
5. Συμμετοχή του δημοσίου στο κεφάλαιο 
των επιχειρήσεων 
3.5.7. Η Ε π ι τ ρ ο π ή δ ιαβ ίβασε στα κράτη μέλη 
ένα έ γ γ ρ α φ ο π ο υ αναφέρε ι τη γεν ική θέση της 
σχετ ικά με τη συμμετοχή του δημόσ ιου , θέση π ο υ 
δ ιευκριν ίζε ι επ ίσης τ ι ς υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς των κρατών 
μελών γ ι α το θέμα α υ τ ό : 

Πρέπει να θεωρηθεί ως συμμετοχή του δημοσίου η 
άμεση συμμετοχή του κράτους και των άλλων οργα
νισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και η συμμετοχή 
που πραγματοποιείται μέσω οικονομικών οργανισμών 
ή άλλων ('), τεχνικού, περιφερειακού ή τομεακού χα
ρακτήρα, τα κεφάλαια της οποίας προέρχονται από 
κρατικούς πόρους κατά την έννοια του άρθρου 92, 
παράγραφος 1, της συνθήκης ΕΟΚ ή στην οποία το 
κράτος μέλος ή οι άλλοι οργανισμοί τοπικής αυτοδι
οίκησης ασκούν αποφασιστική επιρροή. 

Το θέμα της οικονομικής συμμετοχής του δημοσίου σε 
επιχειρήσεις σε σχέση με την πολιτική στο θέμα των 
κρατικών ενισχύσεων έχει ήδη τεθεί στην Επιτροπή κα
τά το παρελθόν και στις περισσότερες περιπτώσεις, λό
γω των ιδιαιτέρων συνθηκών, θεώρησε τις παρεμβάσεις 
αυτές ως κρατικές ενισχύσεις. Η θέση αυτή εκφράζεται 
με σαφήνεια στους κώδικες «βιομηχανίας σιδήρου και 
χάλυβα» και «ναυπηγικών εργασιών». 

Όσον αφορά τον κώδικα για τη «βιομηχανία σιδήρου 
και χάλυβα» (απόφαση της Επιτροπής της 7ης Αυ
γούστου 1981 (2), η απόφαση αυτή αναφέρει στο αιτιο
λογικό της (II, τελευταίο εδάφιο) και στο άρθρο Ι, ότι 
«η έννοια της ενίσχυσης περιλαμβάνει... τα στοιχεία 
ενίσχυσης της που ενδεχόμενα περιέχονται στα μέτρα 
χρηματοδότησης που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη 
έναντι των επιχειρήσεων σιδήρου και χάλυβα, που 
ελέγχουν έμμεσα ή άμεσα και τα οποία δεν διέπονται 
από τη διάθεση επιχειρηματικού κεφαλαίου σύμφωνα 
με τη συνήθη εταιρική πρακτική υπό συνθήκες οικονο
μίας της αγοράς». Κατ' εφαρμογή της απόφασης αυτής, 
η Επιτροπή στις περισσότερες των περιπτώσεων έκρινε 
κάθε συνεισφορά σε κεφάλαιο στις επιχειρήσεις ως 
κρατική ενίσχυση. 

Όσον αφορά τον κώδικα για τις «ναυπηγικές εργασί
ες», (οδηγία του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 
1981) (3), αυτή περιλαμβάνει στο τελευταίο της αιτιολο
γικό καθώς και στο άρθρο 1 περίπτωση ε) παρόμοια 
διατύπωση με αυτήν του κώδικα «της βιομηχανίας 
σιδήρου και χάλυβα». 

1. Η συνθήκη προβλέπει τόσο την αρχή της ουδετε
ρότητας έναντι του καθεστώτος ιδιοκτησίας των επιχει
ρήσεων (άρθρο 222) όσο και την αρχή ισότητας δημο
σίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Βάσει των αρχών αυ
τών, η δράση της Επιτροπής δεν πρέπει να αποβαίνει 
εις βάρος ή να ευνοεί το δημόσιο όταν προβαίνει σε 
συνεισφορές σε επιχειρηματικό κεφάλαιο σε επιχειρή
σεις. Εξάλλου, η Επιτροπή δεν μπορεί να εκφραστεί 
στην επιλογή την οποία να κάνουν οι επιχειρήσεις μετα

ξύ διαφόρων μέσων χρηματοδότησης, μέσω δανείων ή 
συνεισφορών σε επιχειρηματικό κεφάλαιο, ανεξάρτητα 
με το αν η προέλευση τους είναι δημόσια ή ιδιωτική. 

