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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η απόφαση ως προς το αν οι ενισχύσεις που χορηγούνται από τα κράτη µέλη είναι
συµβατές ή όχι µε την κοινή αγορά λαµβάνεται από την Επιτροπή, σύµφωνα µε τη
Συνθήκη και τα λοιπά σχετικά κοινοτικά νοµοθετικά κείµενα. Εν γένει, οι κρατικές
ενισχύσεις εγκρίνονται µόνο εφόσον επιδιώκουν σαφώς καθορισµένους στόχους, όπως
είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, το περιβάλλον, η περιφερειακή ανάπτυξη, η ανάπτυξη
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση
της κατάρτισης, κ.λπ., και εφόσον αποφεύγουν τις αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Τούτο απαιτεί την εξισορρόπηση στόχων και αποτελεσµάτων της
εκάστοτε ενίσχυσης, έργο που αναλαµβάνεται από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία
µε το εµπλεκόµενο κράτος µέλος. Η διαδικασία αυτή λειτουργεί µάλλον ικανοποιητικά.
Από τις 759 τελικές αποφάσεις που εξέδωσε η Επιτροπή για κρατικές ενισχύσεις το
2002, µόνο οι 53 (7%) ήσαν αρνητικές.

Και πράγµατι, το σύστηµα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων έχει επιβάλει µια καλά
εδραιωµένη πειθαρχία στα κράτη µέλη, καθένα από τα οποία ζήτησε κατά το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης τη µείωση του συνολικού ύψους των κρατικών ενισχύσεων
του 2003 και τον αναπροσανατολισµό των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού
συµφέροντος. Τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στον σωστό δρόµο, µε το ύψος των
ενισχύσεών τους να µειώνεται σταθερά και τις ενισχύσεις να αναπροσανατολίζονται
προς στόχους όπως το περιβάλλον και η έρευνα και ανάπτυξη. Ωστόσο, το αθροιστικό
αποτέλεσµα ορισµένων κρατικών ενισχύσεων του 2001, µε συνολικό ύψος περίπου 86
δισεκ. ευρώ, εξακολουθεί να νοθεύει σε σηµαντικό βαθµό τον ανταγωνισµό στην κοινή
αγορά.

Πέραν της ανάγκης ελαχιστοποίησης της νόθευσης του ανταγωνισµού, η χορήγηση των
ενισχύσεων πρέπει επίσης να είναι ισορροπηµένη σε σχέση µε τις εθνικές δηµόσιες
δαπάνες, ενώ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο της
Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης και του Συµφώνου Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Οι δηµόσιοι πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται κατά τρόπο φειδωλό και
αποτελεσµατικό. Στο πλαίσιο αυτό, τον Νοέµβριο του 2002 το Συµβούλιο εξέδωσε µια
σειρά συµπεράσµατα σχετικά µε "µια οικονοµική προσέγγιση προς λιγότερες και
καλύτερες κρατικές ενισχύσεις". Βασικός στόχος των συµπερασµάτων αυτών είναι η
ανάπτυξη µιας ευρύτερης οικονοµικής ανάλυσης των αποτελεσµάτων των κρατικών
ενισχύσεων, µέσω της ενθάρρυνσης του διαλόγου και της ανταλλαγής πληροφοριών
µεταξύ των κρατών µελών. Καλεί δε το Συµβούλιο τα κράτη µέλη να " ... εξετάζουν πριν
χορηγήσουν µια κρατική ενίσχυση ... αν µια παρέµβαση µε τη µορφή κρατικής
ενίσχυσης είναι ο καταλληλότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος για την
αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών (τα οποία χαρακτηρίζονται ως αστοχίες της
αγοράς)", και να συνεχίσουν να "επεκτείνουν τη χρήση των εκ των προτέρων και εκ των
υστέρων αξιολογήσεων των επιµέρους κρατικών ενισχύσεων και καθεστώτων κρατικών
ενισχύσεων, έτσι ώστε να παρακολουθούν τις επιπτώσεις στο ανταγωνισµό και την
αποτελεσµατικότητα της εκάστοτε ενίσχυσης".
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Βασικά πορίσµατα

Το συνολικό ύψος των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνέχισε να
µειώνεται

Το συνολικό ύψος των εθνικών κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ µειώθηκε από 102 δισεκ.
ευρώ το 1997 σε 86 δισεκ. ευρώ το 2001. Σ' αυτήν την κατά 16 δισεκ. ευρώ µείωση
συνετέλεσε η σηµαντική µείωση των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα καθώς και
οι µειώσεις των ενισχύσεων για χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, για τον άνθρακα, τη
γεωργία και τη µεταποιητική βιοµηχανία. Σε αντίθεση µε τη γενική αυτή καθοδική τάση,
παρατηρήθηκε σηµαντική αύξηση στις ενισχύσεις για τις µεταφορές και το περιβάλλον.
Τα δύο κράτη µέλη που συνέβαλαν περισσότερο στην αισθητή αυτή µείωση ήταν η
Γερµανία (µείωση κατά 6 δισεκ. ευρώ) και η Ιταλία (µείωση κατά 4 δισεκ. ευρώ),
κυρίως λόγω της σηµαντικής µείωσης των ενισχύσεων για περιφερειακούς σκοπούς.

Εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους
πόρους που διατίθενται για κρατικές ενισχύσεις �

Σε σχετικούς όρους, οι κρατικές ενισχύσεις ανήλθαν στο 0,99% του Ακαθάριστου
Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ το 2001. Ο µέσος όρος αυτός κρύβει σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών: Το µερίδιο των ενισχύσεων σε σχέση µε το ΑΕΠ
κυµαίνεται από 0,66% στο Ηνωµένο Βασίλειο µέχρι 1,58% στη Φινλανδία. Το υψηλό
ποσοστό που παρατηρείται στη Φινλανδία εξηγείται από το σχετικά µεγάλο ύψος των
ενισχύσεων που χορηγούνται στην γεωργία, η οποία απορροφά το 65% του συνόλου των
κρατικών ενισχύσεων στη χώρα αυτή. Αν εξαιρεθούν οι ενισχύσεις για τη γεωργία, την
αλιεία και τις µεταφορές, προκύπτει µια σηµαντικά διαφορετική κατάταξη των κρατών
µελών. Έτσι, οι κρατικές ενισχύσεις στη Φινλανδία αντιστοιχούν στο 0,29% του ΑΕΠ,
έναντι του 0,38% που ισχύει κατά µέσον όρο στην ΕΕ.

� αλλά µειώνονται συνεχώς λόγω της µείωσης των κρατικών ενισχύσεων ως
ποσοστού του ΑΕΠ στα περισσότερα κράτη µέλη

Το ύψος των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ µειώθηκε σε δώδεκα από τα
δεκαπέντε κράτη µέλη από το 1997 έως το 2001, σύµφωνα µε την υποχρέωση που
ανέλαβαν τα κράτη µέλη στην Στοκχόλµη να επιτύχουν µείωση των κρατικών
ενισχύσεων µέχρι το 2003. Οι µεγαλύτερη µείωση παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, την
Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία (κατά περίπου 0,3 % ή και περισσότερο)
µεταξύ 1997-1999 και 1999-2001. Αντίθετα, στη ∆ανία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω
Χώρες οι ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξήθηκαν. Τούτο οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό στην αύξηση των ενισχύσεων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, αν και στην
περίπτωση της ∆ανίας σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στις ενισχύσεις για δύο
οριζόντιους στόχους, την απασχόληση και το περιβάλλον.

Εάν εξαιρεθούν οι ενισχύσεις για τη γεωργία, την αλιεία και τις µεταφορές, οι συνολικές
ενισχύσεις στην ΕΕ µειώθηκαν από 0,58% του ΑΕΠ κατά µέσον όρο κατά την περίοδο
1997-1999, σε 0,43% κατά την περίοδο 1999-2001.



6

Η κατανοµή των ενισχύσεων κατά τοµέα διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών
µελών και ανά χρονική περίοδο

Η επίπτωση των κρατικών ενισχύσεων στην εσωτερική αγορά επηρεάζεται όχι µόνον
από τον όγκο τους αλλά και από την σύνθεσή τους. Το 2001, το 46% των κρατικών
ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγήθηκε στον τοµέα των µεταφορών, και
σχεδόν αποκλειστικά για το σιδηροδροµικό δίκτυο. Το µερίδιο των συνολικών
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στον µεταποιητικό τοµέα ήταν 25%, στον γεωργικό και
τον αλιευτικό τοµέα 15%, στον τοµέα του άνθρακα 7%, και στους λοιπούς τοµείς 7%.
Παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους
τοµείς στους οποίους κατευθύνουν τις ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις υπέρ των τοµέων της
γεωργίας και της αλιείας αντιπροσώπευαν µόνο το 9% του συνόλου των ενισχύσεων στη
∆ανία και στη Γερµανία, ενώ στην Φινλανδία το ποσοστό αυτό ήταν 65%. Οι ενισχύσεις
προς τον τοµέα των σιδηροδρόµων κάλυψαν περισσότερο από το 60% των συνολικών
ενισχύσεων στο Βέλγιο, στο Λουξεµβούργο και στις Κάτω Χώρες. Οι ενισχύσεις στον
τοµέα του άνθρακα κάλυψαν το 18% των ενισχύσεων στη Γερµανία και το 22% στην
Ισπανία, ενώ ο κοινοτικός µέσος όρος ανήλθε σε 7%.

Οι κρατικές ενισχύσεις προς τη µεταποίηση, και σε σχέση µε την προστιθέµενη αξία,
µειώθηκαν στα περισσότερα κράτη µέλη µεταξύ 1997 και 2001. Οι ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν στη µεταποίηση το 2001, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανήλθαν
σε 21 δισεκ. ευρώ, ή, µε άλλα λόγια, στο 1,4% της προστιθέµενης αξίας στον τοµέα
αυτόν.

Τα κράτη µέλη αναπροσανατολίζουν τις ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους

Σύµφωνα µε τις πρόσφατες τάσεις, το µερίδιο των κοινοτικών ενισχύσεων που
χορηγούνται για την επίτευξη οριζοντίων στόχων αυξήθηκε κατά 10 ποσοστιαίες
µονάδες από την περίοδο 1997-1999 έως την περίοδο 1999-2001. Αυτή η θετική τάση
παρατηρήθηκε, σε διαφορετικούς βαθµούς, στα περισσότερα κράτη µέλη. Ταυτόχρονα,
τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν µειώσει τις ενισχύσεις τους προς συγκεκριµένους
τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών.

Το 2001, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για οριζόντιους στόχους,
συµπεριλαµβανόµενων των στόχων συνοχής, κάλυψαν το 71% των συνολικών
ενισχύσεων στην ΕΕ, εξαιρουµένων των ενισχύσεων για τη γεωργία, την αλιεία και τις
µεταφορές. Περίπου ένα 19% αφορούσε τον τοµέα του άνθρακα, ενώ το υπόλοιπο 10%
αντιστοιχούσε σε ενισχύσεις των οποίων ο πρωταρχικός στόχος ήταν κάποιος
συγκεκριµένος τοµέας της βιοµηχανίας ή των υπηρεσιών. Τα περισσότερα κράτη µέλη
κατηύθυναν ποσοστό µεταξύ 75% και 100% των κρατικών τους ενισχύσεων προς
οριζόντιους στόχους, αν και η επιλογή στόχου διέφερε σηµαντικά από το ένα κράτος
µέλος στο άλλο.

Μείωση των ενισχύσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το 2001, κάλεσε τα κράτη µέλη να
αναπροσανατολίσουν τις κρατικές ενισχύσεις προς τους στόχους συνοχής. Όσο τούτο
είναι δυνατόν στο πλαίσιο των σηµερινών κανόνων ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, η
Επιτροπή θα συνεχίσει να ευνοεί τις ενισχύσεις που αποσκοπούν στη µείωση του
χάσµατος συνοχής. Ωστόσο, µεγαλύτερη συνοχή θα επιτευχθεί µόνο εφόσον οι
ενισχύσεις εστιασθούν στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Η αποτελεσµατικότητά
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τους δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο από τυχόν χορήγηση δυσανάλογων ενισχύσεων σε
µη ενισχυόµενες περιφέρειες.

Το 2001, για την Ένωση ως σύνολο υπολογίζεται ότι κρατικές ενισχύσεις 8 δισεκ. ευρώ
κατευθύνθηκαν αποκλειστικά στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις
αποκαλούµενες περιφέρειες "Α". Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από το ένα
τέταρτο των συνολικών ενισχύσεων (εξαιρουµένης της γεωργίας, της αλιείας και των
µεταφορών). Οι ενισχύσεις για τις περιφέρειες "Α", οι οποίες συµπίπτουν σχεδόν µε τις
περιφέρειες του Στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µειώθηκαν εντυπωσιακά κατά τα
δέκα περίπου τελευταία έτη, από το µέγιστο των 27 δισεκ. ευρώ του 1993 σε 8 δισεκ.
ευρώ το 2001. Το 1993, η Γερµανία (17 δισεκ. ευρώ) και η Ιταλία (7 δισεκ. ευρώ)
κάλυψαν σχεδόν το 90% του συνόλου. Το 2001, οι δύο αυτές χώρες εξακολουθούσαν να
καλύπτουν περισσότερο από το ήµισυ των συνολικών ενισχύσεων στην ΕΕ, αλλά το
ύψος των ενισχύσεων είχε µειωθεί ραγδαία, στα 2,5 δισεκ. ευρώ στη Γερµανία και στα
2,1 δισεκ. ευρώ στην Ιταλία.

Η πλειονότητα των κρατών µελών τείνει να χορηγεί ενισχύσεις στη βιοµηχανία µε
τη µορφή επιχορηγήσεων

Όσον αφορά τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την χορήγηση ενισχύσεων στον
µεταποιητικό τοµέα, οι επιχορηγήσεις είναι, µε διαφορά, το µέσο που χρησιµοποιείται
συχνότερα και αντιστοιχεί στο 63% του συνόλου στην ΕΕ. Πέραν των ενισχύσεων που
χορηγούνται µέσω του προϋπολογισµού, άλλες ενισχύσεις καταβάλλονται µέσω του
φορολογικού συστήµατος ή του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Οι φορολογικές
απαλλαγές αντιπροσωπεύουν το 26% του συνόλου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ η ∆ανία, η
Ισπανία, το Λουξεµβούργο, η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο χορηγούν πάνω από
το 85% των ενισχύσεών τους µε τη µορφή επιχορηγήσεων, άλλα κράτη µέλη
χρησιµοποιούν περισσότερο τις φορολογικές απαλλαγές, όπως ιδίως η Γερµανία (36%),
η Γαλλία (39%) και η Ιρλανδία (77%).

Η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στο 93% των υποθέσεων
που εξετάζει

Το 2002, καταχωρήθηκαν στα µητρώα της Επιτροπής περίπου 1000 υποθέσεις. Περίπου
το 44% αφορούσε τους τοµείς της βιοµηχανίας και των υπηρεσιών, το 38% τη γεωργία,
το 10% την αλιεία και το 8% τις µεταφορές και την ενέργεια. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη,
τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιούν όλες τις κρατικές ενισχύσεις στην Επιτροπή.
Ωστόσο, όσον αφορά περίπου το 15% των υποθέσεων κρατικών ενισχύσεων που
εξετάσθηκαν η διαδικασία ελέγχου κινήθηκε όχι από το κράτος µέλος αλλά από την
Επιτροπή, αφού αυτή ενετόπισε την κρατική ενίσχυση, π.χ. µετά από σχετική
καταγγελία. Κατά την περίοδο 1999-2001, µόλις το 7% όλων των τελικών αποφάσεων
που έλαβε η Επιτροπή ήσαν αρνητικές.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να εργάζεται για την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και
τη µεταρρύθµιση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή θα συνεχίσει τη µεταρρύθµιση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, µε
σκοπό την επιτάχυνση, την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών, ιδίως
για να µειώσει τους πόρους που δαπανώνται για τις συνήθεις υποθέσεις και να εστιάσει
τις προσπάθειές της στις σηµαντικότερες. Σηµαντική πρόοδος σηµειώθηκε στην
απλοποίηση και αποσαφήνιση της ισχύουσας νοµοθεσίας, µέσω της καθιέρωσης, π.χ.,
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του νέου πολυτοµεακού πλαισίου και της έκδοσης τριών κανονισµών περί απαλλαγής
κατά κατηγορία, οι οποίοι καλύπτουν τις ενισχύσεις για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, για την κατάρτιση και, πλέον πρόσφατα, για την απασχόληση. Ωστόσο,
χρειάζονται και άλλες προσπάθειες για την αναµόρφωση και άλλων σηµερινών µέσων
στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να απλοποιηθούν τα ισχύοντα κείµενα
και να αρθούν οι πιθανές αντιφάσεις µεταξύ τους.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η απόφαση ως προς το αν µια ενίσχυση χορηγούµενη από κράτος µέλος είναι συµβατή
µε την κοινή αγορά µπορεί να ληφθεί µόνο από µια υπερεθνική και ανεξάρτητη αρχή. Ο
ρόλος της Επιτροπής, όπως αυτός καθορίζεται στη Συνθήκη, έγκειται στην προσεκτική
εξέταση των υφιστάµενων και των προτεινόµενων από το κράτος µέλος µέτρων
κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να βεβαιώνεται ότι αυτά είναι συµβατά µε την
κοινοτική νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, και ότι δεν νοθεύουν τον ενδοκοινοτικό
ανταγωνισµό. Μολονότι κάθε µεµονωµένη ενίσχυση χορηγείται υπό όρους που έχουν
εγκριθεί από την Επιτροπή, και παρά τα θετικά αποτελέσµατα που µπορεί να έχει σε
άλλους τοµείς πολιτικής, είναι αναµφισβήτητο ότι η σωρευτική επίδραση των περίπου
86 δισεκ. ευρώ σε κρατικές ενισχύσεις το 2001 νοθεύει σηµαντικά τον ανταγωνισµό
στην εσωτερική αγορά.

