését, a 
másik annak korlátozását szorgalmazza, és 
álláspontjukat változtatják is az aktuális körül-
ményektõl függõen.   

A válság élesen megmutatta a verseny mint
közérdek relatív voltát. Egyrészt – sok elemzõ
szerint – a kiélezett, mértéktelen kockázatválla-
lásra sarkalló, ugyanakkor gyengén szabályozott
konkurencia, a pénzpiacok túlzott liberalizálása
is szerepet játszott a világméretû válság
kialakulásában.5 Másrészt gyorsan nyilvánvalóvá
vált, hogy rövid távon van fontosabb közérdek:
a pénzügyi rendszer stabilizálása és a visszaesés
mérséklése. A dilemmák ebben a helyzetben
felerõsödtek és a versenypolitika számára a kö-
vetkezõ kérdések fogalmazódtak meg: követ-
kezetesen érvényesíteni kell-e az alapvetõen
növekedési feltételekre modellezett szabályo-
kat, vagy a rendkívüli helyzetre tekintettel ér-
demes enyhíteni a versenykorlátozások megíté-
lését?

Mindkét álláspont mellett felhozhatók elvi
megfontolásokon és történelmi tapasztalato-
kon alapuló érvek. A szigorú keretek fenntar-
tása mellett szól, hogy a szabályok felfüggesz-
tése a korábbi nagy válságok idején inkább el-
mélyítette a krízist. Nem célszerû akadályozni
a válság piactisztító, távlatilag termelékeny-
ségnövelõ hatását, ami a kilábaláshoz is a leg-
jobb eszköz, továbbá ilyen körülmények 
között a fogyasztók is fokozott védelemre
szorulnak. Az enyhébb elbírálás pártolói a
pénzügyi rendszer mûködõképességének
helyreállítására, az egyébként egészséges, a
válság kialakulásában vétlen cégek tömeges
tönkremenetelének megakadályozására hivat-
koznak, mondván, hogy ez mérsékli a társa-
dalmi következményeket, ráadásul a jövõbeli
verseny feltételeit is javítja.6

A szabályozás fellazítása azonban kockáza-
tokat is jelent. A precedensek hatására a kivéte-
les megközelítés térben, idõben és szek-
toriálisan tovaterjedhet – többek között éppen
a versenyszabályozás egyik alapelvére, az
egyenlõ piaci feltételek biztosítására hivatkoz-
va. A másik veszély a morális kockázat erõsö-
dése, intézményesülése és ezzel a következõ
válság alapjainak megteremtése,7 amihez hoz-
zájárul a koncentráció növekedése, a „túl nagy,
hogy elbukjon” szindróma erõsödése.8 További
veszélypont az állami tulajdon és szélesebb ér-
telemben az állami befolyás kiterjedése és tar-
tós fennmaradása. A kormányok beavatkozási
stratégiája rögzülhet, a versenypolitika rovására
teret nyerhet a hagyományos iparpolitika, a 
piacnyitás irányzata helyébe a túlszabályozás
léphet.9

Ezeket a kockázatokat az európai versenyható-
ság is világosan látta, de a támogatások kiterjesz-
tésére irányuló tagállami nyomást sem lehetett
semmibe venni, miközben a közös megoldások
szétesése, az egyenlõ versenyfeltételek sérelme,
az országok közötti támogatási verseny fenye-
getett. A Bizottság ezért elutasítás helyett az 
elindult folyamatok élére állt, és a dilemmák fel-
oldására köztes utat hirdetett meg: szilárdságot
az elvekben és rugalmasságot az eljárásokban.10

Eszerint a versenyszabályozás korábbi alapszer-
kezete – a termelési tényezõk szabad áramlásá-
nak intézményei, az állami támogatások beje-
lentési kötelezettsége és feltételekhez kötöttsége,
a vállalatok versenykorlátozó lépéseinek kont-
rollja – érvényben marad, de a válság idejére
enyhébb szabályokat vezetnek be annak érdeké-
ben, hogy a versenypolitika ne a probléma, ha-
nem a megoldás része legyen.11 A 2008 õsze óta
hangoztatott szándékok szerint a könnyítések
kivételes és átmeneti jellegûek, határidõhöz, il-
letve ismétlõdõ felülvizsgálathoz kötöttek.
Fontos, hogy a versenytorzítás és a kedvezõtlen
hatások tovagyûrûzése a lehetõ legkisebb ma-
radjon, a beavatkozás célirányos, a zavar orvos-
lására alkalmas, a feltétlenül szükséges mértéket
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meg nem haladó legyen. Ehhez hozzátették
még, hogy az intézkedéseket fel kell használni a
régen halogatott reformok (a szerkezetátalakítás,
a környezettudatos és tudásalapú gazdálkodás)
elõsegítésére.12

Az elvi szilárdság deklarálását megkönnyí-
tették a korábban is rugalmas uniós keretek. 
A versenyszabályozás legtöbb részterületén, így
az állami támogatásokkal kapcsolatban mindig
is az volt a jellemzõ, hogy az adott magatartást
fõszabályként tiltották, de ezt a kivételek, men-
tességek részletes felsorolása követte. Így most
elegendõ volt a megfelelõ paragrafus kiválasztá-
sa és a rendkívüli helyzethez alkalmazkodó kre-
atív kezelése. 

AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 
SZABÁLYOZÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA
2008–2009-BEN

A versenyszabályozás módosításának igénye a
válság eszkalálódása után elõször és legéleseb-
ben a támogatások területén merült fel, mégpe-
dig a bankszektorban. 

A BANKMENTÉS KERETEI A pénzügyi közvetí-
tõ rendszer szerepét – a szükséges likviditás
biztosítására, a bankok közötti „fertõzésve-
szélyre”, a tömeges forráskivonás elkerülésére
hivatkozva – a brüsszeli hatóságok és elemzõk13

is kivételesen fontosnak tekintették. Noha vilá-
gos volt, hogy a tagállami támogatások elõnyt
jelentenek a kedvezményezetteknek és verseny-
torzító hatásúak, többet nyomtak a latban a ki-
terjesztés melletti érvek: mind több bank likvi-
ditásának elvesztése, csõdközeli helyzete és a
betétek kivételére sarkalló bizalomhiány az
egyébként egészséges bankokat és a gazdaság
mûködéséhez elengedhetetlenül szükséges, erõs
kölcsönös kapcsolatokkal behálózott európai
pénzügyi rendszer egészét fenyegeti. A Bizott-
ság már 2008. október elején iránymutatást
adott ki a pénzintézetek számára a rendkívüli
helyzetben nyújtható állami támogatásokról.14

A közlemény az egyedi cégmentésekre alkalmazha-

tó megoldások, valamint a nehéz helyzetben lévõ

vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakí-

tásához nyújtott állami támogatásokról szóló

iránymutatás mellett elfogadta annak a korábban

csak elvétve alkalmazott pontnak a figyelembevé-

telét is, amely szerint a belsõ piaccal összeegyeztet-

hetõ a támogatás, ha az egy tagállam gazdaságában

bekövetkezett komoly zavar megszüntetésére

irányul.15 Ennek keretében az ad hoc intézkedések

mellett kidolgozhatók garanciavállalási, feltõkésíté-

si és egyéb likviditást javító programok, úgy, hogy a

lehetõ legkevésbé torzítsák a versenyt. Hangsúlyoz-

ták a beavatkozások más szektorokra nem alkal-

mazható és idõleges jellegét, valamint azok felül-

vizsgálatát félévente. Ugyanakkor a továbbra is kö-

telezõ bejelentések gyors, akár hétvégén is 24 órán

belüli elbírálását ígérték és egyszerûsítették a nyelvi

követelményeket (A Bizottság Közleménye, 2008).