Όταν φαίνεται, βάσει των κατευθυντηρίων που ορί
ζονται στην παρούσα κοινοποίηση, ότι η συμπεριφορά 
του δημοσίου κατά τη συνεισφορά κεφαλαίου υπό τη 
μορφή ανάληψης μετοχικού μεριδίου σε μια επιχείρηση 
δεν είναι αυτή που αρμόζει σε έναν επενδύοντα επιχει
ρηματικό κεφάλαιο υπό κανονικές συνθήκες της οικο
νομίας της αγοράς, επιβάλλεται η εκτίμηση βάσει του 
άρθρου 92 της συνθήκης ΕΟΚ. 

2. Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα είδη περιπτώσε
ων, στις οποίες το δημόσιο μπορεί να συμμετέχει στο 
κεφάλαιο των επιχειρήσεων: 

α. κατά τη δημιουργία επιχειρήσεων· 

β. σε περίπτωση μερικής ή ολικής μεταφοράς της ιδι
οκτησίας ιδιωτικού τομέα στο δημόσιο τομέα· 

γ. σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα με 
συνεισφορές σε κεφάλαιο ή επιχορηγήσεις μεταφραζό
μενες σε κεφάλαιο· 

δ. σε υφιστάμενες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. 

Στο πλαίσω αυτό, πρέπει να γίνει διάκριση τεσσάρων 
κατηγοριών περιπτώσεων: 

3.1. Η απλή μερική ή ολική κτήση εταιρικών μετοχών 
μιας υφιστάμενης επιχείρησης χωρίς συνεισφορά σε κε
φάλαιο δεν αποτελεί ενίσχυση στην επιχείρηση αυτή. 
3.2. Δεν πρόκειται περί κρατικών ενισχύσεων όταν 
υπάρχει συνεισφορά σε νέο κεφάλαιο σε επιχειρήσεις, 
αν η συνεισφορά αυτή πραγματοποιείται υπό συνθήκες 
που θα ήταν παραδεκτές για έναν ιδιώτη που προβαίνει 
σε επενδύσεις στις κανονικές συνθήκες μιας οικονομίας 
αγοράς. Τέτοια είναι εκ των προτέρων η περίπτωση: 

• της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων με συνολική 
συμμετοχή του δημοσίου, πλειοψηφική ή μειοψηφική, 
όσον οι δημόσιοι φορείς εφαρμόζουν τα κριτήρια ενός 
επενδύοντα στις κανονικές συνθήκες μιας οικονομίας 
αγοράς-

• της εισφοράς σε νέο κεφάλαιο σε δημόσιες επιχει
ρήσεις, εφόσον η εισφορά αυτή ανταποκρίνεται σε ανά
γκες νέων επενδύσεων και σε δαπάνες που συνδέονται 
άμεσα με αυτές, υπό τον όρο ότι ο τομέας στον οποίο 
δρα η επιχείρηση δεν αντιμετωπίζει διαρθρωτική 

(') Περιλαμβάνονται οι δημόσιες επιχειρήσεις όπως αναφέρει 
το άρθρο 2 της οδηγίας της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1980, 
σχετικά με τη διαφάνεια των δημοσιονομικών σχέσεων ανάμε
σα στα κράτη μέλη και τις δημόσιες επιχειρήσεις (EE L 195 της 
29.4.1980). 
(2) EEL 228 της 13.8.1981. 
(3) EEL 137 της 23.5.1981. 
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υπερβάλλουσα ικανότητα παραγωγής στην κοινή αγορά 
και η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης αυτής εί
ναι ικανοποιητική· 