Κατά τα τελευταία δέκα έτη, στα περισσότερα κράτη µέλη παρατηρήθηκε πτωτική τάση
όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ. Πάντως, η ανάγκη για
περαιτέρω µειώσεις στο συνολικό ύψος των ενισχύσεων και για αναπροσανατολισµό
των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος,
συµπεριλαµβανόµενων των στόχων συνοχής, υπογραµµίσθηκαν από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης, ενώ νέα ώθηση εδόθη από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των
Βρυξελλών, τον Μάρτιο του 2003, το οποίο έκανε έκκληση για περαιτέρω µειώσεις των
κρατικών ενισχύσεων και για αναπροσανατολισµό τους προς οριζόντιους στόχους,
καλωσόρισε δε την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να εργάζεται για την
απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των ρυθµίσεων περί κρατικών ενισχύσεων,
εστιάζοντας την προσοχή της στις περισσότερο επικίνδυνες για τον ανταγωνισµό. Τον
Νοέµβριο του 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε µια ακόµη σειρά συµπερασµάτων σχετικά µε
"µια οικονοµική προσέγγιση του στόχου της µείωσης και της βελτίωσης των κρατικών
ενισχύσεων"1. Το Συµβούλιο επιβεβαιώνει, κατ' αυτόν τον τρόπο, την άποψη της
Επιτροπής ότι λιγότερες και καλύτερα προσανατολισµένες κρατικές ενισχύσεις
συµβάλλουν αποφασιστικά στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό. Οι Γενικοί
Προσανατολισµοί Οικονοµικής Πολιτικής για το 2002 περιλαµβάνουν συγκεκριµένες
συστάσεις προς τα κράτη µέλη σχετικά µε το θέµα αυτό.

Τι είναι κρατική ενίσχυση;

Η κρατική ενίσχυση είναι µια µορφή κρατικής παρέµβασης που χρησιµοποιείται για την
προώθηση µιας δεδοµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Συνεπάγεται ότι ορισµένοι
κλάδοι ή δραστηριότητες της οικονοµίας αντιµετωπίζονται ευνοϊκότερα από άλλους,
οπότε νοθεύεται ο ανταγωνισµός λόγω της εφαρµογής διακρίσεων µεταξύ των
επιχειρήσεων που λαµβάνουν ενισχύσεις και εκείνων που δεν λαµβάνουν. Κατά
συνέπεια, είναι επικίνδυνη για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Οι συντάκτες της
Συνθήκης ΕΚ αναγνώρισαν τον κίνδυνο αυτόν και καθιέρωσαν ένα σύστηµα το οποίο,
αν και βασίζεται στην αρχή ότι η κρατική ενίσχυση είναι ασυµβίβαστη µε την κοινή
αγορά, αποδέχεται ότι η χορήγηση µιας τέτοιας ενίσχυσης µπορεί να δικαιολογηθεί σε
εξαιρετικές περιστάσεις. Οι βασικοί κανόνες του συστήµατος περιλαµβάνονται στα
άρθρα 87-88 της Συνθήκης. Οι κανόνες αυτοί έχουν συµπληρωθεί µε την πάροδο των
ετών από το παράγωγο δίκαιο και τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά µε το νοµικό και διαδικαστικό πλαίσιο, βλέπε:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/

                                                
1 Έγγραφο του Συµβουλίου αριθ. 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/02/st13/13799gr2.pdf
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Ο πίνακας αποτελεσµάτων καλύπτει τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο
άρθρο 87 παρ. 1 της Συνθήκης ΕΚ, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τα δεκαπέντε κράτη
µέλη και εξετασθεί από την Επιτροπή. Έτσι, τα γενικά µέτρα δεν συµπεριλαµβάνονται
στα αριθµητικά στοιχεία. Π.χ., µια γενική φορολογική ελάφρυνση των δαπανών για
έρευνα και ανάπτυξη δεν θεωρείται ως κρατική ενίσχυση, αν και είναι δυνατόν να
εµφανισθεί στους εθνικούς προϋπολογισµούς ως κρατική υποστήριξη της έρευνας και
της ανάπτυξης. Ακόµη, εξαιρούνται και τα κοινοτικά ταµεία και χρηµατοδοτικά µέσα.

∆οµή

Ο πίνακας αποτελεσµάτων έχει αναδιαρθρωθεί και βελτιωθεί, έτσι ώστε να κάνει
καλύτερη χρήση των δυνατοτήτων που παρέχει το ∆ιαδίκτυο. Πέραν του παρόντος
εγγράφου, το 2002 δηµιουργήθηκε ένας µόνιµος πίνακας αποτελεσµάτων στο ∆ιαδίκτυο
(http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/), ο οποίος είναι άµεσα
προσπελάσιµος και περιλαµβάνει µια σειρά δείκτες-κλειδιά, στατιστικές πληροφορίες και
έναν χώρο ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των κρατών µελών.

Ο πίνακας θα συνεχίσει να ενηµερώνεται δύο φορές το χρόνο, την άνοιξη και το
φθινόπωρο. Κύριος στόχος της εαρινής ενηµέρωσης είναι η επισκόπηση της κατάστασης
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στην Ένωση και η εξέταση των υφιστάµενων τάσεων
βάσει των τελευταίων διαθέσιµων δεδοµένων. Ο πίνακας αποτελεσµάτων χωρίζεται σε
τρία µέρη. Το πρώτο µέρος εξετάζει σε ποιον βαθµό τα κράτη µέλη έχουν µειώσει τις
κρατικές τους ενισχύσεις σε σχέση µε το ΑΕΠ. Το δεύτερο µέρος εστιάζεται στη σχετική
επιτυχία των κρατών µελών ως προς τον αναπροσανατολισµό των ενισχύσεών τους από
συγκεκριµένους τοµείς σε οριζόντιους στόχους, περιλαµβάνει δε και ειδική αναφορά
στις ενισχύσεις που προορίζονται ειδικά για τις ενισχυόµενες περιφέρειες. Τέλος, το
τρίτο µέρος εξετάζει τις διαδικασίες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, την ανάκτηση
ενισχύσεων και τις εν εξελίξει εργασίες εκσυγχρονισµού του ελέγχου των κρατικών
ενισχύσεων.

Περιορισµοί

Η παρούσα έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων αφορά κυρίως το έτος 2001, κατά το
οποίο πραγµατοποιήθηκε και το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης. Κατά την
επανεξέταση των στόχων της Στοκχόλµης το 2003 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
ακόλουθοι περιορισµοί. Η πλήρης σειρά των στοιχείων σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις για το έτος 2003 θα είναι διαθέσιµη µόνο στις αρχές του 2005, δεδοµένου ότι
τα κράτη µέλη, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, χρειάζονται µέχρι και ένα έτος για τη
συλλογή και ανάλυση των στοιχείων αυτών.

Τα στοιχεία σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που συλλέγονται για τον πίνακα
αποτελεσµάτων κατανέµονται κατά τους πρωταρχικούς στόχους. Η έλλειψη
πληροφόρησης για του δευτερεύοντες στόχους σηµαίνει ότι οι ενισχύσεις ορισµένων
κατηγοριών είναι πιθανώς είτε υποεκτιµηµένες είτε έχουν υπαχθεί και σε άλλη
κατηγορία Π.χ., ορισµένες ενισχύσεις που υπάγονται στην κατηγορία "έρευνα και
ανάπτυξη" είναι δυνατόν να αφορούν και τις "µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις", ή να
προορίζονται για κάποιον συγκεκριµένο τοµέα κ.ο.κ. Ακόµη, θα πρέπει να επισηµανθεί
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ότι τα δεδοµένα δεν παρέχουν ακριβή εικόνα των τελικών δικαιούχων. Π.χ., ενισχύσεις
που χορηγούνται στο πλαίσιο ενός καθεστώτος περιφερειακής ανάπτυξης είναι δυνατόν
να καταλήξουν σε πολλούς τοµείς, ή να προορίζονται εν γένει για τις µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις κ.λπ. Η Επιτροπή ασχολείται αυτή τη στιγµή µε τη βελτίωση των
λεπτοµερειών και της ποιότητας των δεδοµένων που συλλέγει. Ελπίζεται ότι ορισµένα
στοιχεία για τους δευτερεύοντες στόχους θα είναι διαθέσιµα εγκαίρως για να
περιληφθούν στον πίνακα αποτελεσµάτων της άνοιξης του 2004. Μια χωριστή
προσπάθεια θα καταβληθεί για την εξασφάλιση ακριβέστερης µέτρησης των ενισχύσεων
διάσωσης και ανασυγκρότησης. Αυτή τη στιγµή, ένα σηµαντικό µέρος των ενισχύσεων
που χορηγούνται, π.χ., στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών θα µπορούσαν
να υπαχθούν στις ενισχύσεις διάσωσης και ανασυγκρότησης.

Μητρώο κρατικών ενισχύσεων - ένα δεύτερο εργαλείο διαφάνειας

Το µητρώο κρατικών ενισχύσεων της Επιτροπής είναι άµεσα προσπελάσιµο ηλεκτρονικά
από το 2001. Το µητρώο αυτό παρέχει λεπτοµερή στοιχεία για όλες τις υποθέσεις
κρατικών ενισχύσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση της Επιτροπής από την 1η
Ιανουαρίου 2000 και µετά. Ενηµερώνεται τακτικά, και έτσι το κοινό έχει έγκαιρη
πρόσβαση στις πιο πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν κρατικές ενισχύσεις. Είναι
διαθέσιµο στη σελίδα υποδοχής του δικτυακού τόπου της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Ανταγωνισµού:

http://europa.eu.int/comm/competition/state aid/register/
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ΜΕΡΟΣ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει µια συνοπτική εικόνα των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2001, καθώς και επισκόπηση των
διαφαινόµενων τάσεων.

1.1 Κρατικές ενισχύσεις σε απόλυτους και σχετικούς αριθµούς

Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν το 2001 από τα δεκαπέντε κράτη µέλη
εκτιµώνται συνολικά σε 86 δισεκ. ευρώ, σε σύγκριση µε τα 102 δισεκ. ευρώ το 19972.
Τα δύο κράτη µέλη που συνέβαλαν περισσότερο στην αισθητή αυτή µείωση ήταν η
Γερµανία (µείωση κατά 6 δισεκ. ευρώ) και η Ιταλία (µείωση κατά 4 δισεκ. ευρώ),
κυρίως λόγω της σηµαντικής µείωσης των ενισχύσεων για περιφερειακούς σκοπούς.

Σε απόλυτους αριθµούς, το 2001 η Γερµανία χορήγησε τις περισσότερες ενισχύσεις (23
δισεκ. ευρώ), ακολουθούµενη από τη Γαλλία (16 δισεκ. ευρώ) και την Ιταλία (12 δισεκ.
ευρώ).

Πίνακας 1: Κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη, 2001

ΕΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK
Σύνολο κρατικών ενισχύσεων, σε δισεκ. � 86,1 3,3 2,4 23,3 1,3 4,7 15,8 1,3 12,0 0,3 4,0 2,1 1,2 2,1 1,9 10,6

Σύνολο ενισχύσεων ως % επί του ΑΕΠ 0,99 1,34 1,36 1,14 1,02 0,74 1,10 1,20 1,01 1,30 0,98 0,99 1,04 1,58 0,71 0,66

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων, εκτός 
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών, ως % επί 
του ΑΕΠ

0,38 0,31 0,68 0,58 0,36 0,42 0,42 0,65 0,35 0,16 0,15 0,26 0,77 0,29 0,19 0,17

2,60,5 0,9 0,4 0,50,7 4,1 0,03 0,611,9 0,5 2,6 6,1Σύνολο κρατικών ενισχύσεων, εκτός
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών, σε δισεκ. � 33,5 0,8 1,2

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

∆ιαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το µερίδιο των κρατικών
ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ

Σε σχετικούς αριθµούς, το 2001 οι κρατικές ενισχύσεις ανήλθαν στο 0,99% του
Εγχωρίου Ακαθάριστου Προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Ο µέσος όρος αυτός κρύβει
σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών: Το µερίδιο των ενισχύσεων σε σχέση
µε το ΑΕΠ κυµαίνεται από 0,66% στο Ηνωµένο Βασίλειο έως 1,58% στη Φινλανδία. Το
υψηλό ποσοστό που παρατηρείται στη Φινλανδία εξηγείται από το σχετικά µεγάλο ύψος
των ενισχύσεων που χορηγούνται στην γεωργία, η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 65%
του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων στη χώρα αυτή (πίνακας 1). Έτσι, λόγω των
ιδιαιτεροτήτων που συνδέονται µε τις ενισχύσεις για τη γεωργία, την αλιεία και τις
µεταφορές, είναι λογικό να εξετασθεί το σύνολο των ενισχύσεων και αφού αφαιρεθούν
αυτοί οι τρεις τοµείς. Οι νέοι δείκτες δηµιουργούν µια νέα κατάταξη των κρατών µελών
(διάγραµµα 1). Π.χ., οι κρατικές ενισχύσεις στη Φινλανδία αντιστοιχούν πλέον στο
0,29% του ΑΕΠ, ποσοστό χαµηλότερο του µέσου όρου της ΕΕ (0,38%). Το Βέλγιο και
το Λουξεµβούργο, χώρες οι οποίες χορηγούν µεγάλες ενισχύσεις στον τοµέα των

                                                
2 Όλα τα αναφερόµενα στοιχεία είναι σε σταθερές τιµές 2000.
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σιδηροδρόµων, βρίσκονται επίσης πολύ χαµηλότερα όταν εξαιρεθούν οι τρεις ως άνω
τοµείς.

∆ιάγραµµα 1:Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2001

Οι κρατικές ενισχύσεις είναι δυνατόν να εκφρασθούν και κατά κεφαλή, βάσει των
Μονάδων Αγοραστικής ∆ύναµης (ΜΑ∆), οι οποίες λαµβάνουν υπόψη τις διαφορές των
τιµών καταναλωτή µεταξύ κρατών µελών. Κατά την περίοδο 1999-2001, το µέσο ετήσιο
ύψος των ενισχύσεων (εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών) στην ΕΕ ανήλθε σε 97
ΜΑ∆ κατά κεφαλή, σε σύγκριση µε τις 123 ΜΑ∆ της περιόδου 1997-1999 (πίνακας 2).

Πίνακας 2: Κρατικές ενισχύσεις κατά κεφαλή, 1997-2001

1997 - 1999 1999 - 2001 1997 - 1999 1999 - 2001
EΕ 251 226 123 97
B 322 325 83 80

DK 274 360 144 186
D 313 288 179 157

EL 185 155 73 61
E 178 154 112 90
F 286 263 145 109

IRL 320 329 226 188
I 284 231 132 84
L 450 578 108 82

NL 207 246 43 44
A 265 251 65 61
P 252 177 190 133

FIN 439 396 89 78
S 169 169 48 48

UK 112 115 53 42

Σύνολο ενισχύσεων σε 
ΜΑ∆/κεφαλή

Σύνολο ενισχύσεων, εκτός γεωργίας, αλιείας 
και µεταφορών, σε ΜΑ∆/κεφαλή

Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Πτωτική πορεία του ύψους των κρατικών ενισχύσεων στην πλειονότητα των
κρατών µελών

Στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το 2001, τα κράτη µέλη υποσχέθηκαν να
επιτύχουν, µέχρι το 2003, πτωτική πορεία των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε το
ΑΕΠ. Η διαφαινόµενη τάση προκύπτει από την σύγκριση των περιόδων 1997-1999 και
1999-2001. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι κρατικές ενισχύσεις ανήλθαν στο 1,01% του ΑΕΠ
κατά µέσον όρο κατά την περίοδο 1999-2001, ήτοι µειώθηκαν κατά 0,16 εκατοστιαίες
µονάδες σε σύγκριση µε την περίοδο 1997-1999. Πτωτική τάση παρατηρείται σε ένδεκα
από τα δεκαπέντε κράτη µέλη. Η µεγαλύτερη µείωση παρατηρήθηκε στην Ελλάδα, την
Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Φινλανδία (κατά 0,3 µονάδες ή περισσότερο) µεταξύ των
δύο υπό εξέταση περιόδων. Αντίθετα, στη ∆ανία, το Λουξεµβούργο και τις Κάτω Χώρες
οι ενισχύσεις σε σχέση µε το ΑΕΠ αυξήθηκαν. Τούτο οφείλεται κυρίως στην αύξηση του
ύψους των ενισχύσεων για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, αν και στην περίπτωση της
∆ανίας σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση των ενισχύσεων και για δύο οριζόντιους
στόχους, την απασχόληση και το περιβάλλον.

