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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η Επιτροπή εξακολουθεί να ασκεί αυστηρό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση, µία ανάγκη που έχει αναγνωριστεί από αλλεπάλληλα Ευρωπαϊκά
Συµβούλια. Το 2001, τα κράτη µέλη δεσµεύτηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για
µείωση του συνολικού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το
2003 το αργότερο καθώς και τις προσπάθειες τους για αναπροσανατολισµό των ενισχύσεων
προς οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων συνοχής.
Με βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία, τα περισσότερα κράτη µέλη φαίνεται να
ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση για «λιγότερες και καλύτερα προσανατολισµένες
κρατικές ενισχύσεις» που οι Αρχηγοί Κυβερνήσεων αναγνώρισαν ότι «συµβάλλουν
αποφασιστικά στον αποτελεσµατικό ανταγωνισµό». Πέρα από την εκτίµηση της προόδου των
κρατών µελών όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων, η παρούσα επικαιροποίηση του
πίνακα αποτελεσµάτων εστιάζεται ειδικά στις ενισχύσεις για την απασχόληση και την
κατάρτιση.

Βασικά πορίσµατα

Το συνολικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων συνέχισε να µειώνεται, αν και λιγότερο
έντονα απ� ό,τι στα τέλη της δεκαετίας του 1990

Το συνολικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων1 που χορηγήθηκαν από τα δεκαπέντε κράτη
µέλη εκτιµήθηκε σε 49 δισεκ. ευρώ το 2002. Σε απόλυτους αριθµούς, η Γερµανία χορήγησε
τις περισσότερες ενισχύσεις (13 δισεκ. ευρώ) ακολουθούµενη από τη Γαλλία (10 δισεκ.
ευρώ) και την Ιταλία (6 δισεκ. ευρώ). Οι ενισχύσεις που προορίζονταν για τον τοµέα της
µεταποίησης και τις υπηρεσίες ανήλθαν περίπου σε 28 δισεκ. ευρώ, για τη γεωργία και την
αλιεία σε 14 δισεκ. ευρώ, ενώ υπερέβησαν τα 5 δισεκ. ευρώ για τον άνθρακα και το 1 δισεκ.
ευρώ για τις µεταφορές (εξαιρουµένων των σιδηροδρόµων).

Από το σχετικά υψηλό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων στις αρχές και τα µέσα της
δεκαετίας του 1990, ο συνολικός όγκος των ενισχύσεων µειώθηκε εντυπωσιακά από 67
δισεκ. ευρώ το 1997 σε 52 δισεκ. ευρώ το 1999. Αυτό οφειλόταν κυρίως σε µείωση των
ενισχύσεων προς ενισχυόµενες περιφέρειες στη Γερµανία και την Ιταλία. Από το 1999 έως το
2002, οι συνολικές ενισχύσεις συνέχισαν να µειώνονται αν και λιγότερο έντονα από τα
προηγούµενα έτη, υπερβαίνοντας µόλις το 1 δισεκ. ευρώ ετησίως κατά µέσον όρο.

Εξακολουθούν να υφίστανται διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά το
επίπεδο των ενισχύσεων �

Σε σχετικούς αριθµούς, οι συνολικές κρατικές ενισχύσεις1 ανήλθαν στο 0,56% του ΑΕΠ της
ΕΕ το 2002, ή 0,39% εξαιρούµενων των τοµέων της γεωργίας, της αλιείας και των
µεταφορών. Ο µέσος όρος αυτός συγκαλύπτει σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών
µελών: το ποσοστό των ενισχύσεων ως προς το ΑΕΠ κυµαινόταν από ποσοστό χαµηλότερο
του 0,20% στις Κάτω Χώρες, στη Φινλανδία, στη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο έως
περίπου 0,55% στη Γερµανία, στην Ισπανία και την Πορτογαλία και σε 0,72% στη ∆ανία

                                                
1 Από το σύνολο εξαιρούνται οι ενισχύσεις στον τοµέα των σιδηροδρόµων.
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� αλλά αµβλύνονται συνεχώς λόγω της µείωσης των κρατικών ενισχύσεων ως
ποσοστού του ΑΕΠ στα περισσότερα κράτη µέλη

Εάν εξαιρεθούν οι ενισχύσεις για τη γεωργία, την αλιεία και τις µεταφορές, οι συνολικές
ενισχύσεις µειώθηκαν από 0,49% του ΑΕΠ κατά µέσον όρο την περίοδο 1998-2000 σε 0,41%
την περίοδο 2000-2002. Η τάση είναι πτωτική σε δεκατέσσερα κράτη µέλη. Η εντονότερη
µείωση παρατηρήθηκε στην Πορτογαλία και την Ιρλανδία (γύρω στις 20-25 εκατοστιαίες
µονάδες) µεταξύ των δύο υπό εξέταση περιόδων. Στην Ιρλανδία, αυτό προκύπτει πρωτίστως
από τη µείωση του Irish Corporation Tax σε συνδυασµό µε αισθητή αύξηση του ΑΕΠ ενώ η
µείωση στην Πορτογαλία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό σε σηµαντική µείωση των πόρων του
καθεστώτος περιφερειακών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα στην Μαδέρα, το οποίο
αφορά κυρίως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Αντίθετα, οι ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ
αυξήθηκαν στη ∆ανία αν και η άνοδος αυτή εξηγείται από τη σηµαντική αύξηση των
ενισχύσεων προς δύο οριζόντιους στόχους, τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την
προστασία του περιβάλλοντος.

Σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ενισχύσεις αναπροσανατολίζονται προς
οριζόντιους στόχους �

Σε ολόκληρη την ΕΕ, περίπου το 73% των συνολικών ενισχύσεων το 2002 (εκτός γεωργίας,
αλιείας και µεταφορών) χορηγήθηκαν για την επίτευξη οριζόντιων στόχων
συµπεριλαµβανοµένων της έρευνας και ανάπτυξης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, του
περιβάλλοντος και της περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης. Το υπόλοιπο 27% ήταν
ενισχύσεις προσανατολισµένες σε ειδικούς τοµείς (κυρίως µεταποίηση, άνθρακας και
χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες) συµπεριλαµβανοµένων ενισχύσεων διάσωσης και
ανασυγκρότησης.

Σε ορισµένα κράτη µέλη, σχεδόν το σύνολο των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
το 2002 προοριζόταν για οριζόντιους στόχους

Το µερίδιο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για την επίτευξη οριζόντιων στόχων αυξήθηκε
κατά 7 εκατοστιαίες µονάδες από την περίοδο 1998-2000 έως την περίοδο 2000-2002. Αυτό
ήταν σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα σηµαντικών αυξήσεων των ενισχύσεων για το
περιβάλλον (+7 µονάδες) και την έρευνα και ανάπτυξη (+4 µονάδες). Η θετική τάση
παρατηρήθηκε, σε διαφορετικούς βαθµούς, στα περισσότερα κράτη µέλη. Πράγµατι, σε
αρκετά κράτη µέλη � Βέλγιο, ∆ανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία και Φινλανδία �
σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν το 2002 προοριζόταν για την επίτευξη
οριζόντιων στόχων.

Ευνοϊκή προσέγγιση των κρατικών ενισχύσεων για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης
και την προώθηση της κατάρτισης

Όταν αντιµετωπίζονται ελλείψεις της αγοράς, η Επιτροπή αναγνωρίζει την αιτιολόγηση της
κοινοτικής ή κρατικής παρέµβασης. Ο αποκλεισµός των λιγότερο παραγωγικών εργαζόµενων
(εικαζόµενων ή πραγµατικών) µε τις τρέχουσες αµοιβές και η ανεπαρκής παροχή κατάρτισης
αποτελούν παραδείγµατα ευρέως αποδεκτών ελλείψεων της αγοράς. Συνολικά, οι
προσπάθειες για τη στήριξη της κατάρτισης και της απασχόλησης πρέπει να ενθαρρυνθούν
προκειµένου να πληρούται η στρατηγική της Λισσαβόνας. Αυτό αντικατοπτρίζεται στην
ευνοϊκή προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για την επίτευξη
αυτών των στόχων. Αν και οι πολιτικές αυτές δεν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, η
χορήγηση ενισχύσεων για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης, για την πρόσληψη
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εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση ή εργαζοµένων µε ειδικές ανάγκες και για διάφορα µέτρα
κατάρτισης διευκολύνθηκε τελευταία µε την εφαρµογή των αναθεωρηµένων κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, ο αριθµός αρνητικών αποφάσεων σε σχετικές υποθέσεις
κρατικών ενισχύσεων είναι πολύ περιορισµένος.

Οι κρατικές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν σχετικά µικρό ποσοστό της συνολικής
χρηµατοδοτικής στήριξης σε εταιρείες για την απασχόληση και την κατάρτιση

Τα περισσότερα µέτρα δηµόσιας στήριξης σε ιδιωτικές εταιρείες για σκοπούς απασχόλησης
και κατάρτισης δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις διότι δεν πληρούν τα τέσσερα κριτήρια
που αναφέρονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Όµως, εάν τέτοιες παρεµβάσεις
λάβουν τη µορφή κρατικής ενίσχυσης, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων θα συνεχίσει να
εξασφαλίζει ότι ελαχιστοποιείται η στρέβλωση του ανταγωνισµού από κάθε µεµονωµένη
πρόταση ενίσχυσης.

Μείωση του συνολικού επιπέδου των ενισχύσεων προς τις λιγότερο ανεπτυγµένες
περιφέρειες αλλά λιγότερο έντονα απ� ό,τι στο παρελθόν καθώς σε µερικά κράτη µέλη
παρατηρήθηκε ελαφρά αύξηση

Το 2002, για την Ένωση συνολικά, υπολογίζεται ότι κρατικές ενισχύσεις 8 δισεκ. ευρώ
κατευθύνθηκαν αποκλειστικά στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις αποκαλούµενες
περιφέρειες «Α». Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ¼ των συνολικών ενισχύσεων (εκτός
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών). Οι ενισχύσεις για τις περιφέρειες «Α», οι οποίες
συµπίπτουν σχεδόν µε τις περιφέρειες του Στόχου 1 των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων, µειώθηκαν
εντυπωσιακά από το µέγιστο των 27 δισεκ. ευρώ του 1993 σε 9 δισεκ. ευρώ το 2000, λόγω
κυρίως της µείωσης των ενισχύσεων στη Γερµανία και την Ιταλία. Αν και οι ενισχύσεις στις
λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες συνεχίζουν να µειώνονται στη Γερµανία, υπήρξε ελαφρά
άνοδος στην Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία την περίοδο 2000-2002.

Η πλειονότητα των κρατών µελών τείνει να χορηγεί ενισχύσεις στους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών µε τη µορφή επιχορηγήσεων

Όσον αφορά τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την χορήγηση ενισχύσεων στους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών, οι επιχορηγήσεις είναι, ασυγκρίτως, το µέσο που
χρησιµοποιείται συχνότερα και αντιστοιχεί στο 60% 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 24% του συνόλου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ το
Βέλγιο, η ∆ανία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο, η Αυστρία και η Σουηδία χορηγούν πάνω από
το 80% των ενισχύσεών τους µε τη µορφή επιχορηγήσεων, άλλα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
περισσότερο τις φορολογικές απαλλαγές, ιδίως η Γερµανία (38%), η Ιρλανδία (67%) και η
Πορτογαλία (74%).

Η Επιτροπή εγκρίνει τη χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων στο 95% των υποθέσεων
που εξετάζει

Το 2003, καταχωρήθηκαν στα µητρώα της Επιτροπής περίπου 1000 υποθέσεις.
Εξαιρουµένων των 200 εντύπων ενηµέρωσης βάσει των κανονισµών περί απαλλαγής κατά
κατηγορία, περίπου το 49% των καταχωρηµένων υποθέσεων αφορούσε τους τοµείς της
µεταποίησης και των υπηρεσιών, το 39% τη γεωργία, το 6% την αλιεία και το 6% τις
µεταφορές και την ενέργεια. Σύµφωνα µε τη Συνθήκη, τα κράτη µέλη πρέπει να κοινοποιούν
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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 εντόπισε την ενίσχυση, π.χ. µετά από
σχετική καταγγελία. Την περίοδο 2001-2003, µόλις το 5% όλων των τελικών αποφάσεων που
εξέδωσε η Επιτροπή ήσαν αρνητικές.