Sürgõs ügyekben teljes vizsgálat nélkül – de fél év

múlva átfogó ellenõrzés elõirányzásával – is ki le-

hetett adni a hozzájárulást. A helyzet súlyosságára

utal az a rendkívüli felhatalmazás is, hogy verseny-

ügyi biztos 2008. december végéig egyszemélyi – de

csak pozitív – döntést hozhatott egyes bankok tá-

mogatásáról (Gerard, 2009). 

A pénzintézetek megmentésérõl a követke-
zõ hónapokban még több rendelkezés szüle-
tett. A feltõkésítésrõl szóló közlemény az alap-
vetõen stabil és nem stabil bankok közötti kü-
lönbségtételt, az állami tõkeinjekció ellentéte-
lezését szabályozta annak érdekében, hogy ne
jelentkezzenek indokolatlan versenyelõnyök a
különbözõ tagállamok pénzintézetei között
(azaz ne induljon támogatási verseny) és ne ke-
rüljenek hátrányba egy országon belül sem az
egészséges vagy piaci tõkenövelésre támaszko-
dó szervezetek (A Bizottság Közleménye,
2009a). E célokon kívül a hitelkihelyezések fel-
lendítését is szolgálta az értékvesztett eszkö-
zök kivásárlásáról szóló közlemény, amely
hangsúlyozta az állami adósság és a költségve-
tési hiány kordában tartásának szükségességét
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is, és elõírta a programba bejelentkezés fél évre
limitálását, valamint a terhek megosztását a kö-
zösség, a részvényesek és a hitelezõk között (A
Bizottság Közleménye, 2009b). Végül a szerke-
zetátalakításra vonatkozó közlemény (A Bi-
zottság Közleménye, 2009c) elõírta többek kö-
zött a tulajdonosok részvállalását a megmentés
költségeiben. 

A REÁLGAZDASÁGRA ÉRVÉNYES SZABÁLYOZÁS

A bankválság a hitelezés befagyása, a kereslet
csökkenése révén gyorsan átterjedt a gazdaság
más szegmenseire. Ezért erõsödött a nyomás
az önhibájukon kívül bajba került vagy a straté-
giai, illetve foglalkoztatási okokból fontos cé-
gek támogatására, noha a bankmentõ eljárás
még óvott a precedens széles körû kiterjeszté-
sétõl: „A 87 (3) (b) cikk alkalmazása nem lehet
elvi alap más szektorok válságának kezelésére,
ha a nincs hasonló kockázata annak, hogy az
közvetlenül hatást gyakorol a tagállam gazdasá-
gának egészére” (Commission, 2009b, 10. ol-
dal). A Bizottság azonban már 2008 végén elfo-
gadta a bankszektoron kívüli területekre is „a
tagállamokban bekövetkezett komoly zavar
megszüntetésére” hivatkozó rendkívüli intéz-
kedéseket (átmeneti keretszabályokat), ame-
lyeket az eredeti terv szerint 2010. december
31-ig lehetett volna alkalmazni.16

A  közlemény célja kettõs: a bankok ösztönzése a

hitelezés fellendítésére és a vállalatok ösztönzése a

beruházásokra, elsõsorban a jövõbe tekintõ, kör-

nyezetkímélõ fejlesztésekre. A rendelkezés részle-

tesen felsorolja a már korábban bevezetett köny-

nyítéseket (a csekély összegû támogatásokat, a ga-

rancialehetõségeket, a 2008 elején kiegészített cso-

portmentességi rendeleteket – amelyek elõzetes

bejelentés nélkül lehetõséget adtak újdonságként a

nagyvállalatoknál is a kutatás-fejlesztés, az inno-

váció és a környezetvédelmi beruházok támoga-

tására, a kicsiknél pedig ezen kívül a kockázati

tõke befektetéseinek segítésére –, valamint a ne-

héz helyzetben lévõ vállalatok megmentésének

régi konstrukcióját). Az új szabályok emellett

megnövelték a 200 ezer eurós (de minimis) kész-

pénzes támogatás összegét 500 ezerre, csökkentet-

ték a kölcsönökhöz nyújtott állami kezesség díját,

kiterjesztették a kamattámogatást minden hiteltí-

pusra, megemelték a kockázatitõke-beruházások

állami finanszírozási limitjét, mérsékelték a ma-

gánbefektetõk hozzájárulási kötelezettségét, tá-

mogatást irányoztak elõ a környezetbarát termé-

kek elõállításához, nagyobb állami részvételt és

egyszerûbb eljárásrendet hirdettek meg az export-

hitelezésben.

A Bizottság a reálgazdasággal kapcsolatban is
hangsúlyozta, hogy továbbra is fontosnak tart-
ja az egyenlõ feltételek fenntartását a közös 
piacon és fellép a protekcionizmus ellen. Figye-
lemmel kíséri a piaci helyzet alakulását, és 
ellenõrzi, hogy a tagállami döntések a lehetõ
legkevésbé torzítsák a versenyt. A támogatá-
soknak az új piaci kudarcokat, a hitelezés leál-
lását kell kezelniük; nem a kevéssé hatékony
termelés, az elhibázott üzleti modellek fenntar-
tására kell irányulniuk, hanem a közép- és
hosszú távú versenyképességre, a növekedés
ösztönzésére, kiemelten támogatva a kutatás-
fejlesztést, az innovációt, a zöld termékek gyár-
tását – úgy, hogy mielõbb helyreálljon a megfe-
lelõ versenykörnyezet (Commission, 2009b).

A SZABÁLYOZÁS GYAKORLATA 

Az Európai Unió az 1990-es évektõl sikeres
erõfeszítéseket tett a versenytorzítónak tekin-
tett állami támogatások visszaszorítása érdeké-
ben. Ez a trend azonban a válság idején megtört.