Και πάλι, έχει ενδιαφέρον να εξετασθεί η τάση των κρατικών ενισχύσεων εκτός
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ενισχύσεις στην περίπτωση
αυτή µειώθηκαν από 0,58% κατά µέσον όρο για την περίοδο 1997-1999 σε 0,43% για
την περίοδο 1999-2001 (διάγραµµα 2).

∆ιάγραµµα 2: Κρατικές ενισχύσεις (εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών)
ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1997 - 2001
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Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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1.2 Κατανοµή των ενισχύσεων κατά τοµέα

Η κατανοµή των ενισχύσεων κατά τοµέα διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των κρατών
µελών και ανά χρονική περίοδο

Όπως ήδη αναφέρθηκε στα περί περιορισµών, τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν παρέχουν
ακριβή εικόνα των τελικών δικαιούχων. Ωστόσο, παρέχουν ενδείξεις ως προς το ποιοι
τοµείς ευνοούνται από τα επιµέρους κράτη µέλη. Το 2001, το 46% των κρατικών
ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγήθηκε στον τοµέα των µεταφορών, και
σχεδόν αποκλειστικά για το σιδηροδροµικό δίκτυο. Το µερίδιο των συνολικών
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στον βιοµηχανικό τοµέα ήταν 25%, στον γεωργικό και
τον αλιευτικό τοµέα 15%, στον τοµέα του άνθρακα 7% και στους λοιπούς τοµείς 7%.

Παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους
τοµείς στους οποίους κατευθύνουν τις ενισχύσεις. Οι ενισχύσεις υπέρ των τοµέων της
γεωργίας και της αλιείας αντιπροσώπευαν µόλις το 9% του συνόλου των ενισχύσεων στη
Γερµανία και στη ∆ανία, ενώ στη Φινλανδία το ποσοστό αυτό ήταν 65%. Οι ενισχύσεις
στον τοµέα των σιδηροδρόµων αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από 60% στο Βέλγιο,
στο Λουξεµβούργο, στις Κάτω Χώρες και στο Ηνωµένο Βασίλειο, σε σύγκριση µε το
46% του κοινοτικού µέσου όρου. Οι ενισχύσεις στον τοµέα του άνθρακα αντιστοιχούσαν
στο 18% των ενισχύσεων στη Γερµανία και στο 22% στην Ισπανία, ενώ ο κοινοτικός
µέσος όρος είναι 7% (πίνακας 3).

Πίνακας 3: Κατανοµή των ενισχύσεων κατά τοµέα, 2001

εκατ. ευρώ

Βιοµηχανία

Υπηρεσίες
(συµπεριλαµβ. 
τουρισµού, 

χρηµατοοικον., ΜΜΕ 
και πολιτισµού)

Μεταφορές Γεωργία
& Αλιεία Άνθρακας

Μη 
υπαγόµενες 
αλλού *

Σύνολο

EΕ 25 4 46 15 7 3 86.114
B 18 0 66 11 - 5 3.330

DK 26 1 41 9 - 23 2.369
D 33 0 40 9 18 0 23.274
EL 35 0 46 18 - - 1.306
E 22 1 28 16 22 11 4.659
F 21 11 40 21 6 0 15.844

IRL 35 12 27 18 - 7 1.301
I 33 1 56 10 - 1 11.999
L 11 2 74 13 - - 273

NL 15 1 62 22 - 0 3.992
A 24 1 31 42 - 1 2.056
P 17 41 2 25 - 16 1.225

FIN 16 1 17 65 - 1 2.074
S 20 6 51 21 - 1 1.863

UK 12 1 64 11 1 11 10.550

% του συνόλου

* Η στήλη αυτή περιλαµβάνει τις ενισχύσεις στους λοιπούς µη µεταποιητικούς τοµείς, καθώς και τις
ενισχύσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση που δεν µπορούν να υπαχθούν σε κάποιον
συγκεκριµένο τοµέα.
Λόγω της στρογγύλευσης των αριθµών, τα ποσοστά ορισµένων κρατών µελών δεν έχουν άθροισµα το 100.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Μεταξύ των περιόδων 1997-1999 και 1999-2001, ο όγκος των ενισχύσεων µειώθηκε σε
όλους του βασικούς τοµείς: Οι ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα µειώθηκαν κατά 5,7
δισεκ, ευρώ, στις υπηρεσίες κατά 2,6 δισεκ. ευρώ, στη γεωργία κατά 0,9 δισεκ. ευρώ και
στον τοµέα του άνθρακα κατά 1,2 δισεκ. ευρώ (πίνακας 4). Ωστόσο, στον τοµέα των
µεταφορών οι ενισχύσεις αυξήθηκαν, κατά την ίδια περίοδο, κατά 1,7 δισεκ. ευρώ
περίπου.

Σε εθνικό επίπεδο, σηµειώθηκαν ορισµένες σηµαντικές διακυµάνσεις του ποσοστού των
κρατικών ενισχύσεων στους επιµέρους τοµείς (πίνακας 5). Το µερίδιο των ενισχύσεων
στον τοµέα των µεταφορών αυξήθηκε έντονα (κατά τουλάχιστον 10 εκατοστιαίες
µονάδες) στην Ιταλία, στο Λουξεµβούργο, στις Κάτω Χώρες και στο Ηνωµένο Βασίλειο.
Το µερίδιο των ενισχύσεων στον µεταποιητικό τοµέα µειώθηκε στα περισσότερα κράτη
µέλη, ιδίως στην Ιρλανδία και στην Ιταλία. Στην Ιταλία τούτο οφείλεται κυρίως στη
µείωση των ενισχύσεων περιφερειακού χαρακτήρα, καθώς και στην αύξηση των
ενισχύσεων στον τοµέα των µεταφορών. Στην Ιρλανδία, τούτο προέκυψε πρωτίστως από
τη µείωση του Irish Corporation Tax3.

Πίνακας 4: Κρατικές ενισχύσεις κατά τοµέα στην Κοινότητα, 1997 -2001

Ετήσιος µέσος όρος
1997 - 1999

Ετήσιος µέσος όρος
1999 - 2001

Συνολικές εθνικές ενισχύσεις 94,5 85,7
εκ των οποίων:
     Γεωργία 14,0 13,1
     Αλιεία 0,3 0,3
     Βιοµηχανία 29,1 23,5
     Εξόρυξη άνθρακα 7,9 6,7
     Μεταφορές 33,7 35,4
     Υπηρεσίες 6,0 3,4
     Μη υπαγόµενες αλλού 3,4 3,4

δισεκ. ευρώ

                                                
3 Το ποσοστό του φόρου εταιρειών (corporation tax) στην Ιρλανδία µειώθηκε προοδευτικά κατά τα
τελευταία έτη, και το 2003 διαµορφώθηκε στο 12,5%. Τούτο µείωσε τη σχετική τιµή του προτιµησιακού
10% για τον µεταποιητικό τοµέα, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση, σε απόλυτους όρους, των ενισχύσεων
στον τοµέα αυτόν.
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Πίνακας 5: Κρατικές ενισχύσεις κατά τοµέα στα κράτη µέλη, 1997-2001

1997
-

1999

1999
-

2001

1997
-

1999

1999
-

2001

1997
-

1999

1999
-

2001

1997
-

1999

1999
-

2001

1997
-

1999

1999
-

2001

1997
-

1999

1999
-

2001
ΕΕ 31 27 6 4 36 41 15 16 8 8 4 4
B 21 19 0 0 66 65 8 10 - - 4 5

DK 36 33 1 1 34 37 14 11 - - 15 18
D 38 35 1 0 37 39 6 7 18 18 1 1
EL 39 39 0 0 43 41 18 19 - - - -
E 28 22 1 1 24 26 13 15 20 21 14 15
F 25 24 20 12 32 39 17 20 5 6 0 0

IRL 49 38 16 13 14 23 15 19 - - 5 6
I 41 33 3 2 42 53 11 11 - - 2 2
L 23 13 1 1 60 73 16 13 - - - -

NL 20 17 1 1 40 55 39 27 - - 0 0
A 22 22 2 1 30 32 46 44 - - 1 1
P 13 18 52 42 5 1 19 24 - - 11 15

FIN 18 18 1 1 18 18 62 62 - - 2 1
S 21 22 5 6 53 50 19 22 - - 2 1

UK 19 17 3 2 34 48 19 15 9 1 17 17

%

Άνθρακας Μη υπαγόµενες 
αλλού*Βιοµηχανία

Υπηρεσίες
(συµπεριλαµβ.
τουρισµού, 

χρηµατοοικον., ΜΜΕ και 
πολιτισµού)

Μεταφορές Γεωργία 
και Αλιεία

* Η στήλη αυτή περιλαµβάνει τις ενισχύσεις στους λοιπούς µη µεταποιητικούς τοµείς, καθώς και τις
ενισχύσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση που δεν µπορούν να υπαχθούν σε κάποιον
συγκεκριµένο τοµέα. Λόγω της στρογγύλευσης των αριθµών, τα ποσοστά ορισµένων κρατών µελών δεν
έχουν άθροισµα το 100. Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της
περιόδου 1997-1999.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

1.3 Κρατικές ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα

Το τµήµα που ακολουθεί αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούνται στον µεταποιητικό
τοµέα4. Πρόκειται για έναν τοµέα όπου ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούσαν να
φροντίσουν να ανταποκριθούν στο αίτηµα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της Στοκχόλµης
για µείωση του ύψους των κρατικών ενισχύσεων. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ενισχύσεις
στον µεταποιητικό τοµέα ανήλθαν το 2001 σε 21 δισεκ. ευρώ περίπου, ή, µε άλλα λόγια,
στο 1,4% της προστιθέµενης αξίας στον τοµέα αυτόν.

                                                
4 Για τους σκοπούς του πίνακα αποτελεσµάτων, ο µεταποιητικός τοµέας συµπεριλαµβάνει τις ενισχύσεις
στον τοµέα του χάλυβα, των ναυπηγείων, στους λοιπούς µεταποιητικούς τοµείς, τις ενισχύσεις για
διάσωση και ανασυγκρότηση, τις ενισχύσεις για γενική οικονοµική ανάπτυξη και τις ενισχύσεις για τους
περισσότερους οριζόντιους στόχους, συµπεριλαµβανοµένων της έρευνας και ανάπτυξης, των ΜΜΕ, του
περιβάλλοντος, του εµπορίου και της εξοικονόµησης ενεργείας.
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Πίνακας 6: Κρατικές ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα, 2001

EΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

Κρατικές ενισχύσεις στον 
µεταποιητικό τοµέα, σε εκατ. �* 21.287 604 604 7.577 462 1.041 3.305 459 3.905 29 595 497 203 335 380 1.290

Κρατικές ενισχύσεις στον 
µεταποιητικό τοµέα, ως % της 
προστιθέµενης αξίας

1,4 1,4 2,3 1,8 3,7 1,1 1,3 1,5 1,7 1,2 1,0 1,2 1,1 1,1 0,7 0,5

Σηµείωση: Τα δεδοµένα για τον µεταποιητικό τοµέα περιλαµβάνουν και τις ενισχύσεις για εν γένει
περιφερειακή ανάπτυξη, όταν ο συγκεκριµένος τοµέας δεν είναι γνωστός. Για ορισµένα κράτη µέλη, και
ιδίως για την Ελλάδα, µε µεγάλο µέρος των ενισχύσεων να χορηγείται µέσω καθεστώτων περιφερειακής
ανάπτυξης, τα δεδοµένα πιθανώς υπερεκτιµούν το ύψος των ενισχύσεων που πράγµατι χορηγούνται στον
µεταποιητικό τοµέα.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Οι κρατικές ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα ως ποσοστό επί της προστιθέµενης
αξίας µειώθηκαν στα περισσότερα κράτη µέλη µεταξύ 1997-1999 και 1999-2001
(διάγραµµα 3). Τούτο συνέβη ιδίως στην Ιταλία, όπου συνεχίσθηκε η µακροχρόνια
πτωτική τάση, αλλά και στην Ελλάδα, στη Γερµανία, στην Ισπανία και στην Ιρλανδία
σηµειώθηκε σηµαντική µείωση των ενισχύσεων στον µεταποιητικό τοµέα.

∆ιάγραµµα 3:Κρατικές ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα, 1997 - 2001
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ΜΕΡΟΣ 2: ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Τον Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισαβώνας ξεκίνησε µια
προσπάθεια για να γίνει η ΕΕ η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία µε βάση
τη γνώση στον κόσµο. Από το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη ζητήθηκε να
συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση του ανταγωνισµού και τη µείωση
του συνολικού ύψους των κρατικών ενισχύσεων. Ένα έτος αργότερα, στο Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα κράτη µέλη υποσχέθηκαν να επιτύχουν πτωτική τάση
των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστού του ΑΕΠ µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη
την ανάγκη να αναπροσανατολισθούν οι κρατικές ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους
κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανόµενων των στόχων συνοχής. Περαιτέρω ώθηση
εδόθη στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, τον Μάρτιο του 2002, όπου τα
κράτη µέλη συµφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για µείωση του ύψους των
κρατικών ενισχύσεων. Τον Μάρτιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών
έκανε έκκληση για περαιτέρω µείωση των κρατικών ενισχύσεων και για
αναπροσανατολισµό των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους, καλωσόρισε δε την
πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει να εργάζεται για την απλοποίηση και τον
εκσυγχρονισµό των ρυθµίσεων περί κρατικών ενισχύσεων, εστιάζοντας την προσοχή της
στις σοβαρότερες περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισµού.

Πέρα από τις αναφορές στις κρατικές ενισχύσεις κατά τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, έχουν
διατυπωθεί πιο συγκεκριµένα συµπεράσµατα περί κρατικών ενισχύσεων. Τον ∆εκέµβριο
του 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε µια σειρά συµπεράσµατα, στα οποία καλούσε τα κράτη
µέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για µείωση των κρατικών ενισχύσεων,
αναπροσανατολισµό προς οριζόντιους στόχους, περαιτέρω ανάπτυξη των εκ των
προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των καθεστώτων ενισχύσεων, και
βελτίωση της διαφάνειας και της ποιότητας των εκθέσεων που υποβάλλονται στην
Επιτροπή. Ακόµη, το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να αναλάβει ενεργό ρόλο ως
προς την παρακολούθηση της εφαρµογής των συµπερασµάτων αυτών, και να
παρουσιάσει µια πρώτη έκθεση προόδου το 20025.