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

Η Επιτροπή συνεχίζει την επανεξέταση των κατευθυντήριων γραµµών και των πλαισίων της
για τις κρατικές ενισχύσεις µε σκοπό την απλοποίηση και την αποσαφήνισή τους, καθώς και
την άρση των πιθανών αντιφάσεων µεταξύ των διαφόρων κειµένων. Σήµερα, δίνεται
προτεραιότητα στην επανεξέταση των κανόνων για τις ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης προβληµατικών επιχειρήσεων, στο σχεδιασµό νέου πλαισίου για την
εκτίµηση µικρότερων ποσών ενισχύσεων, στην αποσαφήνιση του τοµέα των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος και στη θέσπιση κανόνα �de minimis� για τους τοµείς της
γεωργίας και της αλιείας. Παράλληλα µε την επανεξέταση των κανονισµών για τα
διαρθρωτικά ταµεία που έχει αναλάβει η Επιτροπή, διεξοδικά επανεξετάζονται και οι
κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα και ορισµένα οριζόντια
πλαίσια, γεγονός που θα βελτιώσει τη συνοχή µεταξύ των διαφόρων πολιτικών. Οι εργασίες
σχετικά µε δέσµη µέτρων για την επίσπευση, την απλοποίηση και τον εκσυγχρονισµό των
διαδικασιών, ιδίως για να µειωθούν οι πόροι που δαπανώνται σε υποθέσεις ρουτίνας και να
µπορέσει η Επιτροπή να συγκεντρώσει πόρους για σηµαντικότερες υποθέσεις, θα
ολοκληρωθούν έγκαιρα ενόψει της διεύρυνσης.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων εστιάζεται στις επιπτώσεις που έχουν στον ανταγωνισµό
οι ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη µέλη σε επιχειρήσεις. Οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν
να εξουδετερώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισµό, παρεµποδίζοντας την αποτελεσµατικότερη
κατανοµή των πόρων και αποτελώντας απειλή για την οµαλή λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς. Σε πολλές περιπτώσεις, η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων µειώνει την οικονοµική
ευηµερία και εξασθενεί τα κίνητρα των επιχειρήσεων για βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
Οι ενισχύσεις δύνανται επίσης να επιτρέψουν στο λιγότερο αποδοτικό οικονοµικό φορέα να
επιβιώσει εις βάρος του περισσότερο αποδοτικού, καθυστερώντας τις διαρθρωτικές αλλαγές
και παρεµποδίζοντας τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το
ενιαίο σύστηµα ελέγχου που υπάρχει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπεί στη
µείωση όλων αυτών των ελλείψεων. Ο ρόλος της Επιτροπής, όπως αυτός καθορίζεται στη
Συνθήκη, συνίσταται στην ενδελεχή εξέταση των υφιστάµενων και των προτεινόµενων από
το κράτος µέλος µέτρων κρατικών ενισχύσεων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι είναι
συµβιβάσιµα µε την κοινοτική νοµοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων και ότι δεν
στρεβλώνουν τον ενδοκοινοτικό ανταγωνισµό.

Με την πάροδο του χρόνου, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων συνέβαλε στην άµβλυνση
πολλών από τις δυσµενέστερες επιπτώσεις και συνέπειες των κρατικών ενισχύσεων. Όµως, η
Συνθήκη καθαυτή δεν αποτελεί τη βάση για την αντιµετώπιση της σωρευτικής στρεβλωτικής
επίπτωσης του υψηλού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων σε ορισµένους τοµείς. Στη
συνέχεια, στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Κορυφής της Λισσαβόνας και µεταγενέστερα της
Στοκχόλµης, δόθηκε η απαραίτητη πολιτική ώθηση για την αντιµετώπιση της βασικής αιτίας.
Αναγνωρίστηκε ότι για να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, να αυξήσει την
παραγωγικότητα και να προσφέρει διαρκή και σταθερή οικονοµική ανάπτυξη, µε
περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή,
απαιτείται βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της όχι µόνον εξασφαλίζοντας ότι η
ευρωπαϊκή κοινωνία καθαυτή είναι και δυναµική και βασισµένη στη γνώση, αλλά και
µειώνοντας το επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων.

Σύµφωνα µε αυτόν τον πολιτικό στόχο, τα περισσότερα κράτη µέλη µειώνουν το επίπεδο των
ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, αναπροσανατολίζοντας παράλληλα τις ενισχύσεις προς
οριζόντιους στόχους κοινοτικού ενδιαφέροντος, όπως η ενίσχυση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής, η προστασία του περιβάλλοντος, η προώθηση της έρευνας και της
ανάπτυξης και οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Παρ� όλα αυτά, ορισµένα κράτη µέλη
συνεχίζουν να χορηγούν ενισχύσεις που στρεβλώνουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό, όπως οι
ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

Βασικός σκοπός της παρούσας επικαιροποίησης του πίνακα αποτελεσµάτων είναι η
επισκόπηση της κατάστασης σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στην Ένωση και η εξέταση
των υφιστάµενων τάσεων βάσει των τελευταίων διαθέσιµων δεδοµένων για το 2002. Ο
πίνακας αποτελεσµάτων χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος εξετάζει σε ποιο βαθµό τα
κράτη µέλη έχουν µειώσει τις κρατικές ενισχύσεις τους 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 προς οριζόντιους στόχους, περιλαµβάνει δε
και ειδική αναφορά στα µέτρα δηµόσιας στήριξης για την απασχόληση και την κατάρτιση.
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.
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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.

Τι είναι κρατική ενίσχυση;

Ο πίνακας αποτελεσµάτων καλύπτει κρατικές ενισχύσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 87
παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ2 που χορηγούνται από τα δεκαπέντε κράτη µέλη και έχουν εξεταστεί
από την Επιτροπή. Γενικά µέτρα και κρατικές επιδοτήσεις που δεν επηρεάζουν τις συναλλαγές και δεν
στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό δεν περιλαµβάνονται στον πίνακα
αποτελεσµάτων καθώς δεν υπόκεινται στις ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής.

Η κρατική ενίσχυση είναι µια µορφή κρατικής παρέµβασης που χρησιµοποιείται για την προώθηση
δεδοµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Συνεπάγεται ότι ορισµένοι κλάδοι ή δραστηριότητες της
οικονοµίας αντιµετωπίζονται ευνοϊκότερα από άλλους, οπότε στρεβλώνεται ο ανταγωνισµός λόγω της
εφαρµογής διακρίσεων µεταξύ των επιχειρήσεων που λαµβάνουν ενισχύσεις και εκείνων που δεν
λαµβάνουν.

Προκειµένου να καθοριστεί κατά πόσον ένα µέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, πρέπει συνεπώς να
γίνεται διάκριση µεταξύ της κατάστασης όπου η στήριξη κατευθύνεται προς ορισµένες επιχειρήσεις ή
ορισµένους κλάδους παραγωγής, όπως ορίζεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, και της
κατάστασης όπου τα εν λόγω µέτρα εφαρµόζονται εξίσου σε όλα τα κράτη µέλη και προτίθενται να
ευνοήσουν το σύνολο της οικονοµίας. Στην τελευταία περίπτωση, δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση
κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1.

Αυτός ο επιλεκτικός χαρακτήρας διακρίνει τοιουτοτρόπως τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων από τα
γενικά µέτρα οικονοµικής στήριξης. Τα περισσότερα εθνικά φορολογικά µέτρα θα µπορούσαν να
θεωρηθούν γενικά µέτρα καθώς εφαρµόζονται εν γένει σε όλες τις εταιρείες όλων των κλάδων
δραστηριότητας σε ένα κράτος µέλος. Η διάκριση δεν είναι όµως πάντα σαφής. Για παράδειγµα, ένα
µέτρο που είναι ανοικτό σε όλους τους τοµείς µπορεί να είναι επιλεκτικό εάν υπάρχει ένα στοιχείο
διάκρισης εκ µέρους των αρχών που το χορηγούν. Αφετέρου, το γεγονός ότι ορισµένες εταιρείες
ενδέχεται να επωφεληθούν περισσότερο από άλλες από ένα µέτρο δεν σηµαίνει κατ� ανάγκη ότι το
µέτρο είναι επιλεκτικό. Η ερµηνεία της έννοιας της επιλεκτικότητας έχει εξελιχθεί µε την πάροδο των
ετών σύµφωνα µε τις διάφορες αποφάσεις της Επιτροπής και τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου. Για
λεπτοµερή στοιχεία των σηµαντικότερων υποθέσεων βλ. τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/ ή τις πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις
ανταγωνισµού: http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/

Η διάκριση µεταξύ µέτρων κρατικών ενισχύσεων και γενικών µέτρων οικονοµικής στήριξης θα
πρέπει να λαµβάνεται υπόψη κατά την ερµηνεία ορισµένων από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται
στον πίνακα αποτελεσµάτων. Κάποιοι από τους λεπτοµερείς στατιστικούς πίνακες στον άµεσα
προσπελάσιµο πίνακα αποτελεσµάτων δείχνουν ότι σε ορισµένα κράτη µέλη το επίπεδο των κρατικών
ενισχύσεων προς κάποιους οριζόντιους στόχους όπως η απασχόληση ή η κατάρτιση µειώθηκε ή
παρέµεινε σταθερό. Αυτό δεν σηµαίνει όµως ότι µειώθηκαν οι δηµόσιες δαπάνες για τις
δραστηριότητες αυτές. Αντ� αυτού, τα κράτη µέλη ενδέχεται να έχουν αυξήσει τις δαπάνες για γενικά
µέτρα οικονοµικής στήριξης.

                                                
2 Το µέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση εάν χορηγείται από κράτος µέλος ή µε κρατικούς πόρους,

στρεβλώνει ή απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό, ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένους
κλάδους παραγωγής και επηρεάζει τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές.
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Ένας άλλος σηµαντικός τοµέας αφορά τις ενισχύσεις που αντισταθµίζουν την παροχή υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ). Στην απόφασή του για την υπόθεση Altmark3, το
∆ικαστήριο αποφάνθηκε ότι η αντιστάθµιση σε επιχειρήσεις που εκτελούν ΥΓΟΣ δεν συνιστά
κρατική ενίσχυση, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις. Αποτέλεσµα αυτού, οι
επιδοτήσεις που αντισταθµίζουν την παροχή ΥΓΟΣ δεν θεωρούνται ούτε «µη ενίσχυση» ούτε
συµβιβάσιµη ενίσχυση. Η διάκριση στηρίζεται σε νοµικά κριτήρια και έχει περιορισµένη οικονοµική
βάση έτσι ώστε παρεµφερή µέτρα κατατάσσονται σήµερα ως ενίσχυση ή µη ενίσχυση ανάλογα, για
παράδειγµα, µε το κατά πόσον υπήρξε διαγωνισµός. Συνεπώς όλες οι ενισχύσεις που αντισταθµίζουν
την παροχή ΥΓΟΣ αποκλείονται από τον πίνακα αποτελεσµάτων. Αντίθετα, σε περιπτώσεις όπου
µέρος των ενισχύσεων διαπιστώνεται ότι υπεραντισταθµίζουν την παροχή ΥΓΟΣ περιλαµβάνεται το
ενδεδειγµένο ποσό, π.χ. στην υπόθεση των Γερµανικών Ταχυδροµείων4.

Το παραπάνω κείµενο ισχύει µε την επιφύλαξη του ορισµού των κρατικών ενισχύσεων όπως
διατυπώνεται από το ∆ικαστήριο.

                                                
3 C-280/00 σχετικά µε τη χορήγηση αδειών λειτουργίας τακτικών συγκοινωνιακών γραµµών στην

περιοχή Landkreis Stendal (Γερµανία) καθώς και τη χορήγηση δηµόσιων επιδοτήσεων για την παροχή
των ως άνω υπηρεσιών.