A támogatások megugrása 

Az uniós tagországokban a támogatások GDP-
hez viszonyított aránya az 1980-as évek átlago-
san két százalékos szintjérõl a következõ évti-
zedben megfelezõdött, majd az ezredforduló



FÓKUSZBAN A VÁLSÁGKEZELÉS ÉS A FEJLÕDÉS FENNTARTHATÓSÁGA

73

után 0,5 százalék körül ingadozott. 2008-tól a
válság nélkül számított ráta is megemelkedett
egy kicsit, míg a válságkezelõ lépésekkel együtt
számítva elõször a nemzeti össztermék 6, majd
a következõ két évben 9 százaléka fölé szökött
fel.17 (Lásd 1. táblázat)

Így a válság elsõ három évében az unió által
elfogadott támogatások meghaladták az össze-
sített GDP harmadát, a felhasznált összegek
pedig – az új metodikával számítva – annak
egynegyedét.18 Az emelkedés a régi tagorszá-
gokban volt a legnagyobb. A 2004 után csatla-
kozók támogatási szintje 2007-ben magasabb
volt a régiekénél – és már ez is jelentõs vissza-
fogási erõfeszítések eredménye –, 2008 viszont
ebben a csoportban kisebb ugrást hozott, és
2009-ben a válság nélkül mért érték lefelé in-
dult el (Commission, 2008, 2009c). 

A táblázatból az is látszik, hogy az újonnan
jóváhagyott összegek a 2008-as hihetetlen mér-
tékû kiugrás után fokozatosan csökkentek, de
felhasználásuk 2009-re és 2010-re is tovább
gördült. Mindebben kiemelkedõ szerepet ját-
szottak a bankok. 

A pénzügyi szektor kisegítése

A Bizottság 2007 végétõl még a rendkívüli sza-
bályozás bevezetése elõtt engedélyezte több

bank támogatását a megmentési és szerkezetát-
alakítási cikkelyek alapján, megkövetelve az re-
organizációs tervek benyújtását és esetenként
részletes vizsgálatot is kezdeményezve.19 Hoz-
zájárult továbbá három átfogó program elindí-
tásához Németországban, Írországban és az
Egyesült Királyságban a súlyos zavarok elhárí-
tására hivatkozva.20 Ez mutatja, hogy ilyen 
lépésekre az eredeti szabályozás is adott lehetõ-
séget. De a szubvenciók áradata csak az új ke-
retek felállítása után indult el. 

2008 októbere és 2011 októbere között a Bi-
zottság összesen 290 döntést hozott a „komoly
zavar” elhárításáról szóló paragrafus alapján: az
elosztható keret több mint 4500 milliárd euró,
az összesített GDP közel 37 százaléka lett
(European Commission, 2011b, 32. oldal). En-
nek durván a háromnegyedét átfogó, az egyes
országokon belül minden pénzintézet által
igénybe vehetõ programokra, a maradék negye-
det egyedi bankmentõ intézkedésekre szánták.21

A 2. táblázat szerint a tagállamok a válság el-
sõ három évében az engedélyezett összegnek
körülbelül a kétharmadát használták fel. Az el-
térés arra utal, hogy a krízis kitörésének kaoti-
kus közegében az országok nehezen tudták
megítélni a szükséges nagyságrendet és maxi-
mális biztonságra törekedtek – majd a helyzet a
legrosszabb feltételezéseknél kedvezõbben ala-
kult. A tényleges kifizetés pedig ennél lényege-

1. táblázat

AZ ÁTLAGOS TÁMOGATÁSI* MÉRTÉK AZ EU TAGORSZÁGAIBAN 

2008 2009 2010 Összesen 
milliárd GDP% milliárd GDP% milliárd GDP % milliárd GDP %

euró euró euró euró
Támogatás válság nélkül 73,1 0,6 75,4 0,6 73,7 0,6 222,2 1,8

Válság: jóváhagyott összeg 3457,5 27,7 623,0 5,1 385,4 3,1 4465,9 36,4

Válság: felhasználás 724,1 5,8 1066,1 8,9 1117,0 9,1 2907,2 23,7

Felhasználás összesen 797,2 6,4 1141,5 9,3 1190,7 9,7 3129,4 25,5

* Összes támogatás, a vasúti ágazat nélkül, aminek nagysága 2009-ben a GDP 0,3 százaléka, 2010-ben 0,2 százaléka volt.

Megjegyzés: a 4. sor összesítése csak az idõbeli tendencia érzékeltetésére alkalmas, de számszakilag nem egészen korrekt, mert a válság nélküli
támogatások továbbra is csak a támogatástartalmat összegzik. Ha itt is az új metodikát alkalmaznánk, akkor lényegesen magasabb értékeket kapnánk.

Forrás: European Commission (2011b) és http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html#2 alapján saját összeállítás
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sen kisebb lehetett. A pénzügyi szektor kisegí-
tésének 80 százaléka (2008 és 2010 között 2317
milliárd euró) ugyanis garanciavállalás volt,
aminek beváltásra korántsem mindig került
sor.22 A tagállamok három év alatt a pénzinté-
zetek tõkehelyzetének rendezésére és az érték-
csökkent („mérgezett”) eszközök kivásárlásra
407 milliárd, egyéb likviditásjavító intézkedé-
sekre pedig 150 milliárd eurót költöttek.23

Az egyes tagállamok között igen nagyok vol-
tak az eltérések.

A megítélt abszolút összegek szerint 2008 és 2010

között Nagy-Britannia állt az élen 850 milliárd

euróval, majd Németország és Dánia következett

600 milliárd körüli összeggel. Az ország teljesítõ-

képességéhez mérve a hároméves periódusban Ír-

ország az éves nemzeti össztermékének 3,7-szere-

sét, Dánia a 2,6-szorosát irányozta elõ a pénz-

ügyi szektor megmentésére. Bulgária és Csehszlo-

vákia viszont nem nyitott ilyen kereteket, továb-

bi öt pedig egyáltalán nem élt az engedélyezett

lehetõséggel.24 

Az éveket külön-külön nézve az idõszak vé-
gére még inkább koncentrálódtak a támogatá-
sok. 2010-ben 16 tagállam nem növelte a kere-
teket, 2011-ben pedig már csak hárman ma-
radtak a bõvítõk között: az írek, a görögök és
a portugálok. A felhasználás kétharmada
ugyancsak három országra összpontosult
2010-ben: Írországra, Angliára és Németor-

szágra. A GDP-hez viszonyított arány már
csak az íreknél volt kiugró, 234 százalékkal.25

A 2011. októberig a Bizottság 41 átfogó
programot hagyott jóvá, illetve hosszabbított
meg, és 55 pénzintézet kisegítésével kapcsolat-
ban hozott egyedi döntést (European Com-
mission, 2011b, 32. oldal). Közéjük tartozott a
legnagyobbak közül az ING, az Aegon, a KBC,
a Lloyds, a Dexia, a Hypo-Bank.  Nézzünk a
konkrét döntések közül egy korai, egy elhúzó-
dó és egy magyar vonatkozású ügyet.

A legelsõ esetek egyike a jelzálog üzletágban érdekelt,

nem kiemelkedõen nagy angliai Bradford&Bingley,

amelynek ügyét a Bizottság még a rendkívüli sza-

bályok bevezetése elõtt, a vállalatmentési és szer-

kezetátalakítási támogatások keretében bírálta el.

