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17.03.2010

Παράρτημα 
Ερωτηματολόγιο
A. 	Γενικές ερωτήσεις
Παρακαλείσθε να παράσχετε τις ακόλουθες πληροφορίες όσον αφορά τα εξής μέτρα του προσωρινού πλαισίου: (i) περιορισμένο συμβιβάσιμο ποσό της ενίσχυσης (σημείο 4.2), (ii) ενισχύσεις υπό μορφή εγγυήσεων (σημείο 4.3). (iii) ενισχύεις υπό τη μορφή επιδοτούμενου επιτοκίου (σημείο 4.4), (iv) ενισχύσεις για την παραγωγή πράσινων προϊόντων (σημείο 4.5). Για κάθε δέσμη μέτρων (i-iv) παραθέσατε χωριστή δέσμη απαντήσεων.

(α)	Νομική βάση: αναφέρατε τη σχετική νομική βάση για τα μέτρα που εφαρμόζονται σύμφωνα με το προσωρινό πλαίσιο.
(β)	Προϋπολογισμός. Αναφέρατε (σε εκατ. ευρώ):
	Τον αρχικό προϋπολογισμό
	Το συνολική δαπάνη (περιλαμβανομένης της ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων) που χρησιμοποιήθηκε πραγματικά
	Οποιαδήποτε παράταση/προβλεπόμενη παράταση του αρχικού προϋπολογισμού
	Εάν το μέτρο έχει συγχρηματοδοτηθεί από Διαρθρωτικά Ταμεία και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό.

(γ)	Δικαιούχοι. Αναφέρατε:
	Το συνολικό αριθμό των δικαιούχων
	Το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων που έλαβαν εγγυημένο ποσό ή δάνειο άνω των 50 εκατ. ευρώ
	Το ποσοστό των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων.


(δ)	Τομεακή εφαρμογή. Αναφέρατε τον αριθμό των δικαιούχων και τις δαπάνες στους ακόλουθους τομείς:
	Μεταποίηση
	Αυτοκινητοβιομηχανίες
	Προμηθευτές αυτοκινήτων
	Χημικές ουσίες
	Ναυπηγική βιομηχανία
	Υπηρεσίες
	Μεταφορές. Να προσδιοριστεί: οδικές/σιδηροδρομικές/αεροπορικές/θαλάσσιες
	Άλλο. Προσδιορίστε

(ε)	Μορφή της ενίσχυσης. Αναφέρατε:
	Ποσοστό άμεσων επιχορηγήσεων
	Ποσοστό εγγυήσεων

	Άλλα μέσα (π.χ. επιστρεπτέες επιχορηγήσεις, εισφορές μετοχικού κεφαλαίου, δάνεια με μειωμένο επιτόκιο)

(στ) Αναφέρατε εάν το μέτρο συνδέεται με συγκεκριμένους στόχους (π.χ. κεφάλαιο κίνησης, επενδυτική ενίσχυση, Ε&Α κλπ.) καθώς και το αντίστοιχο ποσοστό.

Αναφέρατε, ως συμπλήρωμα στις ανωτέρω απαντήσεις και αποκλειστικά για τις ενισχύσεις για την παραγωγή πράσινων προϊόντων (σημείο 4.5 του προσωρινού πλαισίου), τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)	Αναλυτικές πληροφορίες για τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα επιδοτούμενα δάνεια.
	Αναφέρατε ποια μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα προϊόντων θεωρούνται ως σημείο αναφοράς για τη χορήγηση της ενίσχυσης.
	Αναφέρατε αν τα σχέδια συνεπάγονται εκ των προτέρων προσαρμογή σε μελλοντικά κοινοτικά πρότυπα προϊόντων, ή αν συνεπάγονται εκ των προτέρων προσαρμογή και υπέρβαση αυτών των μελλοντικών κοινοτικών προτύπων προϊόντων.

(β)	Παρουσιάστε κατανομή των χορηγηθέντων δανείων κάνοντας διάκριση μεταξύ (i) της χρηματοδότησης νέων προϊόντων και (ii) της ολοκλήρωσης σχεδίων που έχουν ήδη ξεκινήσει.
(γ)	Αναφέρατε τον αντίκτυπο των περιορισμών που προβλέπονται στο σημείο 4.5.2 στοιχείο ε) του προσωρινού πλαισίου (π.χ. αριθμός αιτήσεων που απορρίφθηκαν λόγω μη συμμόρφωσης με την εν λόγω ρήτρα).
Όσον αφορά τα μέτρα χορήγησης επιχειρηματικών κεφαλαίων (σημείο 4.6 του προσωρινού πλαισίου), αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α)	Προϋπολογισμός: Εκτιμήστε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που χορηγήθηκε σε ΜΜΕ στο πλαίσιο του παρόντος μέτρου.
(β)	Δικαιούχοι. Αναφέρατε:
	Συνολικό αριθμό δικαιούχων
	Ποσοστό ΜΜΕ που έλαβαν κεφάλαια αρχικού σταδίου ανάπτυξης
	Ποσοστό ΜΜΕ που έλαβαν κεφάλαια επέκτασης.