Τον Νοέµβριο του 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε µια ακόµη σειρά συµπεράσµατα
"σχετικά µε µια οικονοµική προσέγγιση του στόχου της µείωσης και της βελτίωσης των
κρατικών ενισχύσεων"6. Κύριος στόχος των συµπερασµάτων αυτών είναι η ανάπτυξη
µιας ευρύτερης οικονοµικής ανάλυσης των επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων, µέσω
της ενθάρρυνσης ενός ευρύτερου διαλόγου και ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των
κρατών µελών. Επιβεβαιώνουν δε την ανάγκη για εκ του σύνεγγυς αξιολόγηση των
κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να περιορίζονται οι πιο επιζήµιες
για τον ανταγωνισµό µορφές, υπογραµµίζοντας ότι η παρακολούθηση των δαπανών για
κρατικές ενισχύσεις αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της πολιτικής που ασκούν τα κράτη
µέλη και η Κοινότητα ως προς τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, το Συµβούλιο
καλούσε τα κράτη µέλη να εξετάζουν, πριν χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις, αν αυτές
επιδιώκουν την κάλυψη σαφώς καθορισµένων αστοχιών της αγοράς ή κατευθύνονται
προς οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανόµενων των στόχων

                                                
5 Η έκθεση προόδου της Επιτροπής προς το Συµβούλιο (CΟΜ(2002) 555 τελικό), σχετικά µε τη µείωση
και τον αναπροσανατολισµό των κρατικών ενισχύσεων, εξεδόθη στις 16 Οκτωβρίου 2002:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
6 Έγγραφο του Συµβουλίου αριθ. 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/02/st13/13799gr2.pdf
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οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, καθώς και αν µια παρέµβαση µε τη µορφή
κρατικής ενίσχυσης αποτελεί τον πλέον ενδεδειγµένο και αποτελεσµατικό τρόπο για την
αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. Τα καλούσε ακόµη να επεκτείνουν τη χρήση των
εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των επιµέρους κρατικών
ενισχύσεων και καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, µε σκοπό την παρακολούθηση των
επιπτώσεών τους στον ανταγωνισµό και της αποτελεσµατικότητάς τους. Η Επιτροπή θα
πρέπει να παίζει ρόλο διευκόλυνσης στη διαδικασία αυτή, µέσω, π.χ., της ανταλλαγής
εµπειριών, ιδίως στο πλαίσιο συσκέψεων και σεµιναρίων, σχετικά µε τις προσπάθειές
τους για µείωση των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και µέσω της ανάπτυξης ενός δικτύου
βασιζόµενου στο ∆ιαδίκτυο, για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των
κρατών µελών και της Επιτροπής, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να αυξάνει τη
διαφάνεια. Ακόµη, τα συµπεράσµατα καλούν την Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε τα
κράτη µέλη, να συνεχίσει τον εκσυγχρονισµό, την απλοποίηση και την αποσαφήνιση του
πεδίου εφαρµογής και του περιεχοµένου των κοινοτικών κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων, φροντίζοντας και για να καταστούν αυτοί περισσότερο αποτελεσµατικοί,
από την άποψη της διάρκειας των διαδικασιών και των διατιθέµενων διοικητικών πόρων.

2.1 Οριζόντιοι και τοµεακοί στόχοι

Τα κράτη µέλη αναπροσανατολίζουν τις ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους

Οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την επίτευξη οριζοντίων στόχων, δηλαδή οι
ενισχύσεις που δεν χορηγούνται σε συγκεκριµένους τοµείς ή συγκεκριµένες
γεωγραφικές περιοχές, συνήθως θεωρείται ότι αποσκοπούν στην κάλυψη των ελλείψεων
της αγοράς και ότι νοθεύουν τον ανταγωνισµό λιγότερο από τις τοµεακές ενισχύσεις και
τις ενισχύσεις ad hoc. Οι κυριότεροι οριζόντιοι στόχοι τους οποίους επιδιώκουν οι
κρατικές ενισχύσεις είναι η έρευνα και η ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η
εξοικονόµηση ενέργειας, η υποστήριξη των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, η
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, η προώθηση της κατάρτισης και η περιφερειακή
ανάπτυξη. Λόγω της έλλειψης στοιχείων, το τµήµα αυτό εξετάζει τους οριζόντιους
στόχους στο πλαίσιο του συνόλου των ενισχύσεων, εξαιρουµένων των τοµέων της
γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών.

Αντίθετα, οι ενισχύσεις που χορηγούνται υπέρ συγκεκριµένων τοµέων ενδέχεται να
νοθεύσουν περισσότερο τον ανταγωνισµό από αυτές που αφορούν οριζόντιους στόχους,
ενώ τείνουν να επιδιώκουν στόχους άλλους από τις εντοπισµένες ελλείψεις της αγοράς.
Εξάλλου, σηµαντικό µέρος των ενισχύσεων αυτών διατίθεται για τη διάσωση ή
ανασυγκρότηση προβληµατικών επιχειρήσεων. Αυτή η ιδιαίτερη µορφή ενισχύσεων θα
εξετασθεί λεπτοµερέστερα στην επόµενη έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων.

Το 2001, οι ενισχύσεις που κατευθύνθηκαν προς οριζόντιους στόχους,
συµπεριλαµβανόµενων των στόχων συνοχής, κάλυψαν το 71% των συνολικών
ενισχύσεων στην ΕΕ, εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών. Περίπου ένα 19%
αφορούσε τον τοµέα του άνθρακα, ενώ το υπόλοιπο 10% αντιστοιχούσε σε ενισχύσεις
των οποίων κύριος στόχος ήταν ένας συγκεκριµένος τοµέας της µεταποίησης ή των
υπηρεσιών. Τα περισσότερα κράτη µέλη διέθεσαν το 75% έως 100% των ενισχύσεών
τους για οριζόντιους στόχους. Ωστόσο, στη Γερµανία (63%), στην Ισπανία (55%), στη
Γαλλία (53%) και στην Πορτογαλία (41%) το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σηµαντικά
χαµηλότερο. Το υψηλό ποσοστό των τοµεακών ενισχύσεων στην Πορτογαλία οφείλεται
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σε µεγάλο βαθµό στο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα στη
Μαδέρα, το οποίο αφορά κυρίως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Στα άλλα τρία κράτη
µέλη σηµειώθηκε σχετικά υψηλό ποσοστό στις ενισχύσεις προς τον τοµέα του άνθρακα
(βλέπε τµήµα 2.2).

Όταν γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται
υπόψη ότι τα καθεστώτα ενισχύσεων κατατάσσονται ανάλογα µε τον βασικό τους στόχο.
Ως εκ τούτου, το ύψος των ενισχύσεων για ορισµένες κατηγορίες είναι δυνατόν να
υποεκτιµάται, καθώς αυτές µπορεί να υπάγονται αλλού. Π.χ., µερικές ενισχύσεις
υπαγόµενες στην έρευνα και ανάπτυξη είναι δυνατόν να αφορούν και τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις. Παρά τις δυσκολίες των µετρήσεων, τα δεδοµένα παρέχουν
πράγµατι µια ένδειξη ως προς τους οριζόντιους στόχους που ευνοούνται από κάθε
κράτος µέλος. Για παράδειγµα, το 40% περίπου των ενισχύσεων στην Αυστρία και τη
Φινλανδία προοριζόταν για έρευνα και ανάπτυξη (µέσος όρος ΕΕ 13%). Η ∆ανία (32%
των συνολικών ενισχύσεων), η Γερµανία (27%) και η Σουηδία (33%) τείνουν να
ευνοούν τους περιβαλλοντικούς στόχους, ενώ στην Ιταλία το 61% των ενισχύσεων
αφορούσε τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (µέσος όρος ΕΕ 16%). Το Ηνωµένο
Βασίλειο διέθεσε το 42% των συνολικών ενισχύσεων (εκτός γεωργίας, αλιείας και
µεταφορών) για τους στόχους κατάρτισης (µέσος όρος ΕΕ 6%). Οι αντίστοιχες
ενισχύσεις αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά την κατάρτιση των νέων.

Πίνακας 7: Κρατικές ενισχύσεις για οριζόντιους στόχους και συγκεκριµένους
τοµείς, 2001

EΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK
Οριζόντιοι στόχοι 71 99 97 63 99 55 53 78 96 87 90 94 41 97 78 91
Έρευνα και ανάπτυξη 13 20 7 13 2 11 14 3 17 22 28 40 3 41 13 11
Περιβάλλον 13 4 32 27 1 1 2 - 1 2 17 14 - 1 33 6
ΜΜΕ 16 18 2 4 7 8 21 1 59 31 6 14 10 12 12 12
Εµπόριο 1 0 0 0 - 0 2 0 0 1 4 - 0 5 - 0
Εξοικονόµηση ενέργειας 2 0 10 1 - 0 1 0 0 - 28 1 0 18 13 0
Ενισχύσεις απασχόλησης 3 19 25 1 - 5 1 10 1 - 0 5 8 7 - -
Ενισχύσεις κατάρτισης 6 3 21 0 - 15 - 3 0 - - - 14 0 3 42
Άλλοι στόχοι (1) 18 35 1 18 90 16 12 61 17 31 8 20 7 13 4 20

Συγκεκριµένοι τοµείς 29 1 3 37 1 45 47 22 4 13 10 6 59 3 22 9
Ναυπηγική βιοµηχανία 0 - - 0 - 1 - - - - 5 - - - - 0
Άλλοι µεταποητικοί τοµείς (2) 1 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 2 3 0 0 0
Άλλοι µη µεταποιητικοί τοµείς 0 - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -
Άνθρακας 19 - - 35 - 39 16 - - - - - - - - 4
Τουρισµός 1 1 - 1 - 0 - 3 3 - - 4 2 - - 1
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 5 - - 0 - - 25 15 - - - - 1 - - -
ΜΜΕ, πολιτισµός και υπηρεσίες 3 0 3 0 1 1 4 4 0 13 5 53 3 22 5
Σύνολο ενισχύσεων, εκτός 
γεωργίας, αλιείας και 

µεταφορών, σε εκατ. �
33.463 778 1.180 11.853 465 2.623 6.105 706 4.120 33 629 547 902 376 506 2.639

% επί του συνόλου των ενισχύσεων, εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών

(1) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για εν γένει περιφερειακή ανάπτυξη που δεν υπάγονται αλλού.
(2) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για τον τοµέα του χάλυβα, καθώς και τις ενισχύσεις για δάσωση και
ανασυγκρότηση που δεν υπάγονται αλλού.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν κατά τα προαναφερθέντα Ευρωπαϊκά
Συµβούλια, τα κράτη µέλη συνέχισαν να αναπροσανατολίζουν τις ενισχύσεις τους προς
οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος. Εάν δούµε τις πρόσφατες τάσεις, το
ποσοστό των ενισχύσεων που διετέθησαν στην ΕΕ για οριζόντιους στόχους αυξήθηκε
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κατά 10 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ 1997-1999 και 1999-2001 (διάγραµµα 4). Τούτο
οφείλεται κυρίως στο αποτέλεσµα της ραγδαίας αύξησης (+8 µονάδες κατά την περίοδο
αυτή) των ενισχύσεων για περιβαλλοντικούς στόχους.

Αυτή η αυξητική τάση παρατηρήθηκε, σε ποικίλους βαθµούς, στα περισσότερα κράτη
µέλη. Στη Γερµανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωµένο
Βασίλειο, το µερίδιο των οριζόντιων στόχων αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 10
εκατοστιαίες µονάδες κατά την περίοδο αυτή.

Σε επίπεδο ΕΕ, το µερίδιο των κρατικών ενισχύσεων για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)
αυξήθηκε κατά τρεις εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ των περιόδων 1997-1999 και 1999-
2001. Στην Ιταλία το µερίδιο των ενισχύσεων για Ε&Α αυξήθηκε κατά δέκα
εκατοστιαίες µονάδες. Η εξέλιξη αυτή µπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο του στόχου
που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελόνης για αύξηση της συνολικής δαπάνης
Ε&Α στο 3% περίπου του ΑΕΠ µέχρι το 2010 (σε επίπεδο ΕΕ), µε τα δύο τρίτα αυτής
της αύξησης προερχόµενα από τον ιδιωτικό τοµέα.

∆ιάγραµµα 4:Ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για οριζόντιους
στόχους, 1997 - 2001
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Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

2.2 Άνθρακας και χάλυβας

Όσον αφορά τους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα, η Επιτροπή εξέδωσε το 2002 µιαν
ανακοίνωση µε την οποία αποσαφηνίζει ορισµένες πτυχές της διεκπεραίωσης των
υποθέσεων ανταγωνισµού και της εφαρµογής των διαδικασιών περί κρατικών
ενισχύσεων µετά τη λήξη της ισχύος της Συνθήκης ΕΚΑΧ, τον Ιούλιο του 20027.
Ακόµη, η Επιτροπή εξέδωσε και έναν κανονισµό, µε το οποίο θεσπίζει τους κανόνες

                                                
7 ΕΕ C 152, 26.06.2002, σ. 5.
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χορήγησης των κρατικών ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία άνθρακα, µε στόχο τη
συµβολή στην αναδιάρθρωση του τοµέα αυτού8.

Οι κρατικές ενισχύσεις προς τον τοµέα του χάλυβα µειώθηκαν σηµαντικά κατά τα
τελευταία έτη, από 330 εκατ. ευρώ το 1997 σε µόλις 30 εκατ. EUR το 2001. Το 90% και
άνω των ενισχύσεων προς τον τοµέα αυτόν χορηγούνται για περιβαλλοντικούς λόγους,
και κατατάσσονται ως τέτοιες.

Όσον αφορά τον τοµέα του άνθρακα, το 2001 χορηγήθηκαν περίπου 6,2 δισεκ. ευρώ. Οι
ενισχύσεις για την τρέχουσα παραγωγή συνέχισαν να µειώνονται σταθερά, βάσει των
συµφωνιών για µείωση του όγκου των ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία άνθρακα µέχρι το
2005. Ο πίνακας 8 περιλαµβάνει επισκόπηση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν προς τη
βιοµηχανία άνθρακα κατά την περίοδο 1997 - 2001.

Πίνακας 8: Κρατικές ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα, 1997 - 2001

Ετήσιος µέσος όρος των ενισχύσεων που προορίζονται για την 
τρέχουσα παραγωγή

σε εκατ. � � ανά 
απασχολούµενο σε εκατ. � � ανά 

απασχολούµενο

EΕ 2.175,8 1.982,8 5.693,5 49.024 4.672,8 49.004
D 441,6 951,4 4.540,7 62.977 3.541,6 60.922
E 392,9 401,8 776,0 37.415 683,5 40.654
F 621,7 629,6 376,9 35.560 363,6 43.094

UK 719,7 - - - 84,0 7.021

1997 - 1999 1999 - 2001

Ετήσιος µέσος όρος των 
ενισχύσεων που δεν 

προορίζονται για την τρέχουσα 
παραγωγή

(σε εκατ. �)

1997 - 1999 1999 - 2001

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

2.3 Κρατικές ενισχύσεις για τη συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη

Εισαγωγή

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, το 2001, κάλεσε τα κράτη µέλη να
αναπροσανατολίσουν τις ενισχύσεις τους προς οριζόντιους στόχους κοινού
συµφέροντος, συµπεριλαµβανόµενων των στόχων συνοχής. Τούτο συνεπάγεται αύξηση
των ενισχύσεων για την οικονοµική και κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η απόφαση
χορήγησης µιας ενίσχυσης για περιφερειακή ανάπτυξη µπορεί να ληφθεί µόνο εφόσον
µπορεί να εξασφαλισθεί η ισορροπία µεταξύ της συνακόλουθης νόθευσης του
ανταγωνισµού και των πλεονεκτηµάτων της ενίσχυσης από την άποψη της ανάπτυξης
µιας µειονεκτούσας περιφέρειας. Ακόµη, για να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνοχή είναι
ουσιώδες να εστιασθούν οι ενισχύσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Η
αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να µην τίθεται σε κίνδυνο από τη χορήγηση
δυσανάλογων ενισχύσεων σε µη ενισχυόµενες περιφέρειες.

                                                
8 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2002, σχετικά µε τις κρατικές
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα.
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Η µέτρηση της έκτασης της χρηµατοδοτικής υποστήριξης προς τις περιφέρειες της ΕΕ
είναι ιδιαίτερα δυσχερές έργο. Πρώτον, κάθε κράτος µέλος ασκεί τη δική του
περιφερειακή πολιτική και διαθέτει µέρος του εθνικού του προϋπολογισµού, πέραν των
κρατικών ενισχύσεων, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ακόµη, στα κράτη µέλη µε
οµοσπονδιακή δοµή, όπως είναι η Γερµανία, οι περιφερειακές κυβερνήσεις (των Länder)
είναι υπεύθυνες για σηµαντικούς τοµείς δαπανών. Σε άλλα κράτη µέλη σηµειώνεται
αυξανόµενη τάση προς ανάθεση εξουσιών στις περιφερειακές και τοπικές αρχές. Μετά,
υπάρχουν και τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της ΕΕ, τα οποία χρηµατοδοτούν πολυετή
προγράµµατα καταρτιζόµενα στο πλαίσιο εταιρικής σχέσης µεταξύ περιφερειών, κρατών
µελών και Επιτροπής. Η χρηµατοδότηση αυτή δεν περιλαµβάνεται στον παρόντα πίνακα
αποτελεσµάτων, αλλά έχει επίπτωση στο ύψος των κρατικών ενισχύσεων που
διατίθενται για τις περιφέρειες, κατά το ότι η Κοινότητα χρηµατοδοτεί σε µεγάλο βαθµό
παράλληλα µε το εκάστοτε κράτος µέλος 9.