Miután az angol bankfelügyelet visszavonta a

megrendült likviditású pénzintézet betétgyûjtési

engedélyét, a gyakorlatilag csõdbe került bankot

gyorsan állami kézbe vették, lakossági üzletágát

nyilvános tenderen, azaz piaci áron eladták az

Abbey Nationalnak, a megmaradó résznek pedig

pótlólagos állami tõkét és garanciát nyújtottak. 

A Bizottság folyamatos, hét végén is zajló elõzetes

egyeztetés után 24 óra alatt hozzájárult a támo-

gatáshoz.26 Az eljárásrend és a gyorsaság, vala-

mint az engedély tartalma a késõbbi döntések

precedensévé válhatott. 

A Hypo Real Estate (HRE) ügye 2008. szep-
tember óta nem zárult le. Az állam és más né-

2. táblázat

A PÉNZÜGYI SZEKTORNAK A VÁLSÁGKEZELÉS KERETÉBEN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK 
AZ EU-TAGÁLLAMOKBAN 

2008 2009 2010 2010.10.11 Összesen 
milliárd GDP% milliárd GDP% milliárd GDP % milliárd GDP % milliárd GDP %

euró euró euró euró euró
Jóváhagyott 3457,5 27,7 541,7 4,6 383,8 3,1 123,5 1,01 4506,5 36,7

Felhasznált 724,1 5,8 1045,1 8,9 1105,3 9,0 n.a n.a 2874,5* 23,4

* A European Commission (2011a, 10. oldal) szerint a felhasználás 1608 milliárd euró, de az itt idézett forrás alapján ez a magasabb összeg
adódik. 

Forrás: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html#2 
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met pénzügyi intézmények 35 milliárd euró hi-
telgaranciát nyújtottak a banknak, amit az ak-
kori munkaütemnek megfelelõen két nap alatt
jóváhagytak. A következõ két évben a HRE ál-
lami kézbe került, összesen 105 milliárd garan-
ciát és 8 milliárd tõkeinjekciót kapott. 2010
õszén a német állam 200 milliárd mérgezett
eszköz kivásárlását helyezte kilátásba és továb-
bi garanciákra, tõkeemelésekre kért engedélyt.
A Bizottság mindehhez csak feltételes hozzájá-
rulást adott, majd az újabb és újabb fejleménye-
ket látva kétszer meghosszabbította a részletes
vizsgálat határidejét. Legutóbb, 2010-ben is ag-
gályosnak látta a bank talpra állását, és kétségei
voltak a terhek elosztásával, valamint a ver-
senyhatásokkal kapcsolatban.27

Ehhez viszonyítva elenyészõ, 100 millió eurós
állami tõkeemeléshez és 400 milliós hitelhez ju-
tott 2009-ben a Földhitel és Jelzálogbank, de a
Bizottság másfél évvel késõbb – noha a pénzin-
tézet már visszavásárolta és bevonta a kibocsá-
tott részvényeket –, részletes vizsgálatot indított
az ügyben. Álláspontja szerint a támogatást kü-
lön, az általános programtól függetlenül kellett
be kellett volna jelenteni, mert a tõkearányos tá-
mogatás átlépte az automatikus engedélyezési
küszöböt, és kétséges, hogy a bank megfelelõ el-
lenszolgáltatást fizetett-e, és nem használta-e
terjeszkedésre az állami forrásokat.28

Ezek az ügyek arra utalnak, hogy a Bizottság
a gyakorlatban is megpróbálta érvényesíteni a
szabályok betartásának, ugyanakkor rugalmas
alkalmazásának elveit. Az egyedi döntéseknél az
elsõ, gyors, a bankok számára életmentõ intéz-
kedést sokszor részletes vizsgálat követte, és

széles körben szabtak a versenytorzítást mér-
séklõ feltételeket az állami támogatás folyósítá-
sához. A részvényesek és menedzserek magatar-
tását a moral hazard csökkentése érdekében töb-
bek között a kimentés terheinek megosztásával,
a visszatérítési kötelezettségek elõírásával, eset-
leg a részesedést szerzõ állam speciális jogainak
megerõsítésével befolyásolták. A pénzintézetek
magatartásának szabályozása az indokolatlan
elõnyszerzést gátolta növekedési akadályok fel-
állításával, az ügyfélszerzés és az akvizíciók kor-
látozásával. Az utóbbi a piacszerkezetre is hat,
csakúgy, mint a tevékenység ágazati vagy terüle-
ti szûkítésének, egyes üzletágak, leánybankok
eladásának kötelezettsége. 

A reálgazdaság támogatása

A válság idején a vállalatokat kisegítõ, könnyí-
tett szabályok szerint megítélhetõ támogatások
nemcsak valamivel késõbb indultak, hanem az
elõirányzott összeg és a felhasználás is lényege-
sen kisebb volt a pénzügyi szektort érintõ in-
tézkedéseknél. (Lásd 3. táblázat)

A 2009–2010-ben jóváhagyott összeg nem
érte el a pénzügyi szervezetek hasonló adatának
két százalékát, az uniós GDP-nek pedig a 0,7
százalékát tette ki. A felhasználás pedig e szûk
kereteknek is kevesebb, mint 40 százaléka lett.
A legnagyobb tétel 2009-ben a vissza nem té-
rítendõ juttatatás és az adókedvezmény volt,
a következõ évben a kockázatitõke-befek-
tetés jött föl a második helyre (European
Commmission, 2010b, 2011b). 

3. táblázat

TÁMOGATÁSOK 

2009 2010 Összesen
milliárd euró GDP % milliárd euró GDP % milliárd euró GDP %

Jóváhagyott összeg 81,3 0,68 1,6 0,01 82,9 0,69

Felhasználás 21 0,17 11,8 0,1 32,8 0,27

Forrás: European Commission (2011b, 50. oldal)
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A 2011. októberi állapot szerint (European
Commission, 2011b) a tagállamok összesen
126 programot indítottak az ideiglenes keret-
szabály alapján. Közülük 46 az 500 ezer euróra
felemelt egyszeri juttatásokra, 31 pedig garan-
ciára vonatkozott. A reálgazdaságnak jó né-
hány tagállam csak 2009 második felében kezd-
te el folyósítani a segélyt, de felhasználás 2010-
ben tovább csökkent. Az Európai Bizottság
(2010, 2011) szerint ennek oka a bizonytalan
körülmények között óvatos, az amúgy is rend-
kívül megterhelt költségvetéseket kímélni
igyekvõ kormányzati politika és a vártnál keve-
sebb vállalati igény.  

A legnagyobb keretösszegeket Németország
és Franciaország irányozta elõ, és egyetlen or-
szág, Ciprus nem kért ilyen támogatásokhoz
engedélyt. 