4 Υπόθεση C 61/1999 στην οποία η Επιτροπή εξέδωσε σε αρνητική απόφαση στις 19.6.2002.



EL 11  EL

1. ΜΕΡΟΣ 1: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει συνοπτική εικόνα των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2002, καθώς και επισκόπηση των διαφαινόµενων τάσεων.

1.1. Κρατικές ενισχύσεις σε απόλυτους και σχετικούς αριθµούς

Οι κρατικές ενισχύσεις5 που χορηγήθηκαν το 2002 από τα δεκαπέντε κράτη µέλη εκτιµώνται
συνολικά σε 49 δισεκ. ευρώ. Σε απόλυτους αριθµούς, το 2002 η Γερµανία χορήγησε τις
περισσότερες ενισχύσεις (13 δισεκ. ευρώ), ακολουθούµενη από τη Γαλλία (10 δισεκ. ευρώ)
και την Ιταλία (6 δισεκ. ευρώ).

Πίνακας 1: Κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη, 2002
ΕΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός 
σιδηροδρόµων σε δισεκ. ευρώ 48,8 1,3 1,6 13,3 0,7 4,3 9,7 1,0 6,0 0,1 1,9 1,3 1,0 1,7 1,0 3,9

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός 
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών σε 
δισεκ. ευρώ

34,0 0,9 1,3 11,4 0,4 3,5 6,2 0,5 4,5 0,06 0,8 0,5 0,6 0,2 0,4 2,6

Σύνολο ενισχύσεων  εκτός σιδηροδρόµων0,56 0,53 0,92 0,65 0,52 0,68 0,66 0,85 0,50 0,41 0,46 0,63 0,83 1,28 0,39 0,25

Σύνολο ενισχύσεων εκτός γεωργίας, 
αλιείας και µεταφορών % του ΑΕΠ 0,39 0,37 0,72 0,56 0,31 0,55 0,42 0,45 0,38 0,26 0,19 0,21 0,55 0,17 0,16 0,17

Κρατικές ενισχύσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης, χορηγηθείσες από τα δεκαπέντε
κράτη µέλη στο σύνολο των τοµέων, πλην του σιδηροδροµικού τοµέα, και εξετάσθηκαν από την Επιτροπή. Σε
αντίθεση µε τις προηγούµενες εκδόσεις του πίνακα αποτελεσµάτων, το συνολικό ποσό δεν περιλαµβάνει τις
ενισχύσεις στον σιδηροδροµικό τοµέα (βλέπε τµήµα 1.4). Όλα τα ποσά εκφράζονται σε σταθερές τιµές 2000.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

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

Σε σχετικούς αριθµούς, το 2002 οι κρατικές ενισχύσεις ανήλθαν στο 0,56% του Εγχώριου
Ακαθάριστου Προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. Ο µέσος όρος αυτός συγκαλύπτει σηµαντικές
διαφορές µεταξύ των κρατών µελών: το µερίδιο των συνολικών ενισχύσεων σε σχέση µε το
ΑΕΠ κυµαίνεται από 0,25% στο Ηνωµένο Βασίλειο έως 1,28% στη Φινλανδία. Το υψηλό
ποσοστό που παρατηρείται στη Φινλανδία εξηγείται από το σχετικά υψηλό ποσό των
ενισχύσεων που χορηγούνται στη γεωργία, που αντιστοιχεί περίπου στο 85% του συνόλου
των κρατικών ενισχύσεων στη χώρα αυτή (πίνακας 1). Έτσι, λόγω των ιδιαιτεροτήτων που
συνδέονται µε τις ενισχύσεις για τη γεωργία και την αλιεία, είναι λογικό να εξεταστεί το
σύνολο των ενισχύσεων αφού αφαιρεθούν αυτοί οι τοµείς. Οι νέοι δείκτες δηµιουργούν νέα
κατάταξη των κρατών µελών (διάγραµµα 1). Για παράδειγµα, οι κρατικές ενισχύσεις στη
Φινλανδία αντιστοιχούν µόλις στο 0,17% του ΑΕΠ, ένα από τα χαµηλότερα ποσοστά στην
Ένωση και σηµαντικά κατώτερο του µέσου όρου της ΕΕ (0,39%). Η Γερµανία, η Ισπανία και

                                                
5 Οι κρατικές ενισχύσεις συνολικά καλύπτουν τη µεταποίηση, τις υπηρεσίες, τον χάλυβα, τη γεωργία,

την αλιεία και µέρος του τοµέα των µεταφορών. Σε αντίθεση µε προηγούµενες εκδόσεις του πίνακα
αποτελεσµάτων, από το σύνολο εξαιρούνται οι ενισχύσεις προς τον τοµέα των σιδηροδρόµων
(βλ. τµήµα 1.4).
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η Πορτογαλία (εκάστη µε περίπου 0,55%) και η ∆ανία (0,72%) βρίσκονται επίσης πολύ
χαµηλότερα του µέσου όρου.

∆ιάγραµµα 1:Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, 2002
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Σύνολο ενισχύσεων εκτός σιδηροδρόµων
Σύνολο ενισχύσεων εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

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 χωρών. Την περίοδο 2000-2002, το µέσο ετήσιο επίπεδο των ενισχύσεων
(εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών) στην ΕΕ ανήλθε σε 94 ΜΑ∆ κατά κεφαλή, σε
σύγκριση µε τις 107 ΜΑ∆ της περιόδου 1998-2000 (πίνακας 2).

Πίνακας 2: Κρατικές ενισχύσεις κατά κεφαλή, 1998-2002

1998 - 2000 2000 - 2002 1998 - 2000 2000 - 2002
ΕΕ 146 132 107 94
B 115 125 84 83

DK 260 294 197 228
D 185 168 168 147
EL 101 96 66 60
E 125 130 102 104
F 178 161 130 108

IRL 313 278 200 160
I 141 115 110 89
L 175 167 101 93

NL 134 118 44 43
A 170 166 58 59
P 211 176 161 130

FIN 313 303 58 46
S 100 102 53 47

UK 57 55 35 36

Σύνολο ενισχύσεων εκτός 
σιδηροδρόµων σε 
ΜΑ∆/κεφαλή

Σύνολο ενισχύσεων εκτός γεωργίας, 
αλιείας και µεταφορών σε 

ΜΑ∆/κεφαλή

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Πτωτική τάση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων στην πλειονότητα των κρατών
µελών

Από το σχετικά υψηλό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων στις αρχές και τα µέσα της
δεκαετίας του 90, ο συνολικός όγκος των ενισχύσεων6 µειώθηκε εντυπωσιακά από 67 δισεκ.
ευρώ το 1997 σε 52 δισεκ. ευρώ το 1999 (πίνακας 3). Τα τρία κράτη µέλη που συνέβαλαν
περισσότερο σε αυτή την αισθητή µείωση ήσαν η Γερµανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Στη
Γερµανία, αυτό µπορεί να αποδοθεί στη σταδιακή κατάργηση του τεράστιου προγράµµατος
αναδιάρθρωσης7 που εφαρµόστηκε στα νέα γερµανικά κρατίδια. Και στην Ιταλία, οι
ενισχύσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες µειώθηκαν έντονα ενώ στη Γαλλία, το
επίπεδο των ενισχύσεων ήταν ιδιαίτερα υψηλό από τα µέσα έως στα τέλη της δεκαετίας του
1990 λόγω των σηµαντικών ποσών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης που
χορηγήθηκαν στον τραπεζικό τοµέα. Από το 1999 έως το 2002, οι ενισχύσεις συνέχισαν να
φθίνουν συνολικά αν και λιγότερο έντονα απ� ό,τι τα προηγούµενα έτη, υπερβαίνοντας µόλις
το 1 δισεκ. ευρώ ετησίως κατά µέσον όρο.

Πίνακας 3: Τάση του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων, ΕΕ-15, 1992-2002

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Μέσος 
όρος 

1998-2000

Μέσος 
όρος 

2000-2002
Σύνολο κρατικών ενισχύσεων 
εκτός σιδηροδρόµων σε δισεκ. 
ευρώ

70,4 75,2 72,4 71,0 71,5 67,1 60,5 52,5 50,9 49,5 48,8 54,6 49,7

Σύνολο κρατικών ενισχύσεων 
εκτός γεωργίας, αλιείας και 
µεταφορών σε δισεκ. ευρώ

54,4 60,2 55,4 52,6 54,2 50,2 46,4 37,6 36,6 35,4 34,0 40,2 35,4

Σύνολο ενισχύσεων εκτός 
σιδηροδρόµων % του ΑΕΠ 1,09 1,18 1,11 1,00 0,98 0,88 0,77 0,64 0,59 0,57 0,56 0,67 0,57

Σύνολο ενισχύσεων εκτός 
τεωργίας, αλιείας και µεταφορών % 
του ΑΕΠ

0,85 0,95 0,85 0,74 0,75 0,66 0,59 0,46 0,43 0,41 0,39 0,49 0,41

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Το 2001, τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να επιτύχουν, µέχρι το 2003, πτωτική τάση των
κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε το ΑΕΠ. Αν και δεν υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα στοιχεία
για το 2003, η διαφαινόµενη τάση αυτού του δείκτη προκύπτει από την σύγκριση των
περιόδων 1998-2000 και 2000-2002. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ενισχύσεις εκτός γεωργίας,
αλιείας και µεταφορών ανήλθαν συνολικά σε 0,41% του ΑΕΠ κατά µέσο όρο την περίοδο
2000-2002 σε σύγκριση µε 0,49% την περίοδο 1998-2000. Πτωτική τάση παρατηρείται σε
δεκατέσσερα κράτη µέλη. Η µεγαλύτερη µείωση σηµειώθηκε στην Πορτογαλία και την
Ιρλανδία (περίπου 20-25 εκατοστιαίες µονάδες) µεταξύ των δύο υπό εξέταση περιόδων. Στην
Ιρλανδία, τούτο προέκυψε πρωτίστως από τη µείωση του Irish Corporation Tax8 σε
συνδυασµό µε αύξηση του ΑΕΠ ενώ στην Πορτογαλία η υποχώρηση οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό σε σηµαντική µείωση του καθεστώτος περιφερειακών ενισχύσεων φορολογικού
χαρακτήρα στη Μαδέρα, το οποίο αφορά κυρίως χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες. Αντίθετα,

                                                
6 Από το σύνολο εξαιρούνται οι ενισχύσεις προς τον τοµέα των σιδηροδρόµων.
7 Οι ενισχύσεις χορηγήθηκαν µέσω της Treuhandanstalt ή της Bundesanstalt für vereinigungsbedingte

Sonderaufgaben.
8 Το ποσοστό του φόρου εταιρειών (corporation tax) στην Ιρλανδία µειώθηκε προοδευτικά τα τελευταία

έτη, και το 2003 διαµορφώθηκε στο 12,5%. Τούτο µείωσε τη σχετική τιµή του προτιµησιακού 10% για
τον τοµέα της µεταποίησης, συµβάλλοντας έτσι στη µείωση, σε νοµισµατικούς όρους, των ενισχύσεων
στον συγκεκριµένο τοµέα.
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οι ενισχύσεις σε σχέση µε το ΑΕΠ αυξήθηκαν στη ∆ανία αν και η άνοδος αυτή εξηγείται από
τη σηµαντική αύξηση των ενισχύσεων προς δύο οριζόντιους στόχους, τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης και την προστασία του περιβάλλοντος.

Όταν γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη
η επίπτωση που έχει η τάση του ΑΕΠ στον δείκτη αυτό. Τα κράτη µέλη που γνώρισαν
σχετικά υψηλή οικονοµική ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου µπορούν
θεωρητικά να αυξήσουν το επίπεδο των ενισχύσεων, παράλληλα µε πτωτική τάση.