Ακόµη, κάθε κράτος µέλος κατευθύνει µέρος των κρατικών του ενισχύσεων προς τις
λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις λεγόµενες "ενισχυόµενες περιφέρειες" (βλέπε
ένθετο). Στην πράξη, ένα καθεστώς ενισχύσεων είναι δυνατόν είτε να αφορά
συγκεκριµένα µιαν ενισχυόµενη περιφέρεια (ή οµάδα ενισχυόµενων περιφερειών "Α" ή
"Γ") είτε και ολόκληρη την αντίστοιχη χώρα10. Είναι σαφές ότι οι ενισχυόµενες
περιφέρειες δέχονται και ενισχύσεις µέσω των εθνικής εµβέλειας καθεστώτων, αλλά,
επειδή δεν υπάρχουν δεδοµένα για τους τελικούς δικαιούχους, τούτο δεν είναι δυνατόν
να προσδιορισθεί ποσοτικά. Ωστόσο, εναλλακτικά, είναι δυνατόν να µετρηθούν όλες οι
ενισχύσεις που αφορούν συγκεκριµένα, στο πλαίσιο ενός καθεστώτος ενισχύσεων,
ενισχυόµενες περιφέρειες "Α", ανεξάρτητα από τον συνολικό στόχο των ενισχύσεων11.

Ορισµός των ενισχυόµενων περιφερειών

∆υνάµει του άρθρου 87 παρ. 3 της Συνθήκης, ορισµένες περιοχές (περιφέρειες) είναι δυνατόν να
τύχουν παρέκκλισης από την αρχή της συµβατότητας που θεσπίζεται στο άρθρο 87 παρ. 1. Πρώτον,
το άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α) ορίζει ότι δύνανται να θεωρηθούν ότι συµβιβάζονται µε την κοινή
αγορά οι ενισχύσεις για την προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης περιοχών στις οποίες το βιοτικό
επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό, ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση. Οι περιφέρειες 'Α'
συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό µε τις περιφέρειες του Στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. Στην
πράξη, µια περιφέρεια µπορεί να χαρακτηρισθεί 'Α' εφόσον αποτελεί γεωγραφική µονάδα επιπέδου
NUTS ΙΙ12 και έχει κατά κεφαλή ΑΕΠ χαµηλότερο του 75% του κοινοτικού µέσου όρου. Στο
παράρτηµα 1 παρέχεται πλήρης κατάλογος των περιφερειών 'Α' που έχουν εγκριθεί για την περίοδο
2000-2006.

∆εύτερον, µια ενίσχυση είναι δυνατόν να θεωρηθεί συµβατή µε την κοινή αγορά δυνάµει του άρθρου
87 παρ. 3 στοιχείο γ) εφόσον αποσκοπεί στην "προώθηση της αναπτύξεως ορισµένων οικονοµικών

                                                
9 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των εθνικών χρηµατοδοτήσεων δεν µπορεί να
χαρακτηρισθεί κρατική ενίσχυση, δεδοµένου ότι αφορά επενδύσεις σε έργα υποδοµής κ.λπ.
10 Υπάρχει και µια τρίτη κατηγορία, όπου οι ενισχύσεις χορηγούνται από περιφερειακές αρχές προς
περιφέρειες που δεν µπορούν να διεκδικήσουν βοήθεια σε επίπεδο NUTS II, αλλά το συνολικό ύψος των
ενισχύσεων αυτών δεν είναι σηµαντικό σε κοινοτικό επίπεδο.
11 Στους προηγούµενους πίνακες αποτελεσµάτων, τα στοιχεία για τις "περιφερειακές ενισχύσεις"
περιελάµβαναν µόνο τις ενισχύσεις µε κύριο στόχο κατά τεκµήριο "περιφερειακό", οπότε δεν
περιελάµβαναν τις ενισχύσεις προς συγκεκριµένη µεν περιφέρεια αλλά µε κύριο στόχο, π.χ., τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις ή την έρευνα και ανάπτυξη.
12 NUTS : Στατιστική Ονοµατολογία Εδαφικών Ενοτήτων.
http://europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.html
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δραστηριοτήτων ή οικονοµικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνει τους όρους των συναλλαγών κατά
τρόπο που θα αντέκειτο προς το κοινό συµφέρον." Το άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο γ) επιτρέπει ευρύτερη
ερµηνεία απ� ό,τι το άρθρο 87 παρ. 3 στοιχείο α) όταν πρόκειται για τον ορισµό των δυσχερειών µιας
περιφέρειας που µπορούν να µετριασθούν µέσω ενισχύσεων. Ωστόσο, επειδή απευθύνεται σε
περιφέρειες που είναι σε λιγότερο µειονεκτική θέση από εκείνες του στοιχείου α), ένα µικρό µόνο
µέρος της επικράτειας ενός κράτους µέλους µπορεί εκ πρώτης όψεως να προκριθεί για ενίσχυση της
κατηγορίας αυτής.

Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα (το πλήρες κείµενο του εγγράφου 98/C 74/06 µπορεί να αναζητηθεί στην ιστοσελίδα
: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/), η Επιτροπή θεωρεί εκ πρώτης
όψεως ότι η συνολική έκταση των ενισχυόµενων περιφερειών στην Κοινότητα πρέπει να
παραµένει µικρότερη της έκτασης των µη ενισχυόµενων. Στην πράξη τούτο σηµαίνει ότι οι
περιφερειακές ενισχύσεις πρέπει να καλύπτουν στην Κοινότητα λιγότερο από το 50% του
κοινοτικού πληθυσµού. Για την περίοδο 2000-2006, η Επιτροπή καθόρισε το κοινοτικό ανώτατο
όριο για τις περιφερειακές ενισχύσεις στο 42,7% του κοινοτικού πληθυσµού. Για κάθε επιµέρους
κράτος µέλος, το όριο αυτό έχει ως εξής:

Βέλγιο: 30.9%
∆ανία: 17.1%
Γερµανία: 34.9%
Ελλάδα: 100%
Ισπανία: 79.2%
Γαλλία: 36.7%
Ιρλανδία: 100%
Ιταλία: 43.6%
Λουξεµβούργο: 32%
Κάτω Χώρες: 15%
Αυστρία: 27.5%
Πορτογαλία: 100%
Φινλανδία: 42.2%
Σουηδία: 15.9%
Ηνωµένο Βασίλειο: 28.7%

Οι περιφέρειες ενός κράτους µέλους που είναι επιλέξιµες για τις ως άνω παρεκκλίσεις, και τα
ανώτατα όρια των ενισχύσεων για αρχικές επενδύσεις ή για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
τα οποία εγκρίνονται για κάθε περιφέρεια συνιστούν τον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων του
αντίστοιχου κράτους µέλους (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/regional/) Ακόµη,
οι ως άνω κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν και τις περιοχές όπου είναι δυνατόν να χορηγηθεί και
ένα πρόσθετο ποσό ενίσχυσης στο πλαίσιο οριζόντιων πολιτικών, όπως για τις µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις.

Κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται ειδικά για τις ενισχυόµενες περιφέρειες

Στοιχεία για τις κρατικές ενισχύσεις δεν είναι διαθέσιµα χαµηλότερα από το επίπεδο
NUTS II. Τούτο δεν θέτει προβλήµατα κατά τη µέτρηση των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγούνται στις ενισχυόµενες περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α),
διότι όλες οι περιφέρειες αυτές ανήκουν στα επίπεδα NUTS I ή II. Ωστόσο, δυνάµει του
άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ) συχνά µέρος µόνο µιας περιφέρειας του επιπέδου NUTS II
θεωρείται επιλέξιµο. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο τύποι περιοχών 'Γ': ένας όπου η
περιφέρεια επιπέδου NUTS II είναι "πλήρως" ενισχυόµενη, και ένας όπου η περιφέρεια
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είναι "εν µέρει" ενισχυόµενη. Π.χ., στη Γερµανία το Βερολίνο είναι πλήρως ενισχυόµενη
περιφέρεια 'Γ', ενώ η Βαυαρία είναι εν µέρει ενισχυόµενη περιφέρεια 'Γ'. Το 2001, το
2,5% των συνολικών ενισχύσεων στην ΕΕ (εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών,
τοµείς για τους οποίους δεν υπάρχει κατανοµή κατά περιφέρειες) προοριζόταν για τις
πλήρως ενισχυόµενες περιφέρειες 'Γ'. Επιπλέον δε, ένα ακόµη 13% προοριζόταν για τις
εν µέρει ενισχυόµενες περιφέρειες 'Γ' σε επίπεδο NUTS II. ∆υστυχώς, επειδή δεν
υπάρχουν στοιχεία για τους δικαιούχους σε επίπεδο NUTS III ή χαµηλότερα, δεν είναι
δυνατόν να προσδιορισθεί το ποσοστό των ενισχύσεων αυτών που πράγµατι έφθασε στο
ενισχυόµενο µέρος της περιφέρειας. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία για τις ενισχυόµενες
περιφέρειες 'Γ' δεν είναι συγκρίσιµα µεταξύ κρατών µελών.

Για την Ένωση συνολικά, εκτιµάται ότι κατά το 2001 8 δισεκ. ευρώ κατευθύνθηκαν
αποκλειστικά στις περιφέρειες 'Α'. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε κάτι λιγότερο από το ένα
τέταρτο του συνόλου των ενισχύσεων (εκτός των τοµέων της γεωργίας, της αλιείας και
των µεταφορών για τους οποίους δεν υπάρχει διαθέσιµη κατανοµή σε περιφερειακό
επίπεδο).

Πίνακας 9: Κρατικές ενισχύσεις προοριζόµενες ειδικά για τις περιφέρειες 'Α',
2001

ΕΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P* FIN S UK
Σύνολο ενισχύσεων, εκτός 
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών, 
σε εκατ. � 33463 778 1180 11853 465 2623 6105 706 4120 33 629 547 902 376 506 2639
Ενισχύσεις για ενισχυόµενες 
περιφέρειες "Α", σε εκατ. � 8017 - - 2536 465 697 348 648 2116 - - 16 902 - - 288
Ενισχύσεις για ενισχυόµενες 
περιφέρειες "Α", ως % του 
συνόλου των ενισχύσεων ** 24 - - 21 100 27 6 92 51 - - 3 100 - - 11

Σηµείωση: ∆εν υπάρχουν ενισχυόµενες περιφέρειες 'Α' στις χώρες B, DK, L, NL και S.
* Το 2000, οι περιφέρειες Lisboa και Vale do Tejo µετατέθηκαν από την κατηγορία 'Α' στην 'Γ'. ∆εν
υπάρχουν ακόµη στοιχεία για συγκεκριµένα καθεστώτα στις περιφέρειες αυτές, οπότε όλες οι ενισχύσεις
κατατάσσονται ακόµη στις ενισχυόµενες περιφέρειες 'Α'.
** Τα στοιχεία δεν περιλαµβάνουν τους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών για τους
οποίους δεν υπάρχει διαθέσιµη κατανοµή σε περιφερειακό επίπεδο. ∆εν είναι εποµένως δυνατόν να
µετρηθούν οι ενισχύσεις σε ωενισχυόµενες περιφέρειες 'Α' ως ποσοστό του συνόλου των κρατικών
ενισχύσεων.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Οι διαφορές µεταξύ κρατών µελών ως προς τα επίπεδα των ενισχύσεων που
προορίζονται για τις ενισχυόµενες περιφέρειες 'Α' (πίνακας 9) αποδίδουν όχι µόνο τις
διαφορές περιφερειακής πολιτικής αλλά και το µέγεθος του επιλέξιµου πληθυσµού κάθε
χώρας, καθώς και τον βαθµό κατά τον οποίο ένα κράτος µέλος χορηγεί ενισχύσεις σε µη
κεντρικό επίπεδο. Για τις χώρες συνοχής, ορισµένα καθεστώτα ενισχύσεων δεν
προορίζονται για µια συγκεκριµένη περιφέρεια αλλά, καθώς ολόκληρη η επικράτεια
µπορεί να επιλεγεί για βοήθεια σε επίπεδο είτε 'Α' είτε 'Γ'13, στην ουσία οι ενισχύσεις
προορίζονται συνολικά για την αντίστοιχη περιφέρεια.

                                                
13 Για την Ελλάδα, ολόκληρη η χώρα αποτελεί ενισχυόµενη περιφέρεια 'Α'. Για την Ιρλανδία και την
Πορτογαλία, είναι επιλέξιµο το 100% του πληθυσµού, αλλά µέρος µόνο της επικράτειας αποτελεί
ενισχυόµενη περιφέρεια 'Γ'. Στην Ισπανία, είναι επιλέξιµο το 80% του πληθυσµού για ενισχύσεις επιπέδου
α) ή γ), αλλά σε επίπεδο NUTS II ολόκληρη η επικράτεια είναι είτε πλήρως είτε εν µέρει ενισχυόµενη.
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Οι ενισχύσεις προς τις περιφέρειες 'Α', οι οποίες σχεδόν συµπίπτουν µε τις περιφέρειες
του Στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µειώθηκαν εντυπωσιακά κατά τα τελευταία
δέκα περίπου έτη, από τη µέγιστη τιµή των 27 δισεκ. ευρώ το 1993 σε 8 δισεκ. ευρώ το
2001. Το 1993, η Γερµανία (17 δισεκ, ευρώ) και η Ιταλία (7 δισεκ. ευρώ) κάλυπταν
σχεδόν το 90% του συνόλου. Για την πρώτη, το ποσό εντασσόταν στην τεράστια
προσπάθεια για επενδύσεις στα νέα Länder κατά τη δεκαετία του 1990. Το 2001, τα δύο
αυτά κράτη µέλη εξακολουθούσαν να καλύπτουν περισσότερο από το ήµισυ του
συνόλου για την ΕΕ, αλλά το ύψος των ενισχύσεων είχε ραγδαία µειωθεί, στα 2,5 δισεκ.
ευρώ στη Γερµανία και στα 2,1 δισεκ. ευρώ στην Ιταλία.

Παρά τη σηµειωθείσα µείωση, οι ενισχύσεις προς τις περιφέρειες 'Α' εξακολούθησαν να
καλύπτουν περίπου το ήµισυ των συνολικών ενισχύσεων στην Ιταλία κατά το 2001.
Αντίθετα, στη Γερµανία οι ενισχύσεις προς τις περιφέρειες 'Α' κάλυψαν το 21% του
συνόλου κατά το 2001, σε σύγκριση µε το 50% και άνω κατά το 1993. Σε ολόκληρη την
ΕΕ, το αντίστοιχο ποσοστό µειώθηκε από 45% περίπου το 1993 σε 23% το 2001. Το
διάγραµµα 5 εµφαίνει την τάση στην ΕΕ-15 και στα δύο ως άνω κράτη µέλη.

∆ιάγραµµα 5:Κρατικές ενισχύσεις προοριζόµενες ειδικά για τις ενισχυόµενες
περιφέρειες 'Α', 1991-2001
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Νέο πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις

Τον Φεβρουάριο του 2002, η Επιτροπή υιοθέτησε µια µείζονα µεταρρύθµιση για την
καθιέρωση ενός ταχύτερου, απλούστερου και πλέον αξιόπιστου συστήµατος ελέγχου
των κρατικών ενισχύσεων για µεγάλες επενδύσεις εντός της ΕΕ. Το νέο "Πολυτοµεακό
πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα επενδυτικά σχέδια" θα τεθεί σε
πλήρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2004, σε αντικατάσταση του σηµερινού πλαισίου, το
οποίο ισχύει από τον Σεπτέµβριο του 1998. Το νέο πλαίσιο περιλαµβάνει περιορισµένες
απαιτήσεις κοινοποίησης για τα µεγάλα σχέδια, µε αντιστάθµισµα τη σηµαντική µείωση
των επιτρεποµένων ορίων για τις ενισχύσεις. Οι νέοι κανόνες θα ισχύουν και για τη
βιοµηχανία συνθετικών ινών καθώς και για την αυτοκινητοβιοµηχανία, τοµείς για τους
οποίους ίσχυαν χωριστοί κανόνες.
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Η ανάγκη για µια περιοριστική προσέγγιση των περιφερειακών ενισχύσεων για µεγάλης
κλίµακας και ευκίνητα επενδυτικά σχέδια (δηλαδή σχέδια τα οποία η ενδιαφερόµενη
επιχείρηση θα µπορούσε να εκτελέσει σε διάφορους τόπους) είναι ευρέως
αναγνωρισµένη:

� Ο στρεβλωτικός αντίκτυπος των ενισχύσεων αυτής της κατηγορίας αποκτά
µεγαλύτερες διαστάσεις, δεδοµένου ότι άλλες στρεβλώσεις κυβερνητικής
προέλευσης εξαλείφονται και οι αγορές καθίστανται περισσότερο ανοικτές
και ολοκληρωµένες.

� Οι µεγάλες επενδύσεις επηρεάζονται λιγότερο από τα ιδιάζοντα
περιφερειακά προβλήµατα της κάθε µειονεκτούσας περιοχής.