Az elsõ két, precedens értékû reálgazdasági támo-

gatási programot Németország számára engedé-

lyezték még 2008. december 30-án. Az egyik 15

milliárd eurós kerettel kedvezményes kamatozá-

sú beruházási hiteleket nyújtott a kisebb cégek-

nek, a másik pedig gyorsan kihasználta a meg-

emelt összegû ingyenes juttatást. A Bizottság

büszkén hivatkozott a jó kooperációra és a gyors,

a karácsonyi ünnepek által sem akadályozott

elbírálásra.29 Hasonló programokat fogadtak el

Franciaországban, mégpedig ugyancsak gyorsan,

2009 elsõ két hónapjában.30 Az alkalmazás jog-

szerûségét azonban nemcsak a bankoknál, ha-

nem a reálgazdaság területén is folyamatosan

vizsgálták.31

Már a korai hivatalos elemzések is külön em-
lítették az autóipar nehézségeit, amelyek a jó-
részt hitelbõl finanszírozott kereslet hirtelen
visszaesésébõl eredtek.32 A Bizottság 2009 ele-
jén külön állásfoglalást adott ki az európai ipar
zászlóshajójának tekintett ágazat válságának
kezelésérõl (Commission, 2009a). Sajátos esz-
közként csak az Európai Beruházási Bank kö-
zel nyolc milliárd euróra emelt hitelkeretét je-

lölték meg, de a több országban elindított ked-
vezményes vásárlási lehetõségek („roncsprémi-
umok”) mellett a gyártók számára is elõirá-
nyozták a hagyományos és rendkívüli támoga-
tások teljes eszköztárát, amelyek közül külö-
nösen a „zöld” fejlesztések támogatása kedve-
zett a szektornak. 

A jelentõs gépkocsigyártó országok legtöbbje élt a

támogatási lehetõségekkel. A Renault 3, az Opel

1,5 milliárd euró támogatott hitelt kapott, a Vol-

vo állami garanciában részesült az EIB-tõl kör-

nyezetbarát fejlesztésekre felvett 200 millió hitel

90 százalékára, a Scaniának és a Ford Románi-

ának 11, illetve 57 millió euró képzési támogatást

nyújtottak; beruházási preferenciákhoz jutott a

spanyol Ford leányvállalat, a Fiat szicíliai fejlesz-

tése és két nagy magyarországi befektetés, a Mer-

cedes és az Audi.33

A keretek kialakítása után két évvel, a ta-
pasztalatok birtokában a Bizottság már kritikát
is megfogalmazott. Az állami támogatásokat
értékelõ éves jelentés (European Commission,
2010) az autóiparról szólva azt emeli ki, hogy a
kínálati oldal támogatása távol tarthatja a piac-
ról az új, innovatív szereplõket. Még aggályo-
sabbnak találták a támogatások elköltésének
területi korlátozására irányuló törekvéseket.
(Ennek mintapéldája az a 2009 februárjában
bejelentett francia kezdeményezés volt, amely
a segítség feltételéül az országon belüli fel-
használást és hazai beszállítók igénybevételét
szabta volna. A Bizottság határozottan vissza-
utasította az egységes piacot szétszabdaló pro-
tekcionista intézkedéseket. Franciaországnak
garanciát kellett adnia arra, hogy nem alkalmaz
ilyen kikötéseket.34)

Az EU vezetése általánosságban is fellépett
a tagállamok támogatási versenyhez vezetõ, a
hatékonyságot veszélyeztetõ piacvédelmi in-
tézkedései ellen (Commission, 2009b). A pro-
tekcionista hajlam azonban a válságok termé-
szetes velejárója (Lyons, 2009), és annak rej-
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tett, korábban is mûködõ formái – az autóipa-
ron messze túlnyúlva – most valószínûleg fel-
erõsödtek, beleértve az állami piacteremtést, a
nemzeti bajnokok létrehozását, a határokon
átívelõ fúziók helyett az országokon belüli ak-
vizíciók bátorítását. Elõfordult, hogy a kor-
mányok a hazai termeléshez, a foglalkoztatás
fenntartásához kötötték a válság idején külö-
nösen fontossá váló állami megrendeléseket –
ami nem tartozik a támogatások szabályozásá-
nak hatálya alá –, és szinte mindenütt hazai
termékek vásárlására buzdították a cégeket és
kisfogyasztókat (például Anderson – Yukins,
2009; Kriván, 2009).

FOKOZATOS, LASSÚ VISSZATÉRÉS 
A SZIGORÚBB SZABÁLYOZÁSHOZ

Az állami támogatások szabályozásának vala-
mennyi, 2008–2009-ben végrehajtott módosí-
tása hangsúlyozta a rendelkezések átmeneti jel-
legét. 

A BANKSZEKTOR Már az elsõ közlemények
is utaltak arra, hogy szükségintézkedésekrõl
van szó, amelyek csak a rendkívüli körülmé-
nyek fennálltáig alkalmazhatók. Valószínûleg
a feltételek bizonytalansága, a regenerálódás
nehezen kiszámítható volta miatt ekkor még
nem szabtak határidõt,35 de elõirányozták a
rendszeres értékelést. A Bizottság 2009 tava-
szán hozzátette: a tagállamoknak a hathavon-
ta esedékes áttekintés során javaslatot kell
tenniük a támogatások mérséklésére (Com-
mission, 2009b). 

A folyamat azonban lassan indult el, a foko-
zatosság elvét követi, és 2011 végén még nem
látszik a végkifejlet. 2009 és 2010 fordulóján
sorra születtek a Bizottság és az Európai Par-
lament határozatai a kilépési stratégiák kidol-
gozásának szükségességérõl.36 2010. július 1-
tõl azonban csak a garanciavállalások feltétele-
it, díjtételeit szigorították – ösztönözve az ál-
lami programok elhagyását –, és bizonyos

nagyságrenden felül elõírták a reorganizációs
terv bemutatását. Az év végén kiadott átfogó
közlemény kiindulópontja az, hogy az élénkü-
lés elindult, a bankszektor állapota általánosan
javult és a rendkívüli intézkedések alapjául
szolgáló „komoly zavar” már nem minden tag-
államnál egyértelmû. Ugyanakkor a fellendü-
lés törékeny, egyenlõtlen, a kilátások bizony-
talanok, az állampapírok piacán jelentkezõ fe-
szültségek a pénzügyi rendszer összefonó-
dottsága miatt gyorsan tovaterjedhetnek az
unió egészére. Ezért – nyilván a már akkor is
aggasztó ír és a görög helyzetre is tekintettel –
úgy döntöttek, hogy „biztonsági hálóként”
célszerû fenntartani az eddig alkalmazott kü-
lönleges intézkedések zömét. A 2010 végén
lejáró, garanciákkal kapcsolatos határidõket
újabb fél évvel meghosszabbították, az átfogó
programok és egyedi bankmentések 2011-ben
is érvényben voltak (A Bizottság közleménye
2010). Decemberben az államkötvénypiac  sú-
lyosbodó feszültségei miatt a Bizottság ismét
elhalasztotta a „normalizálást,” mégpedig
most már határidõ nélkül: a rendkívüli szabá-
lyok zöme érvényben marad, amíg azt „a piaci
feltételek megkövetelik” (Európai Bizottság,
2011b).  