∆ιάγραµµα 2: Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, 1998 - 2002
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Κρατικές ενισχύσεις εκτός της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

1.2. Τοµεακή κατανοµή των ενισχύσεων

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

Τα διαθέσιµα δεδοµένα δεν παρέχουν ακριβή εικόνα των τελικών δικαιούχων των
ενισχύσεων. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ως προ το ποιοι τοµείς ευνοούνται από τα
επιµέρους κράτη µέλη. Το 2002, περίπου το 57% των κρατικών ενισχύσεων στην ΕΕ
προοριζόταν για τους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Ένα επιπλέον 28%
κατευθύνθηκε προς τη γεωργία και την αλιεία, 11% για τον άνθρακα και το υπόλοιπο
µοιράσθηκε µεταξύ των µεταφορών (εξαιρουµένων των σιδηροδρόµων) και των λοιπών
τοµέων πλην της µεταποίησης που δεν µπορούν να υπαχθούν αλλού.
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Παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τους τοµείς
στους οποίους κατευθύνονται οι ενισχύσεις (Πίνακας 4). Οι ενισχύσεις υπέρ των τοµέων της
γεωργίας και της αλιείας ανήλθαν σε λιγότερο από 20% των συνολικών ενισχύσεων στη
∆ανία, στη Γερµανία, στην Ισπανία και στην Ιταλία ενώ στην Αυστρία το ποσοστό ήταν 66%
και στη Φινλανδία 84%. Οι ενισχύσεις στον τοµέα του άνθρακα αντιστοιχούσαν περίπου στο
¼ των συνολικών ενισχύσεων στη Γερµανία και την Ισπανία.

Πίνακας 4: Τοµεακή κατανοµή των ενισχύσεων, 2002

εκατ. ευρώ

Μεταποίηση

Υπηρεσίες
(συµπεριλαµβ 
τουρισµού, 

χρηµατοοικον, ΜΜΕ. 
και πολιτισµού)

Γεωργία
& Αλιεία Άνθρακας

Μεταφορές 
εξαιρουµέν
ων των 

σιδηροδρόµ
ων

Άλλοι τοµείς 
πλην 

µεταποίησης
Σύνολο

ΕΕ 51 6 28 11 2 2 48.753
B 67 3 29 - 0 - 1.331

DK 76 2 15 - 6 - 1.623
D 57 3 14 26 0 0 13.339

EL 59 1 40 - - - 686
E 56 2 18 23 1 0 4.322
F 37 17 35 10 1 0 9.690

IRL 40 12 47 - 0 - 991
I 73 3 19 - 5 0 5.960
L 57 5 38 - - - 90

NL 39 3 50 - 9 - 1.870
A 30 5 66 - - 0 1.324
P 26 40 33 - 0 - 978

FIN 12 1 84 - 2 - 1.726
S 30 11 40 - 18 1 969

UK 48 0 28 1 4 20 3.855

% του συνόλου

Λόγω της στρογγύλευσης των αριθµών, τα ποσοστά ορισµένων κρατών µελών δεν έχουν άθροισµα 100.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Μεταξύ των περιόδων 1998-2000 και 2000-2002, ο όγκος των ενισχύσεων υποχώρησε στους
περισσότερους από τους βασικούς τοµείς: οι ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης
µειώθηκαν κατά 2,5 δισεκ. ευρώ, στις υπηρεσίες κατά 1,7 δισεκ. ευρώ και στον τοµέα του
άνθρακα κατά 1 δισεκ. ευρώ. Στη γεωργία και την αλιεία, το επίπεδο των ενισχύσεων
συνολικά παρέµεινε σχετικά σταθερό (πίνακας 5).
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Πίνακας 5: Κρατικές ενισχύσεις κατά τοµέα στην Κοινότητα 1998-2002

δισεκ. ευρώ
Μέσος όρος
1998 - 2000

Μέσος όρος
2000 - 2002

Συνολικές εθνικές ενισχύσεις 54,6 49,7
εκ των οποίων:
     Γεωργία 13,4 13,1
     Αλιεία 0,3 0,4
     Μεταποίηση 27,3 24,8
     Εξόρυξη άνθρακα 7,4 6,5
     Μεταφορές εκτός σιδηροδρ 0,7 1,0
     Υπηρεσίες 5,5 3,8
    Μη υπαγόµενες αλλού 0,1 0,3

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

1.3. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης

Το ακόλουθο τµήµα εστιάζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται στον τοµέα της
µεταποίησης9. Για ορισµένα κράτη µέλη, µεγάλο µέρος των ενισχύσεων που προορίζονται για
τον τοµέα αυτόν είναι οριζόντιου χαρακτήρα. Όµως, άλλα κράτη µέλη θα µπορούσαν να
εξετάσουν τον τοµέα της µεταποίησης προκειµένου να µειώσουν το επίπεδο των κρατικών
ενισχύσεων συνολικά. Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης
ανήλθαν το 2002 σε 25 δισεκ. ευρώ περίπου ή, µε άλλα λόγια, στο 1,5% της προστιθέµενης
αξίας στον τοµέα αυτόν (πίνακας 6).

Πίνακας 6: Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης, 2002

ΕΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK
Κρατικές ενισχύσεις 
στον τοµέα της 
µεταποίησης σε εκατ. 
ευρώ*

24.637 887 1.237 7.569 403 2.414 3.611 401 4.355 52 728 392 253 207 289 1.838

Κρατικές ενισχύσεις 
στον τοµέα της 
µεταποίησης % της 
προστιθέµενης αξίας

1,5 2,0 4,7 1,7 2,7 2,2 1,4 1,1 1,9 2,3 1,2 0,9 1,3 0,7 0,7 0,6

Σηµείωση: Τα δεδοµένα για τον τοµέα της µεταποίησης περιλαµβάνουν και τις ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους
συµπεριλαµβανοµένων των γενικών καθεστώτων περιφερειακής ανάπτυξης όταν ο συγκεκριµένος τοµέας δεν είναι γνωστός.
Για ορισµένα κράτη µέλη, και ιδίως για την Ελλάδα, µε σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεών της να χορηγούνται µέσω
καθεστώτων περιφερειακής ανάπτυξης, και τη ∆ανία µε σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεών της να χορηγούνται µέσω
οριζόντιων στόχων, τα δεδοµένα πιθανώς να υπερεκτιµούν το επίπεδο των ενισχύσεων που πράγµατι χορηγούνται στον
τοµέα της µεταποίησης. Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

                                                
9 Για τους σκοπούς του πίνακα αποτελεσµάτων, ο τοµέας της µεταποίησης συµπεριλαµβάνει τις

ενισχύσεις στον τοµέα του χάλυβα, στη ναυπηγική βιοµηχανία, στους λοιπούς µεταποιητικούς τοµείς,
τις ενισχύσεις για γενική οικονοµική ανάπτυξη και ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους
συµπεριλαµβανοµένων της έρευνας και της ανάπτυξης, των ΜΜΕ, του περιβάλλοντος, της
εξοικονόµησης ενέργειας, της απασχόλησης και κατάρτισης όταν ο συγκεκριµένος τοµέας δεν είναι
πάντα γνωστός. Αποτέλεσµα αυτού, οι ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης µπορεί να έχουν
υπερεκτιµηθεί.
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Οι κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης σε σχέση µε την προστιθέµενη αξία
συνέχισαν να υποχωρούν: από 1,8% την περίοδο 1998-2000 σε 1,5% την περίοδο 2000-2002
(∆ιάγραµµα 3). Η εντονότερη µείωση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία, πρωτίστως ως
αποτέλεσµα της µείωση του Irish Corporation Tax. Η άνοδος στη ∆ανία µπορεί να αποδοθεί
σε αισθητή αύξηση των ενισχύσεων για οριζόντιους στόχους.

∆ιάγραµµα 3: Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης, 1998 � 2002
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Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

1.4. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών

Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων που διενεργεί η Επιτροπή στον τοµέα των µεταφορών
είναι πιο πολύπλοκος απ� ό,τι σε άλλους τοµείς. Η πολυπλοκότητα προκύπτει από την ανάγκη
συνεκτίµησης όχι µόνο των γενικών διατάξεων για τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά και των
ειδικών κανόνων της Συνθήκης και του παράγωγου δικαίου που έχει ως αποκλειστικό
αντικείµενο τις µεταφορές, ιδίως το άρθρο 73 της Συνθήκης όπως εφαρµόζεται από τον
κανονισµό 1191/6910 και τον κανονισµό 1107/7011. Επιπλέον, για να ενισχύσει την εσωτερική
αγορά και την οικονοµική και κοινωνική συνοχή, το άρθρο 154 της συνθήκης ΕΚ προβλέπει
την παροχή κοινοτικής στήριξης, στο πλαίσιο ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, των
διευρωπαϊκών δικτύων.

                                                
10 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 του Συµβουλίου της 26ης Ιουνίου 1969 περί των ενεργειών των

κρατών µελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασµένες µε την έννοια της δηµοσίας
υπηρεσίας στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών.

11 Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70 του Συµβουλίου της 4ης Ιουνίου 1970 περί ενισχύσεων που
χορηγούνται στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών.
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Ο τοµέας των µεταφορών, ιδίως οι σιδηρόδροµοι, εξακολουθεί να επωφελείται από
σηµαντικό όγκο δηµόσιας χρηµατοδοτικής στήριξης. Σχετικά υψηλές επιδοτήσεις
καταβάλλονται ως αντιστάθµιση για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος (ΥΓΟΣ) και, συνεπώς, δεν υπόκεινται σε προηγούµενη κοινοποίηση στην
Επιτροπή12. Αυτό µπορεί να ισχύει και για σηµαντικό µέρος των δηµόσιων επενδύσεων σε
υποδοµές µεταφορών που είναι ανοικτές αδιακρίτως σε όλους τους χρήστες και οι οποίες δεν
ωφελούν συγκεκριµένη επιχείρηση που εκτελεί οικονοµική δραστηριότητα.

Οι προηγούµενοι πίνακες αποτελεσµάτων ανέφεραν πολύ µεγαλύτερους όγκους κρατικών
ενισχύσεων στον τοµέα των µεταφορών καθώς τα στοιχεία περιλαµβάνουν σηµαντικά ποσά
αντιστάθµισης για την παροχή ΥΓΟΣ. Υπό το πρίσµα πρόσφατων αποφάσεων του
∆ικαστηρίου και επακόλουθων αποφάσεων που εκδόθηκαν σε επίπεδο Επιτροπής, όλες οι
ενισχύσεις που καταβλήθηκαν ως αντιστάθµιση της παροχής ΥΓΟΣ δεν περιλαµβάνονται στο
πεδίο του πίνακα αποτελεσµάτων (βλ. επίσης πλαίσιο � Τι είναι κρατική ενίσχυση). Έτσι,
λόγω των ιδιαιτεροτήτων και της έλλειψης συγκρίσιµων δεδοµένων, οι ενισχύσεις στον τοµέα
των σιδηροδρόµων παρουσιάζονται ξεχωριστά στον πίνακα 8.

Οδικές και συνδυασµένες µεταφορές

Κεντρικός στόχος της πολιτικής της ΕΕ για τις συνδυασµένες µεταφορές είναι η αλλαγή
τρόπου µεταφοράς από τον οδικό σε άλλους τρόπους µεταφοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή έχει
ευνοϊκή άποψη για τα καθεστώτα ενισχύσεων που αποσκοπούν στην προώθηση αυτού του
τρόπου µεταφοράς µέσω της απόκτησης εξοπλισµού σχεδιασµένου για συνδυασµένες
µεταφορές και της κατασκευής ειδικής υποδοµής. Σε τοµείς µε πλεονάζουσα ικανότητα, όπως
οι οδικές µεταφορές, καµία ενίσχυση δεν µπορεί κατ� αρχήν να χορηγηθεί για την αγορά
οχηµάτων µεταφοράς. Παρ� όλα αυτά, είναι δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων σε σχέση µε την
αγορά νέων οχηµάτων, εφόσον ένα τέτοιο κίνητρο αποσκοπεί σε στόχους περιβαλλοντικής
προστασίας ή ασφάλειας και αποτελεί πράγµατι αντιστάθµιση για το επιπλέον κόστος που
συνεπάγεται η επίτευξη υψηλότερων τεχνικών προτύπων από αυτά που αναφέρει η εθνική ή
κοινοτική νοµοθεσία. Την περίοδο 2000-2002 εγκρίθηκαν περίπου 90 εκατ. ευρώ ετησίως για
ενισχύσεις στις οδικές και συνδυασµένες µεταφορές (πίνακας 7).