(γ)	Τομεακή εφαρμογή. Αναφέρατε τον αριθμό των δικαιούχων στους ακόλουθους τομείς:
	Μεταποίηση
	Αυτοκινητοβιομηχανίες
	Προμηθευτές αυτοκινήτων
	Χημικές ουσίες
	Υπηρεσίες
	Μεταφορές. Να προσδιοριστεί: οδικές/σιδηροδρομικές/αεροπορικές/θαλάσσιες
	Άλλο. Προσδιορίστε


Όσον αφορά τη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων (σημείο 5.1 του προσωρινού πλαισίου), αναφέρατε τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α)	Προϋπολογισμός. Αναφέρατε (σε εκατ. ευρώ):
	Τον αρχικό προϋπολογισμό
	Το ποσό το οποίο χρησιμοποιήθηκε πραγματικά
	Κάθε παράταση/προβλεπόμενη παράταση του αρχικού προϋπολογισμού
	Εάν το μέτρο έχει συγχρηματοδοτηθεί από Διαρθρωτικά Ταμεία και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό.

(β)	Δικαιούχοι. Αναφέρατε:
	Συνολικό αριθμό δικαιούχων
	Ποσοστό των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων.



B. 	Αντίκτυπος και αποτελεσματικότητα του προσωρινού πλαισίου
(α)	Σε ποιο βαθμό μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει του προσωρινού πλαισίου συνέβαλαν στον περιορισμό των προβλημάτων πρόσβασης σε χρηματοδότηση; Διευκρινίσατε ποια μέτρα, για ποιο είδος επιχειρήσεων (μεγάλες/ΜΜΕ) και σε ποιους τομείς.
(β)	Αναφέρατε το ποσοστό των δικαιούχων του πλαισίου που δεν βρισκόταν σε προβληματική κατάσταση την 1η Ιουλίου 2008, αλλά μπορούν επί του παρόντος να θεωρηθούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.
(γ)	Τα μέτρα που ελήφθησαν δυνάμει του προσωρινού πλαισίου συνέβαλαν στην αποφυγή της χρεοκοπίας ορισμένων επιχειρήσεων; Ποια ήταν τα μέτρα αυτά; Σε ποιους τομείς και για ποιο τύπο επιχειρήσεων (μεγάλες/ΜΜΕ);
(δ)	Αναφέρατε παραδείγματα συγκεκριμένων αιτήσεων ενίσχυσης για παραγωγή πράσινων προϊόντων που είχαν ως αποτέλεσμα να παρασχεθούν κατάλληλα και ουσιαστικά κίνητρα για «πράσινη ανάκαμψη» από την κρίση (π.χ. συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της πορείας προς μια πιο πράσινη και πιο καινοτόμα οικονομία).
(ε)	Νομίζετε ότι επιχειρήσεις της χώρας σας ζημιώθηκαν ή θα μπορούσαν να ζημιωθούν από ενίσχυση που χορηγήθηκε σε ανταγωνιστή σε άλλο κράτος μέλος δυνάμει του προσωρινού πλαισίου; Έχετε λάβει σχετικές καταγγελίες;
(στ) Περιγράψτε, εφόσον υπάρχουν, τις επιπτώσεις του προσωρινού πλαισίου στο τραπεζικό σύστημα.
(ζ)	Αναφέρατε με ποιον τρόπο έχετε διασφαλίσει ότι στους όρους χορήγησης ενισχύσεων δυνάμει του προσωρινού πλαισίου λαμβάνεται δεόντως υπόψη η φερεγγυότητα της επιχείρησης και η εξέλιξη της αγοράς.
(η)	Αναφέρατε αν έχει θεσπιστεί απαίτηση για τη χρησιμοποίηση των ενισχύσεων του προσωρινού πλαισίου, για παράδειγμα, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Περιγράψτε τις απαιτήσεις και προσδιορίστε τον αντίκτυπό τους στην εθνική και τη διεθνή αγορά.
(θ)	Ποια άλλα μέτρα λάβατε για να εξουδετερώσετε τις αρνητικές επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης στην πραγματική οικονομία και τα οποία απέδειξαν την αποτελεσματικότητά τους;

Γ. 	Τρέχουσα κατάσταση
(α)	Αναφέρατε συγκεκριμένα παραδείγματα ή στοιχεία σχετικά με συνεχιζόμενα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, εφόσον υπάρχουν. Εάν υφίστανται ακόμη αποδεδειγμένα προβλήματα, να προσδιορίσετε τους σχετικούς τομείς κάνοντας διάκριση μεταξύ ΜΜΕ/μεγάλων επιχειρήσεων (και της διαβάθμισής τους), βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, χρηματοδότησης των δαπανών για επενδύσεις και για κεφάλαια κίνησης.

(β)	Εάν εξακολουθούν να υφίστανται αποδεδειγμένα προβλήματα πρόσβασης στη χρηματοδότηση, να εξηγήσετε και να διευκρινίσετε την προέλευσή τους κάνοντας διάκριση μεταξύ των αντίστοιχων τομέων και μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων επιχειρήσεων:

	Έλλειψη προσφοράς από χρηματοπιστωτικούς φορείς
	Υπερβολικά επιτόκια ή εγγυήσεις που απαιτούνται σε σχέση με την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης (παραθέσατε συγκεκριμένα παραδείγματα)
	Άλλο (διευκρινίστε)


(γ)	Ποια αναμένεται να είναι η εξέλιξη της πρόσβασης στη χρηματοδότηση κατά τους προσεχείς μήνες; Ποιοι παράγοντες θα διαδραματίσουν ρόλο σε αυτή την εξέλιξη; 

(δ)	Εκτιμάτε ότι, σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την κρίση, η διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων είναι ακόμη περιορισμένη σε ορισμένες συναλλαγές ή σε ορισμένα κράτη; Παραθέσατε στοιχεία και παραδείγματα.

(ε)	Υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, εκτιμάτε ακόμη ως αιτιολογημένη την παροχή συνδρομής δυνάμει του προσωρινού πλαισίου για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων στη χώρα σας; Αναφέρατε στοιχεία και παραδείγματα.
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