REÁLGAZDASÁG Az Európai Unió elõször
még kiterjesztette a többi vállalat rendkívüli
támogatásainak hatályát is, de itt nagyobb vál-
tozások történtek. Ennek a szabályozásnak
már eredetileg is pontos határidõt szabtak:
2010 végét. Az elsõ felülvizsgálat 2009 õszén
felvetette azt a kérdést, hogy szükséges-e az
érvényesség meghosszabbítása a következõ
évre, de a tagállamok akkor egyértelmûen
igennel válaszoltak. A 2011 januárjában ki-
adott bizottsági közlemény azonban leszögez-
te: „…vissza kell térni azokhoz az állami tá-
mogatási intézkedésekhez, amelyek kevésbé
torzítanak és jobban növekedésorientáltak.” 
A fokozatosság jegyében az év végéig meg-
hosszabbították a különleges szabályokat, de
szigorított feltételek mellett. 
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A legfontosabb változások a következõk. Az ide-

iglenes keretszabály alapján nehéz helyzetben lé-

võ vállalkozások nem kaphatnak támogatást; a

segítséget az életképes cégekre, jövõorientált fej-

lesztésekre kell összpontosítani. Az 500 ezer

euróra emelt vissza nem térítendõ támogatás he-

lyébe ismét a korábbi, 200 ezer eurós csekély ösz-

szegû támogatás lép, garanciával a felvett összeg-

nek már nem a 90, hanem csak a 80 százaléka fe-

dezhetõ. A nagyvállalatok csak beruházási hitel-

hez kaphatnak kamatkedvezményt és állami ga-

ranciát (az utóbbit teljes díjtétellel), a környezet-

barát termékek gyártásához felvett hitelek kama-

ta 25 helyett 15 százalékkal lehet alacsonyabb a

piaci szintnél. A kis- és közepes vállalkozásoknál

ez az engedmény 50-rõl 25 százalékra, a garan-

ciadíj-kedvezmény 25-rõl 15 százalékra csökken,

de ebben a körben forgóeszközhitelhez is jár még

kamatmérséklés. Két évvel meghosszabbodik vi-

szont a rövid lejáratú exporthitel-biztosítás nyúj-

tásának lehetõsége.37

A különleges eljárások valószínûleg csak ez
utóbbi területen maradnak érvényben, mert
2011 végén a Bizottság az ideiglenes keretsza-
bály megszüntetését javasolta, arra hivatkozva,
hogy az ennek alapján kiutalt támogatások fo-
lyamatosan csökkennek, és a fontos célok el-
érésére – a kis- és közepesvállalatok támogatá-
sára vagy az energiahatékonyság javítására – az
eredeti reguláció is megfelelõ.38

VERSENYSZABÁLYOZÁS A VÁLSÁGBAN:
ÉRTÉKELÉSEK

A hivatalos értékelések kedvezõek: „A Bizott-
ság döntése megmutatta, hogy az állami támo-
gatások ellenõrzése hozzájárul a pénzügyi sta-
bilitáshoz, miközben a legkisebbre szorítja le a
versenytorzítást” – írták 2009 tavaszán
(Commission, 2009b, 8. oldal), majd az év egé-
szérõl szóló jelentés részletesebben is kifejtet-
te: „Nem merül fel kétség a banki és a biztosí-

tási szektor javára nyújtott állami támogatás
elõnyeit illetõen. A likviditási injekció megaka-
dályozta a pénzügyi rendszer összeomlását, és
hozzájárult a piacok újbóli megnyitásához,
emellett több pénzeszközt biztosított a reál-
gazdaságnak” (Európai Bizottság, 2010, 24. ol-
dal). 

Ezek szerint a pénzügyi szektor megmenté-
sének sikere két aspektusból értékelhetõ: a
gazdaságok mûködésének fenntartása és az en-
nek áraként értelmezett versenytorzítás mérté-
ke szempontjából. Független szakértõk is
egyetértettek abban, hogy az állami támogatá-
sok alapvetõ szerepet játszottak az elsõ cél el-
érésében, és többen úgy vélték, hogy a rendkí-
vüli körülmények között ehhez viszonyítva
minden egyéb hatás másodlagos (Ahlborn –
Piccinin, 2010). Azonban éppen az idézett
szerzõpáros azt is kifejti, hogy az értékelési
kritériumok az állami támogatásokra sokkal
kevésbé kidolgozottak, mint a versenyszabá-
lyozás más területein. Ezért nem meglepõ,
hogy a versenyre gyakorolt hatásról is eltér az
elemzõk véleménye.  

A szerzõk nagy része osztja azt a hivatalos állás-

pontot, hogy a Bizottság, elsõsorban a verseny-

ügyi biztos és csapata aktív, sõt koordináló szere-

pet játszott a válság kezelésében – ami a világ más

részeirõl nézve, ahol a versenyhatóságok csak tá-

voli, külsõ szemlélõi voltak a folyamatoknak,

irigylésre méltó helyzet (DeVito, 2011; Gerard,

2009). Sikernek tekinthetõ önmagában az is,

hogy így elkerülték az egységes piac megbontását,

a tagállamok kontrollálatlan döntéseit, az ad hoc

eljárásokat (CEPS, 2010). A kiinduló feltételezés

ugyanis az, hogy az EU versenyhatóságának kö-

zépponti szerepe egyben a verseny szempontjai-

nak figyelembevételét is jelenti. 

Ez azonban korántsem magától értetõdõ.
Többen úgy vélik, hogy az elmúlt évek állami
támogatásai elõnyben részesítették a pénzügyi
intézmények megmentését a versenyfeltéte-
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lekkel szemben (Adler és szerzõtársai, 2010),
vagy nyersebb megfogalmazással: az unió min-
den további vizsgálat nélkül egyszerûen rá-
ütötte a pecsétet a tagállami javaslatokra
(Mardsen – Kokkoris, 2010). Mások aggód-
nak, hogy a rengeteg, sokszor 24 óra alatt elbí-
rált ügy nem eredményezett-e a szükségesnél
nagyobb versenykorlátozást (Jaeger, 2009).
Jenny (2009) több példát is hoz arra, hogy a ki-
segített bankok, biztosítók indokolatlan ver-
senyelõnyre tesznek szert. Az a következtetés
is levonható, hogy a Bizottság megközelítése
országonként, pénzintézetenként nagyon elté-
rõ volt – részben a tagállamok felkészültségé-
nek, gyorsaságának különbségei miatt –,, és a
mûködési feltételek az állami támogatások ha-
tására a korábbinál sokkal egyenlõtlenebbé vál-
tak (CEPS, 2010). A nézeteltérések egy része
Ahlborn és Piccinin (2010) elemzése szerint ki-
küszöbölhetõ az idõbeli változások figyelem-
bevételével: a 2009 elejéig tartó laza szabályo-
zást az év közepétõl, különösen az átstruktu-
rálásról kiadott közlemény érvényesítésétõl
kezdve szigorúbb vizsgálatok váltották fel. 
A bankmentés feltételekhez kötése viszont –
érvelnek mások – hátrányt jelenthet a globális
pénzügyi piacokon: mint sok más esetben, a
verseny és a versenyképesség most is ellentét-
be kerülhet egymással.