Θαλάσσιες µεταφορές

Το 2002, η Επιτροπή ενέκρινε ορισµένα φορολογικά καθεστώτα µε βάση τη χωρητικότητα
που επιτρέπουν στις εταιρείες να πληρώνουν εταιρικό φόρο αναλογικά προς την
χωρητικότητα του στόλου τους παρά βάσει των πραγµατοποιηθέντων κερδών. Τα καθεστώτα
αυτά προστίθενται στη σειρά των φόρων µε βάση τη χωρητικότητα που είχε εγκρίνει στο
παρελθόν η Επιτροπή για τις Κάτω Χώρες, τη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο. Τα µέτρα
αυτά έχουν ήδη αποδειχθεί επιτυχή όσον αφορά την αναστροφή της κάµψης της ναυτιλίας
στην ΕΕ. Συνολικά, περίπου 715 εκατ. ευρώ κρατικών ενισχύσεων χορηγήθηκαν στον τοµέα
των θαλάσσιων µεταφορών ετησίως την περίοδο 2000-2002.

Αεροπορικές µεταφορές

Πριν την ελευθέρωση του τοµέα των αεροπορικών µεταφορών, σηµαντικά ποσά ενισχύσεων
(που υπερέβησαν τα 2,5 δισεκ. το 1994 και το 1995) χορηγήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας
του 90 σε εθνικούς αεροµεταφορείς για αναδιάρθρωση. Από το 1997, όµως, το επίπεδο των

                                                
12 Ειδικότερα, το άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισµού 1161/69 εξαιρεί από τη διαδικασία

κοινοποίησης τις αντισταθµίσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε τον κανονισµό.
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ενισχύσεων στον κλάδο µειώθηκε εντυπωσιακά αν και εξακολουθούν να επιτρέπονται
ορισµένες ενισχύσεις. Το 2002, η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώτα που θέσπισαν αρκετά κράτη
µέλη (Γαλλία, Γερµανία, Αυστρία και Ηνωµένο Βασίλειο) ως αντιστάθµιση των ζηµιών που
υπέστησαν οι αεροπορικές εταιρείες από το κλείσιµο ορισµένων τµηµάτων του εναέριου
χώρου µεταξύ 11ης και 14ης Σεπτεµβρίου 2001. Το 2002 εγκρίθηκαν ενισχύσεις περίπου 110
εκατ. ευρώ. Η Επιτροπή επέτρεψε επίσης την καταβολή της τρίτης δόσης των 129 εκατ.
ευρώ, που αποτελούσε µέρος της δέσµης ενισχύσεων για την αναδιάρθρωση του ιταλικού
εθνικού αεροµεταφορέα, της Alitalia, που είχε εγκριθεί το 2001. Επιπλέον κρατική
χρηµατοδότηση του συγκεκριµένου αεροµεταφορέα της τάξης του 1,4 δισεκ. ευρώ δεν
θεωρήθηκε ενίσχυση.

Ως επακόλουθο των τροµοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, που ώθησαν τον
ασφαλιστικό κλάδο να επανεξετάσει το βαθµό έκθεσής του σε κινδύνους και να αποσύρει
πάραυτα στην πράξη όλη την κάλυψη που παρείχε σε περίπτωση πολέµου και τροµοκρατικής
επίθεσης, επετράπη στα κράτη µέλη να προσφέρουν πρόσθετη εγγύηση ασφάλειας ή να
αναλάβουν απευθείας τα ίδια την κάλυψη του κινδύνου. ∆εν είναι δυνατό να προσδιοριστεί
ποσοτικά το στοιχείο ενίσχυσης για τέτοιες εγγυήσεις (που επετράπησαν για όλα τα κράτη
µέλη) οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε εφαρµόστηκαν.

Την περίοδο 2000-2002, ενισχύσεις ύψους 155 εκατ. ευρώ, κατά µέσον όρο ετησίως,
χορηγήθηκαν στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών (πίνακας 7). Η αύξηση σε σύγκριση
µε την προηγούµενη περίοδο οφείλεται κυρίως στον αντίκτυπο που είχαν οι επιθέσεις της
11/9/2001 στον αεροπορικό κλάδο και στα επακόλουθα µέτρα δηµόσιας στήριξης που
κατέστησαν αναγκαία µετά τις επιθέσεις αυτές.

Πίνακας 7: Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών (εξαιρουµένων των
σιδηροδρόµων), 1998-2002

εκατ. ευρώ

Tοµέας των µεταφορών Ετήσιος µέσος όρος 
1998-2000

Ετήσιος µέσος όρος 
2000-2002

Οδικές και συνδυασµένες µεταφορές 86,9 92,5
Θαλάσσιες µεταφορές 575,2 715,3
Εσωτερικές πλωτές µεταφορές 12,8 1,7
Αεροπορικές µεταφορές 28,9 155,2
Σύνολο 703,7 964,7

Πηγή: Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών

Σιδηρόδροµοι

Η Επιτροπή ακολούθησε, γι� αρκετά χρόνια, µία πολιτική για την επανεξισορρόπηση µεταξύ
των διαφόρων τρόπων µεταφοράς και την προώθηση των τρόπων που είναι λιγότερο
επιζήµιοι για το περιβάλλον προκειµένου να επιτευχθεί ένα διαρκές και σταθερό σύστηµα
µεταφορών. Στο Λευκό Βιβλίο της για την κοινή πολιτική µεταφορών του 200113, η Επιτροπή
υπενθυµίζει ότι οι σιδηροδροµικές µεταφορές ήταν ο στρατηγικός τοµέας από τον οποίον
εξαρτάται η επιτυχία των προσπαθειών επανεξισορρόπησης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
εξακολουθεί να εφαρµόζει ευνοϊκή προσέγγιση για τις ενισχύσεις στον τοµέα των

                                                
13 Λευκό Βιβλίο «Η ευρωπαϊκή πολιτική µεταφορών µε ορίζοντα το έτος 2010: η ώρα των επιλογών».
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σιδηροδρόµων, όσον αφορά τις σιδηροδροµικές υπηρεσίες και, ειδικότερα, τις επενδύσεις σε
σιδηροδροµικές υποδοµές που, λόγω του υψηλού κόστους των επενδύσεων, δεν είναι
βιώσιµες χωρίς κρατική συγχρηµατοδότηση. Για παράδειγµα, το 2002 η Επιτροπή εξέδωσε
ορισµένες σηµαντικές αποφάσεις σχετικά µε τη διαχείριση των υποδοµών του βασικού
εθνικού σιδηροδροµικού δικτύου στο Ηνωµένο Βασίλειο. Κατ� αρχήν, ενέκρινε
χρηµατοδοτική δέσµη διάσωσης προκειµένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη παροχή
σιδηροδροµικών υπηρεσιών υποδοµής, χωρίς την οποία ο σιδηροδροµικός τοµέας του ΗΒ
κινδύνευε µε επικείµενη κατάρρευση. Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενέκρινε χρηµατοδοτική
δέσµη προκειµένου να επιτραπεί στη νεοσύστατη εταιρεία, Network Rail, να αναλάβει την
ευθύνη για τη λειτουργία και διαχείριση του σιδηροδροµικού δικτύου του ΗΒ σε µη
κερδοσκοπική βάση. Το συνολικό ποσό, που ανέρχεται περίπου σε 36 δισεκ. ευρώ,
θεωρήθηκε ότι δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Το µεγαλύτερο µέρος της δηµόσιας χρηµατοδοτικής στήριξης στους σιδηροδρόµους δεν είναι
υποχρεωτικό να κοινοποιείται στην Επιτροπή, είτε διότι η χρηµατοδότηση, λόγω της
έλλειψης ελευθέρωσης του τοµέα, δεν θεωρείται από τα κράτη µέλη ότι συνιστά κρατική
ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης, είτε διότι αποτελεί
αντιστάθµιση της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας σύµφωνα µε τον κανονισµό 1191/69. Τα
κράτη µέλη υποχρεούνται όµως να αναφέρουν τις συνολικές δηµόσιες δαπάνες στον
συγκεκριµένο τοµέα. Οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών µπορεί να αντικατοπτρίζουν
διαφορετικές ερµηνείες του πεδίου αυτού του εγχειρήµατος υποβολής ετήσιων εκθέσεων
(πίνακας 8).

Πίνακας 8: Επιδοτήσεις (1) στον τοµέα των σιδηροδρόµων, 1998-2002
εκατ. ευρώ

1998 1999 2000 2001 2002
ΕΕ 14.299 17.967 18.732 n.a. n.a.
B 1.255 1.268 1.298 1.300 1.345

DK 169 123 181 193 199
D 5.730 5.377 4.803 4.898 n.a.
EL 497 521 436 593 n.a.
E 1.201 1.098 1.112 1.062 n.a.
F 2.501 2.501 2.725 n.a. n.a.

IRL 46 34 196 198 n.a.
I 4.268 3.901 4.578 4.911 5.195
L 96 117 134 159 n.a.

NL 1.417 1.760 1.974 2.479 2.630
A 13 15 13 13 15
P n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

FIN 358 369 330 275 319
S 949 778 817 797 813

UK 62 106 136 1.856 841

(1) Συµπεριλαµβάνονται όλες οι δηµόσιες επιδοτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή καθώς και οι
επιδοτήσεις που έχουν κοινοποιηθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή βάσει των οικείων κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις. Όµως από τα ποσά εξαιρείται η αντιστάθµιση της παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού
συµφέροντος.

Πηγή: Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών.
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1.5. Κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του άνθρακα και του χάλυβα

Οι ενισχύσεις στη βιοµηχανία του άνθρακα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 2001-2002
διέπονταν από δύο ξεχωριστά νοµικά πλαίσια. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η Συνθήκη για
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα έπαυσε να ισχύει τον Ιούλιο του 200214.
Έπειτα, οι τοµείς που καλύπτονταν προηγουµένως από τη Συνθήκη ΕΚΑΧ υπόκειντο στους
κανόνες της Συνθήκης ΕΚ καθώς και στους διαδικαστικούς κανόνες και το λοιπό παράγωγο
δίκαιο που απορρέει από τη Συνθήκη ΕΚ. Τον Ιούλιο του 2002, εκδόθηκε κανονισµός του
Συµβουλίου ως το νέο νοµικό πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων προς τον κοινοτικό τοµέα
άνθρακα.15

Στην περίπτωση του άνθρακα, το 2002 χορηγήθηκαν στον τοµέα περίπου 5,6 δισεκ. ευρώ. Οι
ενισχύσεις στην τρέχουσα παραγωγή συνέχισαν να µειώνονται σταθερά βάσει των
συµφωνιών σχετικά µε τη µείωση των όγκων των ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία άνθρακα
µέχρι το 2005. Ο πίνακας 9 περιλαµβάνει επισκόπηση των ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία
άνθρακα την περίοδο 1998-2002. Περίπου το 40% των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν το 2002
δεν σχετιζόταν µε την τρέχουσα παραγωγή. Μόνον τέσσερα κράτη µέλη εξακολουθούσαν να
χορηγούν ενισχύσεις στον τοµέα το 2002: η Γερµανία (3,5 δισεκ. ευρώ), η Ισπανία (1,1 δισεκ.
ευρώ αν και το 2001 ήταν 1,9 δισεκ. ευρώ), η Γαλλία (1 δισεκ. ευρώ) και σχετικά ασήµαντο
ποσό (25 εκατ. ευρώ) το Ηνωµένο Βασίλειο.

Λόγω των αυξηµένων προσπαθειών που κατέβαλαν οι γερµανικές αρχές για την
αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας του άνθρακα, αυξήθηκε το ποσό των ενισχύσεων
προκειµένου να καλυφθεί το κόστος που προκύπτει από τον εξορθολογισµό και την
αναδιάρθρωση της βιοµηχανίας άνθρακα που δεν σχετίζεται µε την τρέχουσα παραγωγή. Το
κόστος αυτό σχετίζεται κυρίως µε έκτακτες δαπάνες για εργαζόµενους που έχασαν τη
δουλειά τους, διοικητικές, νοµικές ή φορολογικές διατάξεις και την αποκατάσταση περιοχών
όπου παλαιότερα υπήρχαν ανθρακωρυχεία. Αντίθετα, οι ενισχύσεις στην παραγωγή
µειώθηκαν έντονα και θα συνεχίσουν να ακολουθούν πτωτική τάση. Αποτέλεσµα αυτού, το
συνολικό ποσό των ενισχύσεων που χορήγησαν οι γερµανικές αρχές µειώθηκε σηµαντικά.