• στην περίπτωση αύξησης της συμμετοχής του δημοσί
ου στις επιχειρήσεις, όταν η εισφορά κεφαλαίου είναι 
ανάλογη με τον αριθμό των μεριδίων που αποκτώνται 
από τους δημόσιους φορείς και συμβαίνει παράλληλα 
με τη συνεισφορά σε κεφάλαιο ενός ιδιώτη ή μετόχου. 
Το τμήμα που αποκτάται από έναν ιδιώτη μέτοχο πρέ
πει να έχει μια πραγματική οικονομική σημασία-

• όταν η συμμετοχή, ακόμα και αν πραγματοποιείται 
υπό τους όρους που προβλέπονται σε μία από τις δύο 
τελευταίες περιπτώσεις στο σημείο 3.3., αφορά μικρο
μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες λόγω του περιορισμέ
νου μεγέθους τους δεν μπορούν να παρέχουν επαρκείς 
εγγυήσεις στις ιδιωτικές χρηματαγορές, οι προοπτικές 
των οποίων όμως μπορούν να δικαιολογήσουν μια δη
μόσια συμμετοχή που να υπερβαίνει το καθαρό ενεργη
τικό αυτών των επιχειρήσεων ή να υπερβαίνει τις ιδιω
τικές επενδύσεις σε αυτές τις ίδιες τις επιχειρήσεις-

• όταν ο στρατηγικός χαρακτήρας της επένδυσης 
(άνοιγμα νέων αγορών, ανεφοδιασμός) είναι τέτοιος 
ώστε η συμμετοχή να μπορεί να εξομοιωθεί με τη 
συνήθη συμπεριφορά ενός επενδύοντα μολονότι η απο
δοτικότητα της επένδυσης διαφέρει-

• όταν οι δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησης που 
λαμβάνει τη συνεισφορά σε κεφάλαιο, οι οποίες συνδέ
ονται με την ικανότητα εκσυγχρονισμού που προκύπτει 
από επενδύσεις κάθε φύσης, επιτρέπουν να θεωρηθεί η 
ενέργεια αυτή αντίστοιχη μιας τοποθέτησης που αντι
προσωπεύει έναν ιδιαίτερο κίνδυνο, αλλά της οποίας 
μπορεί να προεξοφληθεί η επί προθεσμία αποδοτι
κότητα. 

3.3. Αντίθετα, πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις, όταν 
υπάρχει συνεισφορά σε νέο κεφάλαιο σε επιχειρήσεις, 
αν αυτή η συνεισφορά πραγματοποιείται υπό συνθήκες 
που δεν θα ήταν παραδεκτές για έναν ιδιώτη που προ
βαίνει σε επενδύσεις στις κανονικές συνθήκες μιας οι
κονομίας αγοράς. Τέτοια είναι η περίπτωση όταν: 

• η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης και κυρίως 
η διάρθρωση και το μέγεθος του χρέους της είναι τέ
τοια, που να μη φαίνεται δικαιολογημένο να προε
ξοφληθεί η κανονική απόδοση (σε μερίσματα ή σε αξία) 
των επενδεδυμένων κεφαλαίων σε εύλογη προθεσμία-

• η επιχείρηση δεν θα ήταν σε θέση, εξαιτίας και μόνο 
της ανεπάρκειας του μεικτού περιθωρίου της αυ
τοχρηματοδότησης, να αποκτήσει στην κεφαλαιαγορά 
τα απαραίτητα χρηματοδοτικά μέσα για να πραγματο
ποιήσει ένα πρόγραμμα επενδύσεων-

• η απόκτηση μεριδίων συμμετοχής είναι προσωρινή 
και η διάρκεια της και η τιμή μεταβίβασης καθορί
ζονται εκ των προτέρων, κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 
απόδοση που προκύπτει για τον επενδύοντα είναι 
αισθητά κατώτερη από το κέρδος που θα είχε το δικαί
ωμα να αναμένει από τοποθέτηση ανάλογης διάρκειας 
στην αγορά κεφαλαίων»-

• η συμμετοχή του δημοσίου αφορά την ανάληψη ή τη 
συνολική ή μερική συνέχιση της μη βιώσιμης 
δραστηριότητας (') μιας επιχείρησης που αντιμετωπίζει 
δυσχέρειες μέσω της δημιουργίας μιας νέας νομικής 
οντότητας· 