Vitatott a bankszektoron kívüli vállalatok tá-
mogatások ügye is. A szerzõk egyik csoportja a
versenykorlátozó hatásokat hangsúlyozta
(Lyons, 2009), mások viszont jó példákat hoz-
tak arra – igaz, inkább az Egyesült Államokból
és nem Európából –, hogy a feltételekhez kö-
tött segítség, végsõ esetben az idõleges állami
tulajdonba vétel alkalmasnak bizonyult a régen
megoldatlan strukturális, hatékonysági gondok
felszámolására (Kwoka, 2009).

A válságkezelõ támogatások versenyfelté-
telekre gyakorolt hatásáról, a megközelíté-
sekrõl és módszerekrõl feltehetõen még soká-
ig tart a vita – és ebben sokat segítene az érté-
kelési kritériumrendszer kidolgozása. Amirõl

azonban a versenyszempontú elemzésekben
szinte szó sem esik, az a támogatások nagy-
ságrendje és összefüggése a pénzügyi egyen-
súly alakulásával. Hogyan értékelhetjük ebbõl
a szempontból az uniós versenyhatóság sze-
repét? 

Egyrészt kétséges, hogy ha az állami támoga-
tásokat fõszabályként versenytorzítónak te-
kintjük, akkor a válság elsõ szakaszában elosz-
tott példátlanul magas összeg vajon belefér-e az
elvi szilárdság fogalmi keretébe. Másrészt ma
már biztosnak látszik, hogy a Bizottság nem
akadályozta meg az állami támogatások megug-
rását, döntéseivel csak a versenytorzító hatáso-
kat kísérelte meg mérsékelni. Vagyis az unió
elég erõsnek bizonyult ahhoz, hogy a források
elosztásának módszereit szabályozott keretek
között tartsa és a könnyített feltételek között
megpróbálja az alapelveket érvényesíteni, de a
támogatások áradatát nem tudta megfékezni.
Ezzel hozzájárult az egyensúlyhiányok létre-
jöttéhez, növekedéséhez, a pénzügyi piacok is-
mételt destabilizálásához, az európai válság má-
sodik, 2011 tavaszától eszkalálódó szakaszának
kibontakozásához.

Az államháztartási egyenleg az unió 27 tag-
államának átlagában a 2007-es egy százalék
alatti szintrõl 2009-ben a GDP hét százaléká-
nak közelébe emelkedett, és a következõ év-
ben alig csökkent.39 A folyó hiány pedig hoz-
zájárult az államadósságok növekedéséhez,
amelynek a GDP-hez viszonyított aránya az
unió átlagában négy év alatt 21 százalékpont-
tal, 80 százalékra nõtt, és 2010-ben a közös
valuta övezetében 25 százalékponttal megha-
ladta a maastrichti célkitûzést. A tagállamok
között mindkét mutató szerint nagy a különb-
ség. A listavezetõk csoportjába a deficit és az
adósság szempontjából is beletartoznak az
írek, a görögök és a portugálok. Egy-egy or-
szág pénzügyi helyzetének alakulásában ter-
mészetesen sok más tényezõ is szerepet ját-
szott, de 2008-ban Írország magasan vezette a
GDP-arányos támogatási ráta listáját, 2009-
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ben a görögök is az elsõ öt közé kerültek, és
2011-ben csak ez a három tagállam növelte a
támogatásokat.40

Az EU vezetése már 2009-ben elismerte,
hogy a közremûködésével elosztott eurómil-
liárdok több helyütt szerepet játszottak a
nagy és csak lassan lefaragható költségvetési
deficit kialakulásában, és a támogatások nyo-
mán a kockázat átkerült a magángazdaságból
a közszférába (A Bizottság Közleménye,
2009b). Kornai János (1993) terminológiáját
alkalmazva azt mondhatjuk, hogy a vállalatok
(bankok) költségvetési korlátjának felpuhulá-
sa felszínre hozta, illetve erõsítette az államok
költségvetési korlátjának puhaságát. Ezen a
szinten, a válság által teremtett bizonytalan-
ság és bizalmatlanság légkörében azonban a
nemzetközi pénzpiaci korlátok is gyorsan
megjelentek.

A Görögországból induló, majd a következõ
években az unió egészét megrendítõ
adósságválság41 megkérdõjelezi a krízis kezelé-
sének korábban kedvezõ értékeléseit. Az állami
támogatások elõnyei átmenetinek bizonyultak,
nehezen kezelhetõ mellékhatásaik ma már vilá-
gosan látszanak. Ennek ellenére további kiter-
jesztésük nélkül egyes tagországok fizetõké-
pessége és a közös valuta is veszélybe kerül.

A támogatások, elsõsorban a bankmentések
ugyanis, bár kizárólagos oknak nem tekinthe-
tõk, biztosan hozzájárultak a lefelé menõ spirál
kialakulásához, ami leegyszerûsítve ezt jelenti:
az állami kiadások megugrása nyomán nõ a
költségvetési hiány és az államadósság, az en-
nek lefaragását szolgáló kiadáscsökkentés és
bevételemelés a növekedés lassulásához, esetleg
recesszióhoz vezet, így a nemzeti össztermék-
hez viszonyított egyensúlyi mutatók romlanak,
az adósságszolgálati terhek tovább nõnek, ami
újabb megszorításhoz vezet. 

Ennek megakasztására, az államadósság-vál-
ság kezelésére az unió több módszerrel pró-
bálkozik. 2011 és 2012 fordulóján az intéz-
ményrendszer átalakításának hosszabb távra

ható kísérletein kívül – amelyek fõ eleme a
gazdaság- és költségvetési politikák szorosabb
összehangolása, a tagországokban szükséges
strukturális reformok katalizálása, a pénzügyi
közvetítõ rendszer mûködésének újraszabá-
lyozása – a közvetlen cél Görögország finan-
szírozásának fenntartása és a fertõzés tovább-
terjedésének megakadályozása.42 Az állam-
adósság egy részének leírása, az Európai Pénz-
ügyi Stabilitási Eszköz mozgásterének tágítá-
sa és a bankok feltõkésítésének újabb hulláma
azonban ismét növeli a támogatásokat, kiter-
jesztve a redisztribúció hatókörét az országok
megmentésére, az államok közötti újraelosz-
tásra is. A léptékek csak látszólag nagyok. 
A teljes görög államadósság a tizede a pénz-
ügyi szektor megmentésére 2008-ban elõ-
irányzott összegnek, az európai közös alap
1000 milliárd eurós mérete pedig a válság elsõ
periódusában jóváhagyott támogatásnak keve-
sebb, mint a negyede.  