� Ακόµη, οι επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν µεγάλες επενδύσεις συνήθως
διαθέτουν µεγάλη διαπραγµατευτική δύναµη έναντι των αρχών που
χορηγούν τις ενισχύσεις, πράγµα που µπορεί να καταλήξει σε έναν κύκλο
αυξανόµενα γενναιόδωρων υποσχέσεων για ενισχύσεις, πιθανώς σε επίπεδο
πολύ υψηλότερο από εκείνο που απαιτείται για την αντιστάθµιση των
εκάστοτε περιφερειακών µειονεκτηµάτων.

Σύµφωνα µε το νέο πλαίσιο, το πραγµατικό µέγιστο ύψος της ενίσχυσης που µπορεί να
χορηγηθεί για ένα µεγάλο σχέδιο αντιστοιχεί στο ανώτατο όριο που καθορίζεται στους
χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων, το οποίο στη συνέχεια µειώνεται αυτοµάτως
σύµφωνα µε µια σχετική κλίµακα. Για πολύ µεγάλα σχέδια που συγχρηµατοδοτούνται
από τα κοινοτικά ∆ιαρθρωτικά Ταµεία είναι δυνατόν να χορηγηθεί και ένα "πριµ
συνοχής". Έτσι, το νέο σύστηµα θα λαµβάνει υπόψη την προστιθέµενη αξία αυτών των
µεγάλων συγχρηµατοδοτούµενων σχεδίων στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή της
Κοινότητας.

Ακόµη, το νέο πλαίσιο προβλέπει και έναν "κατάλογο των τοµέων που παρουσιάζουν
διαρθρωτικά προβλήµατα". Καµία περιφερειακή ενίσχυση για επενδυτικά σχέδια στους
τοµείς αυτούς δεν πρόκειται να εγκρίνεται πέραν του ορίου που θα έχει καθορίσει η
Επιτροπή, εκτός εάν τα ενδιαφερόµενο κράτος µέλος αποδείξει ότι, αν και ο
εµπλεκόµενος τοµέας θεωρείται ότι φθίνει, η αγορά για το αντίστοιχο προϊόν
παρουσιάζει ταχεία µεγέθυνση (συνήθως η παραγωγή ενός προϊόντος αποτελεί µία µόνο
από τις δραστηριότητες ενός τοµέα).

Το νέο πλαίσιο θα εφαρµοσθεί πλήρως από την 1η Ιανουαρίου 2004 µέχρι τη 31η
∆εκεµβρίου 2009. Για τα επενδυτικά σχέδια στους τοµείς των συνθετικών ινών και των
αυτοκινήτων υπάρχουν ορισµένοι µεταβατικοί κανόνες.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις µετά το 2006

Οι σηµερινοί χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων για τα δεκαπέντε κράτη µέλη θα
εξακολουθήσουν να ισχύουν µέχρι το 2006. Οι χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων για τις
υποψήφιες χώρες έχουν συνταχθεί ή βρίσκονται υπό σύνταξη. Για την περίοδο µετά το
2006, θα πραγµατοποιηθεί µια εκ βάθρων αναθεώρηση των περιφερειακών ενισχύσεων.
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2.4 Μέσα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

Η πλειονότητα των κρατών µελών τείνει να χορηγεί ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία
υπό µορφή επιχορηγήσεων �

Όλες οι κρατικές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν έξοδα ή απώλεια εισοδήµατος για τις
δηµόσιες αρχές, και όφελος για τους δικαιούχους. Πάντως, το πραγµατικό ύψος της
ενίσχυσης µπορεί να διαφέρει από το ονοµαστικό ποσό που µεταβιβάζονται σε
περίπτωση επιδοτούµενου δανείου ή εγγύησης.
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∆ιάγραµµα 6:Μερίδιο του κάθε µέσου χορήγησης ενισχύσεων στις συνολικές
ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία στην ΕΕ, 1999 - 2001

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

� αν και εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές ως προς τη χρήση των
µέσων χορήγησης ενισχύσεων

Κατά την περίοδο 1999-2001, οι επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν στο 63% του συνόλου
των κρατικών ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία. Πέραν των ενισχύσεων που χορηγούνται
µέσω του προϋπολογισµού, άλλες ενισχύσεις καταβάλλονται µέσω του φορολογικού
συστήµατος ή του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. Οι φορολογικές απαλλαγές
αντιπροσωπεύουν το 26% του συνόλου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ η ∆ανία, η Ισπανία, το
Λουξεµβούργο, η Φινλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο χορηγούν πάνω από το 85% των
ενισχύσεών τους υπό µορφή επιχορηγήσεων, άλλα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
περισσότερο τις φορολογικές απαλλαγές, όπως ιδίως η Γερµανία (36%), η Γαλλία (39%)
και η Ιρλανδία (77%). Παρεµφερές µέσο ενίσχυσης αποτελούν οι φορολογικές
διευκολύνσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνται µόνο σε τέσσερα κράτη µέλη, ενώ
αντιπροσωπεύουν το 5% όλων των ενισχύσεων προς την βιοµηχανία στις Κάτω Χώρες.

Υπάρχουν και άλλα µέσα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, τα οποία και διαφέρουν από
το ένα κράτος µέλος στο άλλο (πίνακας 10). Ένα από τα µέσα αυτά καλύπτει τις
µεταβιβάσεις πόρων στις οποίες το στοιχείο ενίσχυσης αποτελείται από τους τόκους που
εξοικονοµεί ο δικαιούχος κατά την περίοδο που το µεταβιβασθέν κεφάλαιο είναι στη
διάθεσή του. Η µεταβίβαση πόρων γίνεται υπό µορφή φορολογικής διευκόλυνσης ή
χαµηλότοκου δανείου. Τα στοιχεία ενίσχυσης σε αυτήν την περίπτωση είναι πολύ
χαµηλότερα από το ύψος των µεταβιβαζόµενων πόρων. Τα χαµηλότοκα δάνεια
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αντιπροσωπεύουν περίπου το 7% όλων των ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία σε
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποσοστό αυτό είναι αισθητά υψηλότερο (10-12%)
στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία και στη Σουηδία.

Οι ενισχύσεις µπορούν επίσης να λάβουν τη µορφή της συµµετοχής του κράτους σε
µετοχικό κεφάλαιο· οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το
1% όλων των κοινοτικών ενισχύσεων προς την βιοµηχανία. Τέλος, ενισχύσεις µπορούν
να χορηγηθούν και µε τη µορφή εγγυοδοσίας. Τα στοιχεία ενίσχυσης είναι πολύ
κατώτερα από τα ονοµαστικά ποσά που καλύπτονται µε την εγγύηση, δεδοµένου ότι
αντιστοιχούν στο όφελος που ο αποδέκτης εξασφαλίζει δωρεάν ή σε τιµή κατώτερη από
αυτήν που ισχύει στην αγορά σε περίπτωση καταβολής ασφαλίστρου για την κάλυψη του
αντίστοιχου κινδύνου. Το 2001 χορηγήθηκαν εγγυήσεις από τα περισσότερα κράτη µέλη,
αν και οι αντίστοιχες ενισχύσεις κάλυψαν µόλις στο 3% των συνολικών κοινοτικών
ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία.

Πίνακας 10: Κρατικές ενισχύσεις προς την βιοµηχανία ανά µέσο ενίσχυσης,
1999 - 2001

Επιχορη-
γήσεις

Φορολογικές 
απαλλαγές

Εταιρικές 
συµµετοχές

Χαµηλό-
τοκα 
δάνεια

Φορολο-
γικές 
διευκο-
λύνσεις

Εγγυήσεις

ΕΕ 63,3 26,1 0,3 6,6 0,5 3,1
B 78,7 14,9 0,2 5,5 0,3 0,4

DK 86,7 10,0 - 2,5 - 0,9
D 49,9 35,8 0,2 7,2 0,9 6,1

EL 81,2 18,7 - 0,0 - 0,1
E 88,1 - 0,7 11,1 - 0,1
F 47,1 38,7 - 10,4 0,3 3,5

IRL 18,9 76,8 4,3 - - 0,0
I 77,9 17,5 0,3 4,1 - 0,3
L 94,3 - - 5,7 - -

NL 78,1 8,7 - 5,8 4,9 2,5
A 82,2 - 0,1 12,3 - 5,4
P 78,3 11,0 0,9 8,5 - 1,4

FIN 93,8 1,5 - 4,6 - 0,1
S 73,8 14,2 1,0 10,8 - 0,2

UK 96,2 2,6 1,1 0,1 - -

%
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
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ΜΕΡΟΣ 3: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

3.1 Καταχωρηθείσες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή ελέγχει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από τα κράτη µέλη µέσω µιας
τυπικής και διαφανούς διαδικασίας, την οποία καθορίζει ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ.
659/1999 του Συµβουλίου. Το 2002, καταχωρήθηκαν στα µητρώα της Επιτροπής πάνω
από 1000 υποθέσεις. Από αυτές, το 44% αφορούσαν ενισχύσεις προς τους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών, 38% προς τη γεωργία, 10% την αλιεία και 8% τις
µεταφορές και την ενέργεια.

Σύµφωνα µε τον ως άνω κανονισµό του Συµβουλίου, όλα τα σχέδια για τη χορήγηση
νέων ενισχύσεων κοινοποιούνται προς την Επιτροπή εγκαίρως από το ενδιαφερόµενο
κράτος µέλος. Ωστόσο, στο 15% περίπου των υποθέσεων που εξετάσθηκαν την
πρωτοβουλία για την κίνηση της διαδικασίας ελέγχου έλαβε η Επιτροπή, και όχι το
κράτος µέλος, αφού έλαβε γνώση της ενίσχυσης, π.χ. µετά από σχετική καταγγελία.

Προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για συγκεκριµένες µορφές ενίσχυσης, τον
Φεβρουάριο 2001 τέθηκαν σε εφαρµογή δύο απαλλαγές κατά κατηγορία, µία για τις
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και µία για τις ενισχύσεις κατάρτισης. Όπως
αναµενόταν, ο αριθµός των κοινοποιήσεων σχετικά µε αυτές τις δύο µορφές ενίσχυσης
µειώθηκε κατά το 2002, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη έκαναν χρήση των απαλλαγών
αυτών: Η Επιτροπή έλαβε περίπου 102 έντυπα ενηµέρωσης σχετικά µε απαλλαγείσες
ενισχύσεις κατάρτισης, και 128 σχετικά µε απαλλαγείσες ενισχύσεις προς ΜΜΕ.
Τέσσερα κράτη µέλη, η Γερµανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο
κάλυψαν το 95% αυτών των ενηµερωτικών εντύπων, ενώ τα περισσότερα από τα
υπόλοιπα κράτη µέλη δεν έκαναν χρήση των προσφερόµενων δυνατοτήτων.

3.2 Αποφάσεις της Επιτροπής

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η Επιτροπή δεν έχει αµφιβολίες ως προς το αν η
εξετασθείσα υπόθεση είναι συµβατή µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, και
επιτρέπει στα κράτη µέλη να χορηγούν τέτοιες ενισχύσεις χωρίς να κινεί την επίσηµη
διαδικασία έρευνας. Έτσι συνέβη στο 87% των αποφάσεων που εξεδόθησαν το 2002.
Όταν η Επιτροπή έχει αµφιβολίες σχετικά µε το αν ορισµένα µέτρα ενίσχυσης
συµβιβάζονται µε τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, κινεί µια
τυποποιηµένη διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τα ενδιαφερόµενα µέρη και όλα τα
κράτη µέλη καλούνται να υποβάλουν παρατηρήσεις. Αφού λήξει η επίσηµη διαδικασία
έρευνας, η Επιτροπή είτε εκδίδει απόφαση υπέρ ή υπό αίρεση (στο 6% των αποφάσεων
του 2002) είτε αποφαίνεται ότι η αντίστοιχη ενίσχυση δεν συµβιβάζεται µε τους κανόνες
περί κρατικών ενισχύσεων, οπότε και µε την κοινή αγορά, και εκδίδει αρνητική απόφαση
(στο 7% του συνόλου των αποφάσεων του 2002). Στο διάγραµµα 7 εµφαίνεται το
ποσοστό των συµβατών και των µη συµβατών ενισχύσεων επί του συνόλου των
υποθέσεων που εξετάσθηκαν από την Επιτροπή κατά την περίοδο 2000-2002.
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∆ιάγραµµα 7:Ποσοστό αρνητικών αποφάσεων ανά κράτος µέλος, 2000-2002
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Σηµείωση: Από τις "τελικές αποφάσεις" εξαιρούνται όλες οι αποφάσεις που εξεδόθησαν το 2002 για την
κίνηση επίσηµης διαδικασίας έρευνας, καθώς και οι διορθώσεις, προσθήκες, δικαστικές εντολές κ.λπ.
Ακόµη, από το σύνολο εξαιρούνται και όλες εκείνες οι αποφάσεις µε τις οποίες η Επιτροπή αποφασίζει ότι
η κοινοποιηθείσα ενίσχυση δεν συνιστά πράγµατι ενίσχυση κατά τον ορισµό του άρθρου 87 παρ. 1. Το
2002 εξεδόθησαν 30 τέτοιες αποφάσεις. Στις "θετικές" αποφάσεις περιλαµβάνονται και οι 10 αποφάσεις
υπό όρους που εξεδόθησαν κατά την περίοδο αναφοράς. Το Λουξεµβούργο δεν έχει συµπεριληφθεί στο ως
άνω διάγραµµα, λόγω του σχετικά µικρού αριθµού αποφάσεων (10 τελικές αποφάσεις, από τις οποίες οι 8
θετικές) κατά την περίοδο αυτή.

Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ Γεωργίας, Αλιείας, Ανταγωνισµού, Μεταφορών και Ενέργειας).

3.3 Ανάκτηση της ενίσχυσης

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να απαιτήσει, µια ενίσχυση που χορηγείται από κράτος
µέλος και είναι ασύµβατη µε την κοινή αγορά να επιστραφεί από τον δικαιούχο στις
δηµόσιες αρχές που τη χορήγησαν. Το εµπλεκόµενο κράτος µέλος πρέπει να ανακτήσει
την ενίσχυση αµέσως, και σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες. Ο πίνακας 11 παρέχει µια
επισκόπηση των ενταλµάτων ανάκτησης που εκκρεµούν. Τον Φεβρουάριο του 2003,
υπήρχαν 81 τέτοια εντάλµατα, από τα οποία τα 43 αφορούσαν τη Γερµανία και τα 18 την
Ισπανία.

Πίνακας 11: Εντάλµατα ανάκτησης που εκκρεµούσαν τον Φεβρουάριο του 2003

Σε στάδιο
εκτέλεσης

Στο πλαίσιο
διαδικασίας
πτώχευσης

Υπό εξέταση
ενώπιον εθνικών
δικαστηρίων

Υπό εξέταση
ενώπιον του ∆ΕΚ

Σύνολο
εκκρεµών
ενταλµάτων

38 27 10 6 81
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Σηµείωση: ∆ιαδικασίες ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων σε τοµείς εκτός της γεωργίας, της αλιείας και
των µεταφορών.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Το 2002, η Επιτροπή εξέδωσε 19 αρνητικές αποφάσεις, µε τις οποίες ζητούσε από τα
εµπλεκόµενα κράτη µέλη να ανακτήσουν ενισχύσεις ύψους άνω του 1 δισεκ, ευρώ. Το
ποσό αυτό είναι υποεκτιµηµένο, διότι δεν είναι δυνατόν να εντοπισθούν τα ακριβή ποσά
των ασύµβατων ενισχύσεων στις περιπτώσεις όπου οι ενισχύσεις χορηγούνται σε µεγάλο
αριθµό δικαιούχων µέσω κάποιου καθεστώτος, ή όταν χρησιµοποιείται µέσο χορήγησης
που είναι δύσκολο να εκτιµηθεί ποσοτικά, όπως είναι η εγγυοδοσία.

3.4 Εκσυγχρονισµός του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή συνεχίζει τις προσπάθειές της για τον εκσυγχρονισµό και τη µεταρρύθµιση
του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων, µε στόχο την απλούστευση των διαδικασιών που
αφορούν τις µη περίπλοκες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων και την επικέντρωση των
προσπαθειών της στις πιο σοβαρές περιπτώσεις νόθευσης του ανταγωνισµού. Η
Επιτροπή πραγµατοποίησε πρόσφατα µια λεπτοµερή εσωτερική εξέταση, για να
εντοπίσει τις δυνατότητες απλούστευσης των διαδικασιών και περιορισµού της διάρκειάς
τους. Χάρη στην εξέταση αυτή, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εντόπισαν ορισµένες
πιθανές αλλαγές, οι οποίες αυτή τη στιγµή αποτελούν το αντικείµενο λεπτοµερών
διαβουλεύσεων µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Οι εργασίες αυτές είναι
δυνατόν να καταλήξουν στη σύνταξη εκτελεστικών διατάξεων κατά το άρθρο 27 του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999, σχετικά µε τη µορφή, το περιεχόµενο και άλλες
λεπτοµέρειες των κοινοποιήσεων, τη µορφή, το περιεχόµενο και άλλες λεπτοµέρειες των
ετήσιων εκθέσεων, λεπτοµέρειες για τις προθεσµίες και τον υπολογισµό των
προθεσµιών, και το επιτόκιο που εφαρµόζεται κατά την ανάκτηση παράνοµων
ενισχύσεων, καθώς και άλλες προτάσεις για τη βελτίωση των σηµερινών διαδικασιών
και µεθόδων εργασίας.