Πίνακας 9: Κρατικές ενισχύσεις στην εξόρυξη άνθρακα, 1998-2002

εκατ. ευρώ ευρώ ανά 
απασχολούµενο εκατ. ευρώ ευρώ ανά 

απασχολούµενο

ΕΕ 2.147 2.532 5.247 50.509 3.953 45.720
D 663 1.196 4.064 63.189 2.888 55.002
E 627 640 379 39.475 342 49.785
F 401 695 753 41.705 630 41.939

UK 456 0 51 4.400 92 7.727

2000 - 20021998 - 2000

Ετήσιος µέσος όρος των 
ενισχύσεων που δεν 

προορίζονται για την τρέχουσα 

2000 - 20021998 - 2000

Ετήσιος µέσος όρος των ενισχύσεων που δεν προορίζονται για 
την τρέχουσα παραγωγή

Πηγή: Γ∆ Ενέργειας και Μεταφορών

                                                
14 Με τη λήξη της ισχύος, αυτοµάτως έπαυσε να ισχύει και όλο το παράγωγο δίκαιο βάσει της Συνθήκης

ΕΚΑΧ. Αυτό περιλαµβάνεται στην απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ της Επιτροπής της 28ης ∆εκεµβρίου 1993.
15 Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη ΕΚ, ιδίως το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο ε), ο κανονισµός (EΚ) αριθ.

1407/2002 της 23ης Ιουλίου 2002 θέτει τους κανόνες για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων προς τη
βιοµηχανία άνθρακα. Επιπλέον, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 88 της Συνθήκης ΕΚ και
του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου.
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Οι κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα του χάλυβα µειώθηκαν εντυπωσιακά από 386 εκατ. ευρώ
το 1997 σε 52 εκατ. ευρώ το 1998, παραµένοντας στη συνέχεια σε σχετικά σταθερό επίπεδο.
Το 2002 χορηγήθηκαν συνολικά 78 εκατ. ευρώ σχεδόν αποκλειστικά για περιβαλλοντικούς
σκοπούς.   
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2. ΜΕΡΟΣ 2: ΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΥΣ

Στο πλαίσιο της µείωσης του επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων συνολικά, στα
συµπεράσµατα διαφόρων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων η έµφαση µετατοπίστηκε από την
υποστήριξη µεµονωµένων εταιρειών ή τοµέων προς την αντιµετώπιση οριζόντιων στόχων
κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων συνοχής. Επιπλέον, το Συµβούλιο
κάλεσε τα κράτη µέλη να «εξετάζουν, πριν χορηγήσουν κρατικές ενισχύσεις, αν αυτές
επιδιώκουν την κάλυψη σαφώς καθορισµένων αστοχιών της αγοράς ή κατευθύνονται προς
οριζόντιους στόχους � και αν µια παρέµβαση µε τη µορφή κρατικής ενίσχυσης αποτελεί τον
πλέον ενδεδειγµένο και αποτελεσµατικό τρόπο για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων
αυτών»16.

2.1. Κρατικές ενισχύσεις προς οριζόντιους στόχους

Οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται για την επίτευξη οριζόντιων στόχων, δηλαδή οι
ενισχύσεις που δεν χορηγούνται σε συγκεκριµένους τοµείς, συνήθως θεωρείται ότι
αποσκοπούν στην κάλυψη των αστοχιών της αγοράς και ότι στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό
λιγότερο από τις τοµεακές και τις ad hoc ενισχύσεις. Οι κυριότεροι οριζόντιοι στόχοι που
επιδιώκουν οι κρατικές ενισχύσεις είναι η έρευνα και ανάπτυξη, η προστασία του
περιβάλλοντος, η προώθηση της κατάρτισης και η περιφερειακή ανάπτυξη. Αντίθετα, οι
ενισχύσεις υπέρ συγκεκριµένων τοµέων ενδέχεται να στρεβλώσουν περισσότερο τον
ανταγωνισµό από αυτές που αφορούν οριζόντιους στόχους, ενώ τείνουν να ευνοούν στόχους
άλλους από τις εντοπισµένες αδυναµίες της αγοράς. Εξάλλου, σηµαντικό µέρος των
ενισχύσεων αυτών διατίθεται για τη διάσωση ή ανασυγκρότηση προβληµατικών
επιχειρήσεων, µία από τις δυνητικά πλέον στρεβλωτικές µορφές κρατικής ενίσχυσης.

Λόγω των περιορισµένων στοιχείων, το παρόν τµήµα εξετάζει τους οριζόντιους στόχους στο
πλαίσιο του συνόλου των ενισχύσεων εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών.

Σε ορισµένα κράτη µέλη, το σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν το 2002
προορίζονταν για οριζόντιους στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της συνοχής

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι ενισχύσεις που προορίζονταν για οριζόντιους στόχους,
συµπεριλαµβανοµένων των στόχων συνοχής, ανήλθαν το 2002 στο 73% των συνολικών
ενισχύσεων εκτός γεωργίας, αλιείας και µεταφορών. Το υπόλοιπο 27% αφορούσε ενισχύσεις
προς συγκεκριµένους τοµείς (κυρίως µεταποίηση, άνθρακας και χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες) συµπεριλαµβανοµένων ενισχύσεων για τη διάσωση και αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων.

Σε ορισµένα κράτη µέλη � Βέλγιο, ∆ανία, Ελλάδα, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Αυστρία και
Φινλανδία � το σύνολο σχεδόν των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν το 2002 προορίζονταν για
οριζόντιους στόχους, συµπεριλαµβανοµένης της συνοχής. Ωστόσο, στη Γερµανία (66%),
στην Ισπανία (67%), στη Γαλλία (60%), στην Ιρλανδία (49%), στην Πορτογαλία (39%) και
στο Ηνωµένο Βασίλειο (70%), το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σηµαντικά χαµηλότερο. Το

                                                
16 πρβλ. συµπεράσµατα του Συµβουλίου που εκδόθηκαν το Νοέµβριο του 2002 σχετικά µε «µια

οικονοµική προσέγγιση του στόχου της µείωσης και της βελτίωσης των κρατικών ενισχύσεων». Βλ.
έγγραφο αριθ. 13799/02 του Συµβουλίου: http://register.consilium.eu.int/pdf/gr/02/st13/13799gr2.pdf
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υψηλό ποσοστό των τοµεακών ενισχύσεων στην Πορτογαλία οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο
προαναφερόµενο καθεστώς περιφερειακών ενισχύσεων φορολογικού χαρακτήρα στη
Μαδέρα. Στην Ιρλανδία, αν και οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µέσω του Irish Corporation
Tax µειώθηκαν σηµαντικά, εξακολουθούν να αντιστοιχούν σε σχετικά υψηλό ποσοστό των
συνολικών ενισχύσεων. Το 2002, το Ηνωµένο Βασίλειο χορήγησε σηµαντική δέσµη
ενισχύσεων διάσωσης προς την British Energy. Τέλος, η Γερµανία, η Γαλλία και η Ισπανία
έχουν σχετικώς χαµηλά ποσοστά ενισχύσεων προς τον τοµέα του άνθρακα (βλ. επίσης τµήµα
1.5). Ας σηµειωθεί ότι στα κράτη µέλη όπου το επίπεδο των συνολικών ενισχύσεων είναι
σχετικά χαµηλό, η χορήγηση ενιαίας, σχετικά υψηλής ενίσχυσης ad hoc µπορεί να
προκαλέσει ευρείες αποκλίσεις.

Σηµαντικές διαφορές µεταξύ κρατών µελών όσον αφορά το ποσοστό των ενισχύσεων
που χορηγούνται σε διάφορους οριζόντιους στόχους

Όταν γίνονται συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών, είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη
ότι τα µέτρα ενίσχυσης κατατάσσονται ανάλογα µε τον βασικό τους στόχο όταν εγκρίνεται η
ενίσχυση και όχι ανάλογα µε τους τελικούς δικαιούχους της ενίσχυσης. Παρά τις δυσκολίες
των µετρήσεων, τα δεδοµένα παρέχουν πράγµατι ένδειξη ως προς τους οριζόντιους στόχους
που ευνοούνται από κάθε κράτος µέλος (βλ. πίνακα 10). Για παράδειγµα, το 26% των
συνολικών ενισχύσεων στις Κάτω Χώρες, το 27% το Ηνωµένο Βασίλειο και το 33% στην
Αυστρία προοριζόταν αποκλειστικά για έρευνα και ανάπτυξη (µέσος όρος ΕΕ 15%). Η ∆ανία
(53% των συνολικών ενισχύσεων), η Γερµανία (30%), από κοινού µε τις Κάτω Χώρες, την
Φινλανδία και τη Σουηδία (καθεµία ελάχιστα πάνω από το 40%) τείνουν να ευνοούν τους
περιβαλλοντικούς στόχους (µέσος όρος ΕΕ 16%)17.

Πίνακας 10: Κρατικές ενισχύσεις για οριζόντιους στόχους και συγκεκριµένους τοµείς,
2002

ΕΕ B DK D EL E F IRL I L NL A P FIN S UK
Οριζόντιοι στόχοι 73 97 100 66 100 67 60 49 96 92 98 96 39 98 84 70
    Έρευνα και ανάπτυξη 15 15 5 14 10 12 18 8 13 9 26 33 5 0 18 27
     Περιβάλλον 16 0 53 30 - 4 3 0 0 0 39 19 5 38 39 5
     ΜΜΕ 14 20 1 6 16 20 17 2 33 21 4 17 15 12 5 15
     Εµπόριο 1 0 - 0 - 0 2 - 2 1 5 - 0 7 - 0
    Ενισχύσεις απασχόλησης 2 7 34 0 - 3 0 8 1 - 0 4 6 11 - 0
     Ενισχύσεις κατάρτισης 2 2 3 0 - 8 0 4 1 - - 10 5 0 1 2
     Περιφερειακή ανάπτυξη. (1) 23 52 3 16 74 19 18 26 46 61 24 14 3 29 21 21

- - - - - - - - - - - - - - - -
Συγκεκριµένοι τοµείς 27 3 0 34 0 33 40 51 4 8 2 4 61 2 16 30
     Μεταποίηση 3 - 0 4 0 5 2 35 3 - 2 4 4 0 - 1
    Άνθρακας 16 - - 30 - 28 16 - - - - - - - - 1
     Άλλοι τοµείς πλην µεταποίησης 2 - - - - 0 0 - 0 - - 0 - - - 28
     Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες 5 - - - - - 22 14 - - - - 57 - - -
    Άλλες υπηρεσίες 0 3 - 0 - 0 - 3 - 8 - - 0 2 16 -

Σύνολο ενισχύσεων εκτός γεωργίας, 
αλιείας και µεταφορών σε εκατ. ευρώ 34.005 933 1.274 11.431 410 3.503 6.197 525 4.528 56 780 453 649 231 406 2.629

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

(1) Περιλαµβάνει τις ενισχύσεις για την εν γένει περιφερειακή πολιτική που δεν υπάγονται αλλού.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

                                                
17 Συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων για εξοικονόµηση ενέργειας που αναφέρονταν ξεχωριστά σε

προηγούµενες ενηµερώσεις του πίνακα αποτελεσµάτων.
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Για πρώτη φορά, η Επιτροπή παραβάλλει επίσης ορισµένα στοιχεία σχετικά µε δευτερεύοντες
στόχους18. Αυτό βελτιώνει ειδικότερα την κάλυψη των δεδοµένων για ενισχύσεις
προοριζόµενες για ΜΜΕ. Το 2002, περίπου 5 δισεκ. ευρώ, το 14% των συνολικών
ενισχύσεων, συνίστατο από µέτρα των οποίων ο πρωταρχικός στόχος ήταν οι ΜΜΕ.
Επιπλέον, σχεδόν 1 δισεκ. ευρώ των ενισχύσεων, το 3% των συνολικών ενισχύσεων,
χορηγήθηκαν αποκλειστικά σε ΜΜΕ ως «δευτερεύων» στόχος. Κατά το µεγαλύτερο µέρος, ο
πρωταρχικός στόχος αυτών των µέτρων ενίσχυσης ήταν η Ε&Α. Συνδυάζοντας πρωταρχικούς
και δευτερεύοντες στόχους, το 35% των ενισχύσεων στην Ιταλία προοριζόταν αποκλειστικά
για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 30% στο Ηνωµένο Βασίλειο και 28% στο Βέλγιο σε σύγκριση
µε µέσο όρο στην ΕΕ 17%.