A csökkenésben nem játszott érzékelhetõ
szerepet az európai versenyhatóság, amely a
krízisnek ebben a szakaszában a korábbinál
passzívabbnak látszik. Vezetõi 2011 õszén a ko-
rábbi megközelítések érdemi – esetleg önkriti-
kus – értékelése helyett a bankmentés változat-
lan fontosságát és a „bevált” módszerek továb-
bi alkalmazását hangsúlyozták. 

A versenyügyi biztos azt emelte ki, hogy a hatóság

2008 õsze óta a bankok mûködõképességének

fenntartását tekintette egyik fõ feladatának, és az

államadósság-válság kezelése során is tõkeemelé-

sük elõsegítése a legfontosabb. „Az állami támo-

gatást az utolsó mentsvárnak kell tekintenünk

mindaddig, amíg az összeegyeztethetõ az EU tá-

mogatási szabályaival. A megmentések jóváha-

gyása elõtt kiszabott feltételek fenntartották a fe-

gyelem bizonyos szintjét a pénzügyi rendszerben,

és segítenek az ipar megreformálásában”

(Almunia, 2011, 2. oldal). Az általunk kiemelt

„bizonyos szint” nem érvényteleníti, legfeljebb

enyhíti a magabiztosságot. 
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A korábbi keretek változatlan fenntartását
erõsítette meg az államfõk októberi csúcstalál-
kozója is: az állami támogatásokat „…a válság
idején érvényes, speciális keretek feltételei sze-
rint bíráljuk el, amelyeket a Bizottság állás-
pontjának megfelelõen a szükséges arányosság-
gal alkalmazunk a rendszer szintû válságra te-
kintettel” (Statement…, 2011, 3. oldal).

Az állami támogatásokról szóló év végi je-
lentés is kedvezõen értékelte a támogatásokat –
bár csak a versenytorzítás minimalizálásra tért
ki: „Az Európai Bizottság állami támogatások-
kal kapcsolatos politikája az egyik kulcseleme
volt annak, hogy ez az – alapjában véve sikeres
– megmentési folyamat koordinált módon va-
lósult meg. Lehetõvé tette a példátlan méretû
támogatási intézkedéseket, ugyanakkor bizto-
sította a belsõ piac érintetlen fenntartását”
(Commission, 2011b, 31. oldal).

A versenyszabályozás tehát továbbra is az el-
vek formális fenntartásának és rugalmas alkal-
mazásának útját követi. A megközelítés ered-
ményessége azonban, már csak a közelmúlt ta-
pasztalatai alapján is kétséges.

ÖSSZEGZÉS 

A világméretû pénzügyi-gazdasági válság vilá-
gosan megmutatta, hogy lehet a versenynél
fontosabb közérdek. Az Európai Unió ver-
senyhatósága a versenyjogi követelmények fel-
függesztése vagy merev alkalmazása helyett
köztes megoldást választott: a szabályozás
alapkereteinek fenntartását próbálta össze-
egyeztetni az elbírálás és az eljárásrend rugal-
mas alkalmazásával. Ehhez a korábbi szabályo-
zás logikája – a versenykorlátozó magatartások
általános tiltásához csatlakozó kivételek, men-
tességek sora – viszonylag széles mozgásteret

adott. Csakhogy ez egyben a mérlegelési lehe-
tõségek kiterjesztését is jelentette olyan felté-
telek között, amikor rövid idõ alatt kellett dön-
teni, hiányoztak a megfelelõ piaci információk,
viszont erõs volt a politikai nyomás az engedé-
keny megítélésre. 

A versenyszabályozáson belül leginkább az
állami támogatások regulációja lazult fel; a
versenytorzítás hajtóerõi – mint erre Jenny
(2009) is felhívja a figyelmet – most a kor-
mányzatok lettek. A megítélt, majd ténylege-
sen elosztott támogatások nagysága arra utal,
hogy az Európai Bizottság csak a bank- és vál-
lalatmentés módszereit, feltételeit tudta befo-
lyásolni, de nem akadályozta meg azok soha
nem látott felfutását, a magánkockázatok
átzsilipelését a közszférába, a gazdálkodó
szervezetek mellett az államok költségvetési
korlátjának puhulását. Ezzel hozzájárult az ál-
lamadóssági válság kiélezõdéséhez, a pénzügyi
piacok 2011 tavaszától kibontakozó ismételt
destabilizálásához. 

Az állam és a piac viszonyának elvi átértéke-
lésérõl, paradigmaváltásról, a versenyszabályo-
zás alapértékeinek feladásáról Európában
mindmáig nincs szó. Az unió kezdettõl han-
goztatta, hogy a módosított szabályok és in-
tézkedések csak a rendszerkockázatot hordo-
zó kivételes helyzetre érvényesek, átmeneti,
idõleges jellegûek. De a visszatérés az eredeti
rendszerhez lassan indult meg, és inkább csak
a reálgazdaságban vált érzékelhetõvé. A ban-
kok megmentésére kialakított kereteket a bi-
zonytalan helyzet miatt több felülvizsgálat is
lényegében változatlanul hagyta, sõt itt 2011-
ben elindult egy második szakasz, ami most
már összekapcsolódik az államok (és az egész
közösségi pénzügyi rendszer) megmentésével.
Kérdés, hogy ez megvalósítható-e paradigma-
váltás nélkül. 
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1 A tanulmány a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-

2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi

Kiválósági Központ létrehozása a Szegedi Tudo-

mányegyetemen” címû projekt keretében ké-

szült, amely az Európai Unió támogatásával, az

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-

sul meg.

2 A válság érintette a klasszikus versenyszabályozási

területeket (fúzió, erõfölény, kartell) is, de a válto-

zások itt lényegesen kisebbek voltak, lásd részlete-

sen Voszka (2011).

3 Laki – Voszka (2008), (2010), Voszka (2009)

4 A részletes kifejtést lásd Laki – Voszka (2008). 

A most következõ leírás is támaszkodik erre az

elemzésre és Szilágyi (2010) tanulmányára.

5 Lásd például Stiglitz (2008), White (2009), Devlin

(2009)

6 Az elsõ álláspontot képviselte például Lowe

(2009), White (2009), Fingleton (2009), a má-

sodikat Gerard (2009), Lyons (2009). Az érvek

és ellenérvek jó összefoglalását adja Jenny

(2009).

7 A Lehman Brothers kivételes esete után, a válság-

kezelés módszereit látva: „A nagy bankok most

már biztosak lehetnek abban, amit korábban is sejt-

hettek: mindig megmentik õket” (Lyons, 2009, 6.

oldal). Lásd még Coppi –Haydock (2009),

Zingales (2009) 
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