• στην περίπτωση συνεισφοράς σε κεφάλαιο επιχειρή
σεων, το κεφάλαιο των οποίων μοιράζεται μεταξύ ιδιω
τικών και δημόσιων μετόχων, η δημόσια συμμετοχή 
φτάνει σε αναλογία σημαντικά ανώτερη από εκείνη της 
αρχικής διανομής και η σχετική απελευθέρωση των ιδι
ωτικών μετόχων οφείλεται κυρίως στις κακές προοπτι
κές αποδοτικότητας της επιχείρησης· 
• το ποσό συμμετοχής υπερβαίνει το ποσό της πραγμα
τικής αξίας (καθαρό ενεργητικό συμπεριλαμβανόμενης 
ενδεχόμενα της αξίας της πελατείας ή του know-how) 
της ευνοούμενης επιχείρησης, εφόσον δεν πρόκειται για 
επιχειρήσεις που προβλέπονται στο σημείο 3.2 τέταρτη 
περίπτωση. 

3.4. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί ότι σε ορισμένες περι
πτώσεις η απόκτηση μετοχικών μεριδίων δεν υπει
σέρχεται στις κατηγορίες που περιγράφονται στα ση
μεία 3.2 και 3.3 και ότι δεν μπορούν ως εκ τούτου να 
αναληφθούν εκ των προτέρων ότι συνιστούν ενίσχυση ή 
όχι. 

Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπου υπάρχει υπόνοια 
ενίσχυσης. Αυτή είναι η περίπτωση: 
• όταν η δημόσια οικονομική παρέμβαση συνδυάζει 
την απόκτηση μετοχικών μεριδίων με άλλες λεπτομέρει
ες παρέμβασης, που πρέπει να κοινοποιηθούν βάσει 
του άρθρου 93, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΟΚ· 

• όταν η απόκτηση μετοχικών μεριδίων πραγματοποι
είται σε ορισμένους τομείς που αντιμετωπίζουν ιδιαίτε
ρες δυσκολίες υπό συνθήκες που δεν προβλέπονται στο 
σημείο 3.3. Πράγματι, όταν η Επιτροπή διαπιστώσει 
ότι ένας τομέας υποφέρει από διαρθρωτική υπερ
βάλλουσα ικανότητα παραγωγής και παρά το γεγονός 
ότι η πλειονότητα των περιπτώσεων καλύπτεται από το 
σημείο 3.3., η Επιτροπή μπορεί να θεωρήσει απα
ραίτητο να προβεί στον πλήρη έλεγχο της απόκτησης 
μετοχικών μεριδίων στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανο
μένων εκείνων που προβλέπονται στο σημείο 3.2. 

4. Υπό το φως των κατευθυντηρίων που έχει ήδη χαρά
ξει η Επιτροπή και των βασικών αρχών που ορίζονται 
ανωτέρω, φαίνεται ενδεδειγμένο να υπενθυμίσουμε και 
να καθορίσουμε τις υποχρεώσεις που απορρέουν για τα 
κράτη μέλη και αυτό ανεξάρτητα από τη δυνατότητα 
την οποία διαθέτει πάντα η Επιτροπή να ζητήσει από 
τα κράτη μέλη πληροφορίες για κάθε περίπτωση χω
ριστά. 

4.1. Όσον αφορά την περίπτωση που προβλέπεται στο 
σημείο 3.1, δεν υπάρχει λόγος να προβλεφθούν ιδιαίτε
ρες υποχρεώσεις των κρατών μελών. 

(') Δεν αφορά την καθαρή εξαγορά στοιχείων του ενεργητικού 
μιας επιχείρησης σε πτώχευση ή εκκαθάριση. 
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4.2. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στα σημεία 
3.2 ανωτέρω, η Επιτροπή ζητεί την εκ των υστέρων 
πληροφόρηση βάσει περιοδικών εκθέσεων καταρχήν 
ετήσια, από τα κράτη μέλη σχετικά με την απόκτηση 
μετοχικών μεριδίων που πραγματοποιήθηκαν από τους 
χρηματοδοτικούς οργανισμούς και άμεσα από το δημό
σιο. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τουλάχιστον τα ακόλουθα, ενδεχόμενα μέσα στο πλαί
σιο των εκθέσεων των χρηματοδοτικών οργανισμών: 
• όνομα του οργανισμού ή της αγοράστριας 
επιχείρησης-
• όνομα της δικαιούχου επιχείρησης-
• ποσό συμμετοχής· 
• κεφάλαιο της επιχείρησης πριν από την ανάληψη με
τοχικών μεριδίων· 
• τομέας δραστηριότητας της επιχείρησης-
• αριθμός εργαζομένων. 