2.2. Τάσεις των κρατικών ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους

Σύµφωνα µε τις δεσµεύσεις που ανέλαβαν στα διάφορα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, τα κράτη
µέλη συνέχισαν να αναπροσανατολίζουν τις ενισχύσεις τους προς οριζόντιους στόχους.
Εξετάζοντας τις πρόσφατες τάσεις, το ποσοστό των συνολικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν
για οριζόντιους στόχους αυξήθηκε κατά 7 εκατοστιαίες µονάδες µεταξύ 1998-2000 και 2000-
2002. Αυτή η ανοδική τάση ήταν σε µεγάλο βαθµό το αποτέλεσµα έντονων αυξήσεων των
ενισχύσεων για το περιβάλλον (+7 µονάδες) και την έρευνα και ανάπτυξη (+4 µονάδες) και
µικρότερης αύξησης για ΜΜΕ (+1,5 µονάδα), καθώς και µείωσης των τοµεακών ενισχύσεων
για ορισµένα κράτη µέλη.

Η θετική τάση παρατηρήθηκε, σε ποικίλους βαθµούς, στην πλειονότητα των κρατών µελών,
ειδικότερα στην Ιρλανδία (+14 µονάδες) και την Ιταλία (+13 µονάδες). Σε τρία κράτη µέλη, η
τάση ήταν ελαφρώς πτωτική αλλά και για τα τρία κράτη, το µερίδιο των συνολικών
ενισχύσεων που προορίζονταν για οριζόντιους στόχους παραµένει σχετικά υψηλό (85% και
πάνω).

Κατά τις υπό εξέταση περιόδους, σηµειώθηκαν αισθητές αυξήσεις στο µερίδιο των
ενισχύσεων για περιβαλλοντικούς στόχους στις συνολικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στη
Γερµανία (+14 µονάδες), στις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία (+10 µονάδες) και στη ∆ανία
(+9), ενώ το µερίδιο των ενισχύσεων για ΜΜΕ αυξήθηκε κατά +8 µονάδες στην Ιταλία και
+5 µονάδες στην Ισπανία και τη Γαλλία.

                                                
18 Για τους σκοπούς του πίνακα αποτελεσµάτων, ο δευτερεύων στόχος είναι εκείνος για τον οποίο,

επιπλέον του πρωταρχικού στόχου, προοριζόταν αποκλειστικά η ενίσχυση όταν εγκρίθηκε. Για
παράδειγµα, ένα καθεστώς του οποίου πρωταρχικός στόχος είναι η Ε&Α µπορεί επίσης να περιορίζεται
αποκλειστικά σε ΜΜΕ.
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∆ιάγραµµα 4: Ποσοστό των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται για οριζόντιους
στόχους, 1998 � 2002
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Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

2.3. Κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α)

Στους γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών πολιτικών του 200319 η Επιτροπή
κάλεσε τις κυβερνήσεις να συνεισφέρουν στους στόχους της Λισσαβόνας, ειδικότερα, «(�)
αναπροσανατολίζοντας τις δηµόσιες δαπάνες προς επενδύσεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης σε υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο και γνώση µε την επιφύλαξη των γενικών
δηµοσιονοµικών περιορισµών». Εν γένει, τα µέτρα που ελήφθησαν για την αύξηση του όγκου
των επενδύσεων έρευνας, και τη βελτίωση του περιβάλλοντός τους, ήσαν αποσπασµατικά και
άτονα. Τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2001) δείχνουν ότι οι συνολικές επενδύσεις Ε&Α,
µέρος των οποίων αποτελούν οι κρατικές ενισχύσεις, στην Ένωση προσεγγίζουν το 2% του
ΑΕΠ, αλλά µε µέσο ετήσιο ρυθµό αύξησης 1,5% (1997-2002) που είναι εντελώς ανεπαρκής
για την κάλυψη του στόχου του 3% µέχρι το 2010. Καθώς τα 2/3 του στόχου του 3% θα
έπρεπε να προέρχονται από ιδιωτικές πηγές, απαιτείται σηµαντική αύξηση των ιδιωτικών
επενδύσεων για την έρευνα στην Ευρώπη. Καίτοι τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν
υιοθετήσει στόχους για αύξηση των δαπανών για την έρευνα, ελάχιστα από αυτά ήσαν σε
θέση να τους εκφράσουν µε δηµοσιονοµικούς όρους και συχνά απαιτούνται προσπάθειες για
τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των δαπανών τους.

Σε ολόκληρη την ΕΕ, οι κρατικές ενισχύσεις που προορίζονταν για την Ε&Α ανήλθαν σε 5,2
δισεκ. ευρώ το 2002 σε σύγκριση µε 3,8 δισεκ. ευρώ το 1998. Το µερίδιο των συνολικών
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν για την Ε&Α αυξήθηκε κατά 4 εκατοστιαίες µονάδες από την
περίοδο1998-2000 έως 2000-2002. Οι πιο αισθητές αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Ηνωµένο

                                                
19 COM(2003) 170 τελικό, 8.4.2003.
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Βασίλειο και την Ιταλία, όπου το µερίδιο των ενισχύσεων για την Ε&Α αυξήθηκε κατά 9 και
7 µονάδες αντίστοιχα (βλ. πίνακα 11).

Όσον αφορά τις ενισχύσεις έρευνας και ανάπτυξης για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, η
Επιτροπή τροποποίησε πρόσφατα τον κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία των ΜΜΕ
προκειµένου να ενσωµατώσει το νέο κοινοτικό ορισµό της ΜΜΕ και να απαλλάξει τις
ενισχύσεις για Ε&Α από την υποχρέωση προηγούµενη κοινοποίησης στην Επιτροπή.20

Πίνακας 11: Κρατικές ενισχύσεις για Ε&Α

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

Ενισχύσεις στην έρευνα
και ανάπτυξη (εκατ.
Ευρώ), 2002

5.179 137 64 1.589 41 412 1.139 44 593 5 199 149 31 0 72 703

Ποσοστό των ενισχύσεων
Ε&Α επί του συνόλου των
ενισχύσεων, µέσο ετήσιο
επίπεδο 2000-2002

13 17 6 12 3 10 15 3 15 15 26 35 2 0 18 23

Ποσοστό των ενισχύσεων
Ε&Α επί του συνόλου των
ενισχύσεων (% µοναδιαία
διαφορά 1998-2000)

3,6 0,9 -6,6 3,4 3,2 2,5 3,5 2,8 7,2 1,4 1,1 4,7 1,2 -1,7 -0,8 9,3

Ποσοστό των ενισχύσεων
Ε&Α επί του ΑΕΠ (%)

0,06 0,05 0,04 0,08 0,03 0,06 0,08 0,04 0,05 0,02 0,05 0,07 0,03 0,00 0,03 0,04

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

2.4. Ειδική αναφορά στις κρατικές ενισχύσεις για την απασχόληση και την
κατάρτιση

2.4.1. ∆ηµόσια κονδύλια για την κατάρτιση και την απασχόληση � Η αιτιολογία

Η αγορά εργασίας δεν µοιάζει µε καµία άλλη αγορά: το ανθρώπινο δυναµικό δεν είναι
ανταλλάξιµο όπως τα λοιπά αγαθά. Οι πολιτικές πρέπει να θεσπίζουν θεµιτούς όρους και να
εξασφαλίζουν πλήρη χρήση του ανθρώπινου δυναµικού της κοινωνίας. Μία συνιστώσα είναι
η δηµόσια στήριξη της απασχόλησης και κατάρτισης. Χωρίς την ανάληψη δηµόσιας δράσης,
θα παρέχεται κατά πολύ λιγότερη εκπαίδευση και κατάρτιση από ό,τι είναι κοινωνικά
ευκταίο. Οι βελτιωµένες δεξιότητες και γνώση δηµιουργούν οφέλη για την κοινωνία πέραν
των υψηλότερων εισοδηµάτων που απολαύουν καλύτερα καταρτισµένα άτοµα (ή εργοδότες)·
το συνολικό κοινωνικό όφελος υπερβαίνει τις ιδιωτικές αποδόσεις. Εν προκειµένω φαίνεται
να υπάρχει, για παράδειγµα, έντονος συσχετισµός µεταξύ του επιπέδου του σωρευµένου
ανθρώπινου κεφαλαίου σε µία οικονοµία, και της ικανότητας της να ανταποκρίνεται και να
αναπτύσσεται ενώπιον της τεχνολογικής αλλαγής. Η κατάρτιση συµβάλλει στην κοινωνική

                                                
20 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 364/2004 της Επιτροπής της 25.2.2004 που τροποποιεί τον κανονισµό (EΚ)

αριθ. 70/2001, ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 22.
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συνοχή µειώνοντας την εκ των υστέρων ανισότητα και την κοινωνική απόσταση µεταξύ
ατόµων, µε ευνοϊκό αντίκτυπο στην οικονοµική απόδοση21.

Ο κίνδυνος ανεπαρκούς παροχής κατάρτισης συνδυάζεται µε την αβέβαιη συσσώρευση των
οφελών της βελτιωµένης παραγωγικότητας. Ένας εργοδότης διστάζει να επενδύσει λόγω του
κινδύνου υφαρπαγής εργαζοµένων µε βελτιωµένες δεξιότητες από άλλες εταιρείες. Οι
εργαζόµενοι αντιµετωπίζουν πιστωτικούς περιορισµούς λόγω των ατελών
χρηµατοοικονοµικών αγορών και έχουν λιγότερα κίνητρα να επενδύσουν στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου κεφαλαίου τους εξαιτίας της βραδείας ανταπόκρισης των µισθών στη βελτίωση
της παραγωγικότητας από την κατάρτιση. Προπάντων, υπάρχει ένα εµφανές πρόβληµα
ανισότητας: αυτοί που χρειάζονται περισσότερο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους � άτοµα
µε χαµηλή εξειδίκευση, µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, µετανάστες � τείνουν να
λαµβάνουν κατά πολύ λιγότερη. Οι ΜΜΕ, καθώς και οι εργαζόµενοι προσωρινής και µερικής
απασχόλησης τυγχάνουν συνήθως σχετικά χαµηλής κατάρτισης.

Η αιτιολογία για τη χορήγηση ενισχύσεων στην απασχόληση απορρέει από τις ατελώς
λειτουργούσες αγορές εργασίας και την εξάρτησή τους από θεσµικές ρυθµίσεις. Ορισµένοι
εργαζόµενοι είναι λιγότερο παραγωγικοί, π.χ. λόγω ειδικών αναγκών ή άλλων περιορισµών
στην ικανότητα εργασίας που διαθέτουν. Αυτό δηµιουργεί εµπόδιο στην απασχόλησή τους µε
τις τρέχουσες αµοιβές. Επιπλέον, οι εργοδότες τείνουν να αντιλαµβάνονται ορισµένα
χαρακτηριστικά όπως οι ειδικές ανάγκες, τα εθνοτικά χαρακτηριστικά, η µακροχρόνια
ανεργία ή η έλλειψη βασικής εκπαίδευσης ως ενδείξεις χαµηλότερης παραγωγικότητας.
Συνεπώς, τίθεται θέµα δηµόσιας στήριξης για την πρόσληψη ατόµων σε µειονεκτική θέση.