Πιο συγκεκριµένα, και όσον αφορά τις διαδικασίες περί κρατικών ενισχύσεων στον
τοµέα της αλιείας, η Επιτροπή έχει προτείνει την κατάργηση της χωριστής εξέτασης των
υποχρεωτικών εισφορών των κρατών µελών σε σχέδια που συγχρηµατοδοτούνται από
την Κοινότητα στο πλαίσιο διαρθρωτικής βοήθειας στον τοµέα αυτόν.14

Ακόµη, η Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει τα δικά της µέσα που χρησιµοποιεί για τις
κρατικές ενισχύσεις, για να τα απλουστεύσει και να τα αποσαφηνίσει, και να άρει τυχόν
αντιφάσεις µεταξύ των διαφόρων κειµένων. Τούτο αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία, η
οποία είναι πιθανό να διαρκέσει αρκετά έτη. Πάντως, πολλά έχουν ήδη γίνει.

Η υιοθέτηση ενός νέου πολυτοµεακού πλαισίου (βλέπε τµήµα 2.3) το 2002 παρέχει µια
πολύ σαφέστερη δέσµη κανόνων για την αξιολόγηση των κρατικών ενισχύσεων που
χορηγούνται για µεγάλα επενδυτικά σχέδια, ενώ ταυτόχρονα καταργεί την ανάγκη εκ
των προτέρων κοινοποίησης για πολλά σχέδια ενισχύσεων, υπό τον όρο ότι η εκάστοτε

                                                
14 Πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2796/1999 για
τον καθορισµό των λεπτοµερών κανόνων και ρυθµίσεων σχετικά µε την κοινοτική διαρθρωτική βοήθεια
στον τοµέα της αλιείας, άρθρο 19 "Υποχρεωτικές χρηµατοδοτικές συµµετοχές και κρατική ενίσχυση",
COM(2002) 187 τελικό, της 28.5.2002, σ. 11.
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ενίσχυση χορηγείται στο πλαίσιο ήδη εγκεκριµένου καθεστώτος περιφερειακών
ενισχύσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο συγκεντρώνει και παγιώνει σε ένα και µοναδικό
κείµενο τα διάφορα κείµενα που ίσχυαν πριν για τους τοµείς του χάλυβα, των
συνθετικών ινών και των αυτοκινήτων.

Μετά την επιτυχή εισαγωγή των κανονισµών περί απαλλαγών κατά κατηγορία, για τις
ενισχύσεις προς τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και την κατάρτιση15, η Επιτροπή
υιοθέτησε το 2002 µια απαλλαγή κατά κατηγορία για τις ενισχύσεις απασχόλησης16.
Τούτο απαλείφει την ανάγκη της εκ των προτέρων κοινοποίησης πολλών κρατικών
ενισχύσεων για τις ανάγκες της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης ή την υποστήριξη των
µειονεκτούντων ή ανάπηρων εργαζοµένων.

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο, σχετικά µε την ενδιάµεση αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής17, η
Επιτροπή υιοθέτησε πρόσφατα ένα σχέδιο συστήµατος απαλλαγών κατά κατηγορία, και
µε ορισµένα ανώτατα όρια, για ορισµένες κατηγορίες κρατικών ενισχύσεων οι οποίες
χορηγούνται προς αγρότες ή προς επιχειρήσεις που µεταποιούν και εµπορεύονται
αγροτικά προϊόντα. Τούτο θα επιστρέψει στα κράτη µέλη να χορηγούν αγροτικές
ενισχύσεις διαφόρων κατηγοριών χωρίς να χρειάζεται να ζητούν την εκ των προτέρων
πιστοποίηση της Επιτροπής. Όταν εγκριθεί, η εν λόγω απαλλαγή θα επιταχύνει την
εφαρµογή των νέων αγροτικών κρατικών ενισχύσεων, πράγµα που, στη συνέχεια, θα
διευκολύνει τα εθνικά προγράµµατα που αποσκοπούν στη βελτίωση των προτύπων για
το περιβάλλον, την ευζωία των ζώων και την υγιεινή στον αγροτικό τοµέα.

Ακόµη, η Επιτροπή συνεχίζει και τις εργασίες της για την αποσαφήνιση της σχέσης
µεταξύ κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και της πρόβλεψης των κρατών µελών για
την αντιστάθµιση των εξόδων παροχής υπηρεσιών γενικού συµφέροντος. Τον ∆εκέµβριο
του 2002 διεξήχθη µια πρώτη σύσκεψη µε εκπροσώπους των κρατών µελών βάσει ενός
ανεπίσηµου εγγράφου, έκτοτε δε έχουν ληφθεί λεπτοµερή σχόλια. Η Επιτροπή δεν είναι
ακόµη σε θέση να αποφανθεί οριστικά, λόγω του εξελικτικού χαρακτήρα της νοµολογίας
του ∆ικαστηρίου.

Κατά το 2003 η Επιτροπή προτίθεται να αναπροσαρµόσει τις απαλλαγές κατά κατηγορία
των ενισχύσεων για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και την κατάρτιση, ιδίως δε να
καθιερώσει τέτοια απαλλαγή για την έρευνα και ανάπτυξη υπέρ των ΜΜΕ.

Η Επιτροπή θα προβεί σε µια περιεκτική αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών για
τις ενισχύσεις διάσωσης και ανασυγκρότησης, µε σκοπό την αντικατάσταση των
σηµερινών, οι οποίες παύουν να ισχύουν το 2004. Το θέµα αυτό θα εξετασθεί
λεπτοµερέστερα στον πίνακα αποτελεσµάτων του φθινοπώρου.

Η Επιτροπή θα αναλάβει και την αναθεώρηση των κανόνων περί περιφερειακών
ενισχύσεων, δεδοµένου ότι οι σηµερινοί παύουν να ισχύουν το 2006.

                                                
15 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ 68/2001 και αριθ. 70/2001.
16 Κανονισµός (EΚ) αριθ. 2204/2002.
17 COM(2002) 394 τελικό, της 10.7.2002.
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ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Ο πίνακας αποτελεσµάτων στο διαδίκτυο περιλαµβάνει συνδέσεις µε πληροφορίες
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την πολιτική κρατικών ενισχύσεων των κρατών µελών
και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ο πίνακας αποτελεσµάτων καλύπτει τις εθνικές κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 87 παρ. 1 της Συνθήκης ΕΚ, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τα
δεκαπέντε κράτη µέλη και εξετασθεί από την Επιτροπή. Έτσι, τα γενικά µέτρα δεν
συµπεριλαµβάνονται στα αριθµητικά στοιχεία. Π.χ., µια γενική φοροαπαλλαγή των
δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη δεν θεωρείται κρατική ενίσχυση, αν και είναι πολύ
πιθανό να εµφανίζεται στους εθνικούς προϋπολογισµούς των κρατών µελών ως κρατική
υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης. Ακόµη, εξαιρούνται και τα κοινοτικά ταµεία και
χρηµατοδοτικά µέσα. Όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις αφορούν
αποφάσεις της Επιτροπής, και όχι υποθέσεις που βρίσκονται υπό εξέταση και οι οποίες,
άπαξ και ληφθεί η σχετική απόφαση, θα µπορούσαν να επηρεάσουν τα δεδοµένα. Οι
κρατικές δαπάνες για ενισχύσεις καταλογίζονται στο έτος κατά το οποίο
πραγµατοποιήθηκαν. Στις περιπτώσεις όπου η δαπάνη καλύπτει περισσότερα του ενός
έτη, καταλογίζεται το συνολικό ποσό σε καθένα από τα έτη κατά τα οποία
πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη.

Όλα τα στοιχεία είναι εκφρασµένα σε εκατοµµύρια (ή δισεκατοµµύρια, εφόσον
ενδείκνυται) ευρώ, και σε σταθερές τιµές του 2000.

Στο πίνακα αποτελεσµάτων χρησιµοποιήθηκαν τα ακόλουθα σύµβολα :

µ.δ. µη διαθέσιµα (στοιχεία)

- πραγµατικά µηδενική τιµή

0 τιµή µικρότερη του µισού της χρησιµοποιούµενης µονάδας

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία, καθώς και µεγάλος αριθµός
στατιστικών πινάκων υπάρχουν στον πίνακα αποτελεσµάτων στο ∆ιαδίκτυο:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/
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∆εδοµένα για τον πίνακα 1 και το διάγραµµα 1

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων ανά κράτος µέλος, σε εκατ. ευρώ

1997 1998 1999 2000 2001
Συνολικές ενισχύσεις 101.683,8 95.721,3 85.700,6 85.267,1 86.114,1
Συνολικές ενισχύσεις * 51.654,7 48.317,2 39.013,0 38.232,2 33.463,2
Συνολικές ενισχύσεις 3.224,4 3.271,7 3.311,4 3.320,9 3.330,3
Συνολικές ενισχύσεις * 772,6 874,1 877,9 797,8 778,4
Συνολικές ενισχύσεις 1.691,3 1.975,7 2.107,4 2.593,9 2.369,0
Συνολικές ενισχύσεις * 953,5 1.037,8 1.060,1 1.413,5 1.180,4
Συνολικές ενισχύσεις 29.375,9 27.882,6 26.189,7 24.994,3 23.273,5
Συνολικές ενισχύσεις * 17.291,9 15.882,5 14.611,8 13.953,0 11.853,2
Συνολικές ενισχύσεις 1.779,2 1.314,4 1.189,6 1.287,2 1.305,7
Συνολικές ενισχύσεις * 766,6 515,4 412,9 609,7 465,3
Συνολικές ενισχύσεις 5.816,8 6.196,8 5.280,1 5.209,3 4.658,6
Συνολικές ενισχύσεις * 3.777,7 3.882,7 3.177,5 3.101,7 2.622,8
Συνολικές ενισχύσεις 20.560,1 18.201,8 16.770,1 16.713,9 15.844,3
Συνολικές ενισχύσεις * 10.920,0 9.798,8 7.435,0 6.964,6 6.105,0
Συνολικές ενισχύσεις 602,6 1.100,6 1.259,9 1.344,7 1.300,7
Συνολικές ενισχύσεις * 347,8 852,5 807,8 718,4 705,7
Συνολικές ενισχύσεις 17.565,1 15.119,1 11.013,1 12.068,9 11.998,6
Συνολικές ενισχύσεις * 8.679,9 7.423,3 4.173,3 4.511,4 4.120,5
Συνολικές ενισχύσεις 103,1 262,0 262,3 287,6 273,2
Συνολικές ενισχύσεις * 52,5 55,8 42,0 41,9 33,0
Συνολικές ενισχύσεις 2.420,9 3.223,9 3.840,0 3.841,4 3.992,2
Συνολικές ενισχύσεις * 603,4 600,1 763,2 675,8 629,5
Συνολικές ενισχύσεις 2.366,0 2.229,0 2.123,6 1.987,5 2.056,0
Συνολικές ενισχύσεις * 591,1 531,9 517,5 448,1 546,5
Συνολικές ενισχύσεις 2.251,9 1.487,7 1.382,2 1.311,0 1.225,1
Συνολικές ενισχύσεις * 1.670,5 1.140,1 1.057,7 978,0 901,8
Συνολικές ενισχύσεις 2.518,7 2.514,9 2.329,7 2.258,3 2.073,9
Συνολικές ενισχύσεις * 523,4 501,3 469,2 464,7 375,5
Συνολικές ενισχύσεις 1.863,3 2.043,4 1.869,5 1.844,4 1.862,9
Συνολικές ενισχύσεις * 506,2 559,4 561,9 526,1 506,2
Συνολικές ενισχύσεις 9.544,3 8.897,7 6.771,9 6.203,7 10.550,1
Συνολικές ενισχύσεις * 4.197,6 4.661,3 3.045,0 3.027,5 2.639,3

ΕΕ

B

DK

D

EL

E

F

IRL

I

L

NL

UK

A

P

FIN

S

* Συνολικές κρατικές ενισχύσεις εκτός των ενισχύσεων προς τη γεωργία, την αλιεία και τις µεταφορές.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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ΑΕΠ ανά κράτος µέλος, σε εκατ. ευρώ

1997 1998 1999 2000 2001
EΕ 7.826.686 8.086.526 8.273.555 8.560.404 8.693.742
B 227.734 232.821 238.577 247.469 249.384

DK 158.760 162.687 166.964 171.668 174.118
D 1.905.104 1.947.243 1.973.621 2.030.000 2.041.685

EL 100.181 110.707 112.951 121.650 128.155
E 536.333 564.012 584.879 609.319 625.651
F 1.289.634 1.331.159 1.365.238 1.416.877 1.442.847

IRL 73.431 84.069 93.587 102.910 108.757
I 1.090.890 1.118.745 1.132.225 1.164.767 1.185.359
L 16.847 18.156 19.106 20.815 21.031

NL 360.267 377.423 389.685 402.599 407.695
A 188.174 195.987 199.975 207.037 208.420
P 101.694 108.009 111.439 115.546 117.453

FIN 112.582 120.082 123.412 130.234 131.079
S 229.958 238.351 249.237 260.120 262.245

UK 1.435.098 1.477.073 1.512.659 1.559.392 1.589.862

Πηγή: Βάση δεδοµένων Newcronos, της Eurostat

∆εδοµένα για το διάγραµµα 2

Συνολικές κρατικές ενισχύσεις, εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών, ως ποσοστό του
ΑΕΠ, 1997 - 2001.

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

ΕΕ ** 46.489,1 36.902,8 ** 8.067.388 8.509.233 * 0,58 0,43
B 841,5 818,0 233.044 245.143 0,36 0,33

DK 1.017,2 1.218,0 162.804 170.917 0,62 0,71
D 15.928,7 13.472,7 1.941.990 2.015.102 0,82 0,67
EL 565,0 496,0 107.946 120.919 0,52 0,41
E 3.612,6 2.967,3 561.742 606.617 0,64 0,49
F 9.384,6 6.834,9 1.328.677 1.408.321 0,71 0,49

IRL ** 830,2 744,0 ** 88.828 101.751 * 0,93 0,73
I 6.758,8 4.268,4 1.113.953 1.160.784 0,61 0,37
L 50,1 39,0 18.036 20.317 0,28 0,19

NL 655,5 689,5 375.792 399.993 0,17 0,17
A 546,8 504,0 194.712 205.144 0,28 0,25
P 1.289,5 979,2 107.047 114.813 1,20 0,85

FIN 498,0 436,5 118.692 128.241 0,42 0,34
S 542,5 531,4 239.182 257.201 0,23 0,21

UK 3.968,0 2.903,9 1.474.943 1.553.971 0,27 0,19

Συνολικές κρατικές 
ενισχύσεις * ΑΕΠ Συνολικές κρατικές 

ενισχύσεις* ως % του ΑΕΠ

* Συνολικές κρατικές ενισχύσεις εκτός των ενισχύσεων προς τη γεωργία, την αλιεία και τις
µεταφορές.

** Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1997 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

EΕ * 93.380,9 85.693,9 * 8.067.388 8.509.233 * 1,16 1,01
B 3.269,2 3.320,9 233.044 245.143 1,40 1,35

DK 1.924,8 2.356,8 162.804 170.917 1,18 1,38
D 27.816,1 24.819,2 1.941.990 2.015.102 1,43 1,23
EL 1.427,7 1.260,8 107.946 120.919 1,32 1,04
E 5.764,6 5.049,3 561.742 606.617 1,03 0,83
F 18.510,7 16.442,8 1.328.677 1.408.321 1,39 1,17

IRL * 1.180,2 1.301,8 * 88.828 101.751 * 1,33 1,28
I 14.565,8 11.693,5 1.113.953 1.160.784 1,31 1,01
L 209,2 274,4 18.036 20.317 1,16 1,35

NL 3.161,6 3.891,2 375.792 399.993 0,84 0,97
A 2.239,5 2.055,7 194.712 205.144 1,15 1,00
P 1.707,3 1.306,1 107.047 114.813 1,59 1,14

FIN 2.454,5 2.220,7 118.692 128.241 2,07 1,73
S 1.925,4 1.858,9 239.182 257.201 0,81 0,72

UK 8.404,6 7.841,9 1.474.943 1.553.971 0,57 0,50

 

Συνολικές κρατικές 
ενισχύσεις ΑΕΠ Συνολικές κρατικές 

ενισχύσεις ως % του ΑΕΠ

* Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

∆εδοµένα για τον πίνακα 4

Κρατικές ενισχύσεις κατά τοµέα στην Κοινότητα, σε εκατ. ευρώ, 1997 - 2001.