4.3. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 
3.3 εφόσον πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις, τα κράτη 
μέλη έχουν την υποχρέωση να τις κοινοποιήσουν 
σύμφωνα προς το άρθρο 93, παράγραφος 3, ΕΟΚ πριν 
να τις θέσουν σε ισχύ. 
4.4. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο σημείο 
3.4 και για τις οποίες δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ 
των προτέρων αν πρόκειται για ενίσχυση ή όχι, η Επι
τροπή πρέπει να ενημερωθεί εκ των υστέρων, βάσει των 
περιοδικών εκθέσεων των κρατών μελών, που είναι κα
τά κανόνα ετήσιες σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που 
περιγράφονται στο σημείο 4.2. 

Όσον αφορά τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο 
σημείο 3.4 για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ενίσχυσης, η 
Επιτροπή πρέπει να ενημερωθεί εκ των προτέρων. 
Αφού εξετάσει τα στοιχεία που θα της διαβιβαστούν 
και εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών, η Επιτρο
πή αποφασίζει αν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να 
θεωρηθούν ως κοινοποίηση κατά την έννοια του 
άρθρου 93, παράγραφος 3, της συνθήκης ΕΟΚ. 

4.5. Υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας της Επιτρο
πής να ζητήσει πληροφορίες για συγκεκριμένες περι
πτώσεις, η υποχρέωση συστηματικής πληροφόρησης εκ 
των υστέρων δεν εφαρμόζεται σε συμμετοχές σε επιχει
ρήσεις που δεν υπερβαίνουν ένα εκ των ακολούθων τρι
ών κριτηρίων: 
• σύνολο ισολογισμού: 4 εκατ. ECU· 
• σύνολο καθαρού κύκλου εργασιών: 8 εκατ. ECU· 
• αριθμός εργαζομένων: 250. 

Η Επιτροπή μπορεί να επανεξετάσει τα κριτήρια αυτά 
υπό το φως της αποκτηθείσας εμπειρίας. 

5. Τα κράτη μέλη έχουν εξάλλου εφαρμόσει ορισμένα 
είδη παρέμβασης, τα οποία, χωρίς να παρουσιάζουν 
στο σύνολο τους τα χαρακτηριστικά συνεισφοράς σε 
κεφάλαιο υπό τη μορφή απόκτησης μετοχικών μεριδίων 
από το δημόσιο, μοιάζουν επαρκώς για να μπορούν να 
εξομοιωθούν. Αυτή είναι κυρίως η περίπτωση των συ
νεισφορών σε κεφάλαιο υπό τη μορφή δανείων ανα
γκαστικά μετατρέψιμων ή δανείων των οποίων η οικο
νομική απόδοση εξαρτάται, τουλάχιστον μερικά, από 
τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 

Τα κριτήρια του σημείου 3 εφαρμόζονται εξίσου γι' αυ
τά τα είδη παρεμβάσεων και τα κράτη μέλη έχουν τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στο σημείο 4 ανωτέρω. 

6. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η Επιτροπή ενέκρινε κα
θεστώτα ενισχύσεων που προβλέπουν υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις παρεμβάσεις υπό τη μορφή αναλήψεων 
συμμετοχικών μεριδίων. Οι ιδιαίτερες διατάξεις των 
διαδικασιών που προβλέπονται σε αυτές τις αποφάσεις 
έγκρισης δεν θίγονται από την παρούσα κοινοποίηση. 

7. Η παρούσα κοινοποίηση εφαρμόζεται επίσης στις 
αναλήψεις μετοχικών μεριδίων σε επιχειρήσεις του 
αγροτικού τομέα. Μπορεί να προσαρμοστεί στις νέες 
συνθήκες που προκύπτουν κατά περίπτωση από την 
προσχώρηση νέων κρατών μελών. 
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