1997 1998 1999 2000 2001
Συνολικές εθνικές ενισχύσεις 101.683,8 95.721,3 85.700,6 85.267,1 86.114,1
εκ των οποίων:
Γεωργία 15.561,7 13.275,6 13.139,5 13.080,0 13.024,6
Αλιεία 264,5 319,7 313,3 306,1 297,3
Βιοµηχανία 33.580,2 28.773,4 24.649,2 24.444,8 21.287,3
Εξόρυξη άνθρακα 8.199,2 8.619,4 6.789,3 6.976,6 6.201,0
Μεταφορές 34.202,8 33.808,8 33.234,8 33.648,8 39.328,9
Υπηρεσίες 6.812,6 7.432,3 3.809,1 3.346,0 3.071,6
Μη υπαγόµενες αλλού* 3.062,8 3.492,1 3.765,5 3.464,7 2.903,4

* Η κατηγορία αυτή περιλαµβάνει τις ενισχύσεις προς τους λοιπούς, µη µεταποιητικούς, τοµείς, και
τις ενισχύσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση που δεν µπορούν να υπαχθούν αλλού.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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∆εδοµένα για τον πίνακα 6 και το διάγραµµα 3

Κρατικές ενισχύσεις στον µεταποιητικό τοµέα*, κατά κράτος µέλος, σε εκατ. ευρώ.

1997 1998 1999 2000 2001 Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

ΕΕ 33.580,2 28.773,4 24.649,2 24.444,8 21.287,3 ** 29148,2 23.460,4
B 643,0 710,9 728,5 582,4 604,5 694,1 638,5

DK 752,8 666,6 665,7 1.040,0 604,4 695,0 770,0
D 11.449,6 10.499,7 9.533,4 9.087,1 7.576,9 10.494,2 8.732,5
EL 766,6 515,2 405,6 602,5 462,1 562,5 490,1
E 1.877,8 1.826,3 1.113,1 1.146,6 1.041,3 1.605,7 1.100,3
F 5.458,7 4.292,9 4.380,3 4.009,9 3.304,6 4.710,7 3.898,3

IRL 142,1 634,4 533,4 501,2 459,1 ** 583,9 497,9
I 8.436,2 5.955,8 3.633,5 3.988,7 3.904,8 6.008,5 3.842,3
L 52,5 53,0 38,4 38,1 28,8 48,0 35,1

NL 578,9 575,2 716,3 641,7 595,3 623,5 651,1
A 531,3 484,2 459,0 405,5 497,3 491,5 453,9
P 230,8 192,6 266,7 224,3 202,6 230,0 231,2

FIN 458,2 434,1 418,2 420,1 335,5 436,8 391,2
S 356,3 431,1 436,8 398,2 380,0 408,0 405,0

UK 1.845,5 1.501,3 1.320,4 1.358,6 1.290,1 1.555,7 1.323,0

* Βλέπε ορισµό στο τµήµα 1.3.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

∆εδοµένα για τον πίνακα 7

Κρατικές ενισχύσεις για οριζόντιους στόχους και συγκεκριµένους τοµείς, 1997 - 1999,
ως % επί του συνόλου, εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών.

ΕΕ* B DK D EL E F IRL* I L NL A P FIN S UK
Οριζόντιοι στόχοι 59 97 93 50 97 46 40 74 85 96 92 88 27 88 81 75
Έρευνα και ανάπτυξη 9 16 17 8 0 6 11 1 4 9 25 32 1 33 18 5
Περιβάλλον 3 1 25 5 0 0 0 - 0 4 6 10 - 1 18 1
ΜΜΕ 12 24 1 9 2 7 11 0 33 21 3 16 2 14 7 8
Εµπόριο 1 1 4 0 0 0 1 0 0 1 5 - 0 8 - 1
Εξοικονόµηση ενέργειας 1 0 16 1 - 1 0 1 0 - 24 0 1 8 6 0
Ενισχύσεις απασχόλησης 2 12 12 1 - 4 0 4 3 - 0 3 7 9 2 -
Ενισχύσεις κατάρτισης 5 4 17 0 - 18 0 1 - - 0 - 7 - 4 36
Άλλοι στόχοι (1) 26 40 1 26 94 10 15 68 44 60 28 25 9 13 26 24

Συγκεκριµένοι τοµείς 41 3 7 50 3 54 60 26 15 4 8 12 73 12 19 25
Ναυπηγική βιοµηχανία 3 - 4 2 1 13 3 - 2 - 3 - 1 8 - 0
Άλλοι µεταποιητικοί τοµείς ( 8 1 0 15 1 7 8 1 5 0 - 5 4 2 - 0
Άλλοι µη µεταποιητικοί τοµε 0 - - 0 - 1 0 3 0 - 0 - - - - -
Άνθρακας 17 - - 31 - 32 11 - - - - - - - - 18
Τουρισµός 1 1 1 1 - 1 0 0 1 - - 7 3 - - 0
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσ 9 - - 1 - - 36 21 6 - - - 1 - - 0
ΜΜΕ, πολιτισµός και υπηρε 4 1 2 0 0 1 3 2 1 4 4 - 64 3 19 7
Συνολικές ενισχύσεις, 
εκτός γεωργίας, αλιείας 
και µεταφορών, σε εκατ. 46.489 842 1.017 15.929 565 3.613 9.385 830 6.759 50 656 547 1.289 498 543 3.968

% τ ων συνολι κών ενισχύσεων,  εκτός γεωργ ί ας,  αλι είας και  µεταφορών

* Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.
(1) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για εν γένει περιφερειακή ανάπτυξη που δεν υπάγονται αλλού.
(2) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για τον τοµέα του χάλυβα, καθώς και τις ενισχύσεις διάσωσης και

ανασυγκρότησης που δεν υπάγονται αλλού.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Κρατικές ενισχύσεις για οριζόντιους στόχους και συγκεκριµένους τοµείς, 1999 - 2001,
ως % επί του συνόλου, εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών.

EΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK
Οριζόντιοι στόχοι 69 98 91 61 99 56 52 74 92 90 91 91 39 91 79 90
Έρευνα και ανάπτυξη 12 18 10 11 1 9 12 1 14 19 25 35 2 37 16 8
Περιβάλλον 10 2 33 21 1 1 1 - 0 3 11 13 - 1 30 4
ΜΜΕ 14 23 1 7 4 8 19 0 44 28 8 16 7 12 9 9
Εµπόριο 1 0 1 0 - 0 2 0 0 1 4 - 0 6 - 0
Εξοικονόµηση ενέργειας 2 0 12 1 - 1 1 0 0 - 17 1 0 15 10 0
Ενισχύσεις απασχόλησης 3 16 18 1 - 6 0 6 5 - 0 4 8 7 - -
Ενισχύσεις κατάρτισης 6 4 16 0 - 19 0 2 0 - - - 12 0 3 45
Άλλοι στόχοι (1) 21 34 1 20 93 14 15 64 28 40 25 22 9 14 10 24

Συγκεκριµένοι τοµείς 31 2 9 39 1 44 48 26 8 10 9 9 61 9 21 10
Ναυπηγική βιοµηχανία 2 - 6 2 - 1 3 - 2 - 4 - - 5 - 0
Άλλοι µεταποιητικοί τοµείς (2 2 0 0 3 - 4 3 1 1 0 - 3 5 1 - 0
Άλλοι µη µεταποιητικοί τοµείς 0 - - 0 - 1 0 2 0 - 0 - - - - -
Άνθρακας 18 - - 33 - 37 15 - - - - - - - - 3
Τουρισµός 1 1 0 1 - 0 0 1 3 - - 6 4 - - 0
Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσ 5 - - 0 - - 24 18 2 - - - 1 - - -
ΜΜΕ, πολιτισµός και υπηρεσ 3 1 2 0 1 1 3 4 0 10 5 - 51 3 21 6
Συνολικές ενισχύσεις, 
εκτός γεωργίας, αλιείας 
και µεταφορών, σε εκατ. 36.903 818 1.218 13.473 496 2.967 6.835 744 4.268 39 689 504 979 436 531 2.904

% τ ων συνολι κών ενι σχύσεων,  εκτός γεωργ ί ας,  αλι είας και  µεταφορών

(1) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για εν γένει περιφερειακή ανάπτυξη που δεν υπάγονται αλλού.
(2) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για τον τοµέα του χάλυβα, καθώς και τις ενισχύσεις διάσωσης και

ανασυγκρότησης που δεν υπάγονται αλλού.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

∆εδοµένα για το διάγραµµα 4
Μερίδιο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για οριζόντιους στόχους,
1997 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001

Μέσος όρος
1997 - 1999

Μέσος όρος
1999 - 2001 1997 - 1999 1999 - 2001

ΕΕ * 27372 25.294,2 * 46489 36.902,8 58,9 68,5
B 818,1 800,4 841,5 818,0 97,2 97,8

DK 948,7 1.110,7 1.017,2 1.218,0 93,3 91,2
D 7.975,7 8.259,2 15.928,7 13.472,7 50,1 61,3

EL 547,1 490,1 565,0 496,0 96,8 98,8
E 1.652,0 1.675,0 3.612,6 2.967,3 45,7 56,4
F 3.744,0 3.538,3 9.384,6 6.834,9 39,9 51,8

IRL * 616 552,9 * 830 744,0 74,2 74,3
I 5.744,0 3.921,3 6.758,8 4.268,4 85,0 91,9
L 47,9 35,1 50,1 39,0 95,6 89,9

NL 603,9 624,4 655,5 689,5 92,1 90,6
A 481,6 458,7 546,8 504,0 88,1 91,0
P 345,2 382,7 1.289,5 979,2 26,8 39,1

FIN 438,6 398,7 498,0 436,5 88,1 91,3
S 440,3 421,0 542,5 531,4 81,2 79,2

UK 2.969,0 2.625,7 3.968,0 2.903,9 74,8 90,4

Ενισχύσεις για  οριζόντιους 
στόχους, σε εκατ. ευρώ

Συνολικές ενισχύσεις**, σε 
εκατ. ευρώ

Ενισχύσεις για 
οριζόντιους στόχους, 
ως % των  συνολικών  

ενισχύσεων**

* Τα δεδοµένα για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999, αντί της περιόδου 1997-1999.
** Συνολικές κρατικές ενισχύσεις, εκτός των ενισχύσεων προς τη γεωργία, την αλιεία και τις 

µεταφορές.
Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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∆εδοµένα για το διάγραµµα 5
Κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται ειδικά για τις ενισχυόµενες περιφέρειες "Α",
1991 - 2001.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
εκατ. � 16.115 22.128 27.260 25.583 24.145 20.786 19.088 15.973 11.018 8.070 8.016
% του συνόλου* 33 39 44 46 46 37 37 33 28 21 24
εκατ. � 5.704 12.386 17.081 17.112 11.432 10.471 8.602 7.782 5.013 2.646 2.536
% του συνόλου* 29 48 55 59 58 55 50 49 34 19 21
εκατ. � 1.097 1.172 683 316 759 633 767 515 413 610 465
% του συνόλου* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
εκατ. � 397 291 497 491 579 659 616 698 802 799 697
% του συνόλου* 19 11 18 20 13 18 16 18 25 26 27
εκατ. � 470 363 448 421 438 522 662 863 576 360 348
% του συνόλου* 6 4 5 7 9 5 6 9 8 5 6
εκατ. � 208 236 238 192 217 283 348 853 808 640 647
% του συνόλου* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 89 92
εκατ. � 7.383 6.728 7.213 5.660 9.381 6.526 5.896 3.607 1.957 1.692 2.116
% του συνόλου* 63 55 54 51 71 54 68 49 47 38 51
εκατ. � 46 33 32 37 38 11 16
% του συνόλου* 9 6 5 7 7 2 3
εκατ. � 504 628 721 939 640 1.116 1.671 1.140 1.058 978 902
% του συνόλου* 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
εκατ. � 352 324 378 451 652 544 495 477 354 334 288
% του συνόλου* 11 13 29 15 15 12 12 10 12 11 11

ΕΕ

D

EL

A

P

UK

E

F

IRL

I

* Συνολικές κρατικές ενισχύσεις εκτός των ενισχύσεων προς τη γεωργία, την αλιεία και τις
µεταφορές.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

∆εδοµένα για το διάγραµµα 7

Θετική 
απόφαση

Απόφαση 
υπό 
όρους

Αρνητική 
απόφαση

Θετική 
απόφαση

Απόφασ
η υπό 
όρους

Αρνητική 
απόφαση

2000 571 28 4 53 8,1 2000 92 7 1 15 13,0
2001 591 37 1 42 6,3 2001 61 9 1 7 9,0
2002 663 38 5 53 7,0 2002 113 13 1 9 6,6
2000 23 0 0 5 17,9 2000 4 0 0 0 0,0
2001 21 2 0 3 11,5 2001 2 0 0 0 0,0
2002 22 0 0 2 8,3 2002 2 0 0 2 50,0
2000 11 0 0 0 0,0 2000 48 1 1 5 9,1
2001 23 0 0 0 0,0 2001 38 3 0 2 4,7
2002 18 0 0 0 0,0 2002 40 1 0 2 4,7
2000 95 9 1 12 10,3 2000 31 2 0 0 0,0
2001 123 11 0 14 9,5 2001 36 1 0 0 0,0
2002 126 11 1 23 14,3 2002 23 0 0 0 0,0
2000 9 0 0 1 10,0 2000 16 1 0 1 5,6
2001 16 1 0 0 0,0 2001 15 0 0 0 0,0
2002 21 0 0 2 8,7 2002 21 4 0 4 13,8
2000 104 3  8 6,9 2000 22 2 0 0 0,0
2001 112 3 0 12 9,4 2001 9 1 0 0 0,0
2002 91 4 1 6 5,9 2002 18 0 0 1 5,3
2000 58 0 0 4 6,5 2000 13 1 0 1 6,7
2001 68 3 0 4 5,3 2001 5 0 0 0 0,0
2002 87 3 1 2 2,2 2002 11 0 0 0 0,0
2000 17 2 0 1 5,0 2000 28 0 0 0 0,0
2001 20 0 0 0 0,0 2001 42 3 0 0 0,0
2002 21 0 0 0 0,0 2002 49 2 1 0 0,0

Έγκριση 
χωρίς 
αιτιάσεις

Κλείσιµο διαδικασιών µε:
Αρνητικές 
αποφάσεις 
ως % του 
συνόλου

Έγκριση 
χωρίς 
αιτιάσεις

Κλείσιµο διαδικασιών µε:
Αρνητικές 
αποφάσεις 
ως % του 
συνόλου

ΕΕ I

B L

DK NL

D A

EL P

E FIN

F S

IRL UK

Πηγή: Βάση δεδοµένων Integrated State Aid Information System, της Επιτροπής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Κατάλογος των περιφερειών, κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α), που
υπάγονται στο επίπεδο ΝUΤS ΙΙ

ΑΥΣΤΡΙΑ BURGENLAND
ΓΕΡΜΑΝΙΑ BRANDENBURG

MECKLENBURG-VORPOMMERN
CHEMNITZ
DRESDEN
LEIPZIG
DESSAU
HALLE
MAGDEBURG
THUERINGEN

ΙΣΠΑΝΙΑ GALICIA
ASTURIAS
CASTILLA-LEON
CASTILLA-LA MANCHA
EXTREMADURA
COMUNIDAD VALENCIANA
ANDALUCIA
MURCIA
CEUTA Y MELILLA
CANARIAS

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ ITA-SUOMI
ΓΑΛΛΙΑ GUADELOUPE

MARTINIQUE
GUYANE
REUNION

ΕΛΛΑ∆Α OΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΕΣ, ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΕΣ
ΙΤΑΛΙΑ CAMPANIA

PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ NORTE
CENTRO
ALENTEJO
ALGARVE
AÇORES
MADEIRA

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ MERSEYSIDE
SOUTH YORKSHIRE
CORNWALL AND ISLES OF SCILLY
WEST WALES AND THE VALLEYS

Σηµείωση: Η Βόρεια Ιρλανδία (ΗΒ), η οποία πριν από το 2000 διέθετε το καθεστώς "Α", για την
περίοδο 2000-2006 υπήχθη στο ειδικό καθεστώς "Γ". Για τις ανάγκες του πίνακα
αποτελεσµάτων, ωστόσο, η Βόρεια Ιρλανδία θεωρείται ισοδύναµη µε περιφέρεια "Α", λόγω των
σχετικά υψηλών ενισχύσεων που χορηγούνται στην περιοχή αυτή.