2.4.2. Πλαίσιο πολιτικής

Το άρθρο 2 της Συνθήκης απαριθµεί τους γενικούς στόχους της Ένωσης όπως η επίτευξη
υψηλού επιπέδου απασχόλησης, αειφόρου ανάπτυξης και οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η Συνθήκη προβλέπει την ανάπτυξη από τα
κράτη µέλη και την Κοινότητα µιας συντονισµένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Απασχόληση (ΕΣΑ) και την προώθηση, ιδίως, «εξειδικευµένου, εκπαιδευµένου και
ευπροσάρµοστου εργατικού δυναµικού»22. Το γεγονός ότι το υψηλό επίπεδο απασχόλησης
αποτελεί κριτήριο τόσο για την οικονοµική όσο και την κοινωνική πρόοδο αναγνωρίζεται
από το άρθρο 127 παράγραφος 2 της Συνθήκης που υποχρεώνει ο στόχος αυτός να
λαµβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και εφαρµογή όλων των κοινοτικών πολιτικών και
δραστηριοτήτων. Η αναµορφωµένη ΕΣΑ θέτει τρεις αλληλένδετους στόχους: πλήρης
απασχόληση, βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας στην εργασία και ενίσχυση της
κοινωνικής συνοχής και ένταξης23.

H ενίσχυση της προσαρµοστικότητας των εργαζοµένων και των επιχειρήσεων συνολικά είναι
βασικό στοιχείο για τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να προβλέπει, να προκαλεί και να
αφοµοιώνει τις οικονοµικές µεταβολές ενός συνεχώς επιταχυνόµενου ρυθµού. Η προοπτική
ενός συρρικνούµενου ενεργού πληθυσµού καθιστά ακόµη πιο επιτακτικές τέτοιες
προσπάθειες, που πρέπει να εστιάζονται στην αναβάθµιση των δεξιοτήτων και της γνώσης,

                                                
21 Βλ. A. de la Fuente και A. Ciccone (2002), Το ανθρώπινο κεφάλαιο σε µία παγκόσµια και βασισµένη στη

γνώση οικονοµία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ∆ Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων για µια
επισκόπηση της ακαδηµαϊκής βιβλιογραφίας.

22 Άρθρο 125 της Συνθήκης ΕΚ.
23 Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 σχετικά µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για τις

πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση (2003/578/EΚ).
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και στην πλήρη κινητοποίηση των ικανοτήτων του εργατικού δυναµικού. ∆ιευκολύνοντας
την µετάβαση µεταξύ διαφόρων καταστάσεων όπως είναι η εργασία, η κατάρτιση, η διακοπή
σταδιοδροµίας ή η αυτοαπασχόληση πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι άνθρωποι παραµένουν
σε όλη τους τη ζωή κοντά στην αγορά εργασίας.

Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι, εποµένως, ουσιαστικό στοιχείο για την εφαρµογή
της αναµορφωµένης ΕΣΑ. Τα κράτη µέλη έχουν δεσµευτεί, ειδικότερα, να εξασφαλίσουν την
ανάπτυξη και εφαρµογή στρατηγικών δια βίου εκπαίδευσης προκειµένου να εξασφαλίσουν
πρόσβαση στην δια βίου εκπαίδευση για όλους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας,
το 2000, έθεσε τον στρατηγικό στόχο να καταστεί η ΕΕ µέχρι το 2010: �η ανταγωνιστικότερη
και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική
ανάπτυξη µε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική
συνοχή�. Η ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου είναι κρίσιµης σηµασίας και αναπόσπαστο
µέρος της στρατηγικής αυτής. Το 2003, το Συµβούλιο24 έθεσε στόχο το µέσο επίπεδο
συµµετοχής στην δια βίου εκπαίδευση να φθάσει τουλάχιστον το 12,5% του ενήλικου
ενεργού πληθυσµού µέχρι το 2010. Τα κράτη µέλη δεσµεύτηκαν επίσης να προσφέρουν σε
κάθε άνεργο µια νέα αρχή εντός 12 µηνών (6 µήνες για τους νέους) µε την µορφή
κατάρτισης, επιµόρφωσης, πρακτικής ή άλλου µέτρου για την απασχόληση.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας αναγνώρισε ότι "η καλύτερη διασφάλιση κατά
του κοινωνικού αποκλεισµού είναι µια θέση απασχόλησης". Τα κράτη µέλη κλήθηκαν να
αναπτύξουν δράσεις προτεραιότητας που απευθύνονται σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
προωθώντας έτσι την ένταξη στην αγορά εργασίας. Η νέα ΕΣΑ περιλαµβάνει, πλην της
γενικής κατευθυντήριας γραµµής για την ενεργοποίηση και πρόληψη, ειδική κατευθυντήρια
γραµµή για την προώθηση της ενσωµάτωσης και την καταπολέµηση των διακρίσεων κατά
των ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας, ιδίως αυτών που
εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, των εργαζόµενων µε χαµηλή εξειδίκευση, ατόµων µε
ειδικές ανάγκες, µεταναστών και εθνοτικών µειονοτήτων.

2.4.3. Τα αποτελέσµατα είναι ανεπαρκή, ενώ καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική µια
γενική και πλήρης κινητοποίηση

Μπορεί οι πολιτικές προσδοκίες να είναι σαφείς αλλά τα µέχρι σήµερα αποτελέσµατα είναι
απογοητευτικά. Η Έκθεση της Ειδικής Οµάδας για την Απασχόληση25 τόνισε την ανάγκη
αντιµετώπισης "της ανεπαρκούς χρησιµοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού και της
ανεπαρκούς επένδυσης σε αυτό" και "βελτίωσης της συµµετοχής γυναικών και µεγαλύτερων
σε ηλικία εργαζοµένων από κοινού µε άλλες οµάδες που υποεκπροσωπούνται στην αγορά
εργασίας". Τα κράτη µέλη παροτρύνονται να �αυξήσουν την πρόσβαση στην δια βίου
εκπαίδευση, µε ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έχουν χαµηλή εξειδίκευση και άλλα άτοµα που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση�. Η Εαρινή Έκθεση της Επιτροπής26 κάλεσε το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο του Μαρτίου 2004 �να ενθαρρύνει αποφασιστικά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση
και κατάρτιση" και να στοχοθετήσει µέτρα σε βασικούς τοµείς όπως είναι "η αύξηση της
συνεισφοράς του ιδιωτικού τοµέα παρέχοντας ειδικά κίνητρα, ενισχύοντας την δια βίου
εκπαίδευση και βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα των εθνικών συστηµάτων

                                                
24 Συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εκπαίδευσης, νεολαίας και πολιτισµού, 5-6.5.2003, σελ. 7.
25 Θέσεις απασχόλησης, θέσεις απασχόλησης, θέσεις απασχόλησης � Αύξηση της απασχόλησης στην

Ευρώπη, Ειδική Οµάδα για την Απασχόληση (πρόεδρος: Wim Kok), Νοέµβριος 2003.
26 "Προώθηση της στρατηγικής της Λισσαβόνας � Μεταρρυθµίσεις για τη διευρυµένη Ένωση",

COM(2004) 29, 21.1.2004.
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εκπαίδευσης και κατάρτισης". Η τελευταία Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση27 επισηµαίνει
κάποια, ανεπαρκή όµως, πρόοδο στην πορεία προς αγορές εργασίας µε λιγότερους
αποκλεισµούς. Οι σηµαντικές περιφερειακές ανισότητες στην συµµετοχή στην αγορά
εργασίας χρήζουν µεγαλύτερης προσοχής.

2.4.4. Ο ρόλος των εταιρειών στην εφαρµογή συνολικής στρατηγικής για τη δια βίου
εκπαίδευση

Οι πρόχειρες λύσεις δεν αντιµετωπίζουν ζητήµατα όπως η εξασφάλιση της
προσαρµοστικότητας, η κινητοποίηση του πλήρους εργατικού δυναµικού και η εφαρµογή
αποτελεσµατικών συστηµάτων δια βίου εκπαίδευσης. Απαιτούνται συνολικές στρατηγικές
πολιτικής. Πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι τον κυριότερο ρόλο στην επιτυχία οποιασδήποτε
στρατηγικής για την δια βίου εκπαίδευση και την ένταξη στην αγορά εργασίας
διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις.

Οι εταιρείες πρέπει να αναγνωρίσουν, µε την προοπτική του συρρικνούµενου ενεργού
πληθυσµού, την ανάγκη ενσωµάτωσης όλων στην εργασία. Για άτοµα που δύνανται να έχουν
σταθερή πρόσβαση στην αγορά εργασίας, χρειάζεται τελικά µια θέση απασχόλησης στην
ανοιχτή αγορά. Ωστόσο, τα χάσµατα παραγωγικότητας � εικαζόµενα ή πραγµατικά �
συνιστούν σοβαρά εµπόδια για την απασχόληση σε επιχειρήσεις. Χρειάζονται επιτρεπτικές
χρηµατοδοτικές πρωτοβουλίες για τους εργαζόµενους εκείνους που επιθυµούν να έχουν µία
ευκαιρία.

Η αντιµετώπιση των αδυναµιών της αγοράς που σχετίζονται µε την κατάρτιση απαιτεί
περαιτέρω χρηµατοδοτική στήριξη, από κοινού µε άλλες δηµόσιες προσπάθειες όπως η
αναγνώριση των τυπικών προσόντων κ.λ.π. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι τα σωστά κίνητρα
αφορούν και τον εργοδότη και τον εργαζόµενο, λαµβάνοντας επίσης υπόψη την δράση των
κοινωνικών εταίρων και το γεγονός ότι η κατάρτιση παρέχεται και για εργαζόµενους που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση. Η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο τείνει να είναι
ιδιαίτερα χαµηλή στις ΜΜΕ, ιδίως η κατάρτιση για εργαζόµενους χαµηλής εξειδίκευσης. Το
γεγονός ότι οι αδυναµίες της αγοράς είναι πιο έκδηλες για τις ΜΜΕ σηµαίνει ότι η δηµόσια
χρηµατοδοτική στήριξη σε εταιρείες αυτού του τύπου είναι απόλυτα δικαιολογηµένη.

Παράλληλα µε την δηµόσια στήριξη, πρέπει να θεσπιστεί ο δίκαιος επιµερισµός του κόστους
µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενων.28 Για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µη πραγµατοποίησης
επαρκών επενδύσεων εκ µέρους των επιχειρήσεων µπορεί να απαιτηθεί ένας συνδυασµός
υποχρεωτικών και προαιρετικών συστηµάτων, όπως τα τοµεακά και περιφερειακά ταµεία
κατάρτισης, και µέτρων όπως εκπτώσεις φόρου και υπηρεσίες στήριξης. Η στενότερη
εταιρική σχέση µεταξύ επιχειρήσεων, κοινωνικών εταίρων, του δηµόσιου τοµέα και
ιδιωτικών φορέων είναι κρίσιµης σηµασίας για την βελτίωση της διεπαφής µεταξύ
προσφοράς και ζήτησης όσον αφορά την εκπαίδευση. Συµβάσεις επαγγελµατικής κατάρτισης
σε ολόκληρη την βιοµηχανία ή/και σε τοµεακό επίπεδο υπάρχουν στα περισσότερα κράτη
µέλη και συνήθως οι συλλογικές συµβάσεις καθορίζουν το πλαίσιο δράσεων συνεχούς
κατάρτισης. Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι αυτό θα αποτελέσει πάγια πρακτική.

Ο επιταχυνόµενος ρυθµός των διαρθρωτικών αλλαγών και της γήρανσης του πληθυσµού
επιτείνει την ανάγκη συνεχούς αναβάθµισης των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού. Ένα

                                                
27 Κοινή έκθεση για την απασχόληση 2003/2004, COM(2004) 24 τελικό, 20.1.2004.
28 Έκθεση της Ειδικής Οµάδας για την Απασχόληση.
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ενδεδειγµένο πλαίσιο κινήτρων και στήριξης πιθανόν να εξαρτάται όλο και περισσότερο από
την επαρκή παροχή δηµόσιας χρηµατοδότησης, ιδίως για ΜΜΕ, ώστε να µπορούν οι
εταιρείες να διαδραµατίσουν πλήρως τον ρόλο τους στη δηµιουργία αγορών εργασίας χωρίς
αποκλεισµούς και στη συνεχή ανανέωση των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.

2.4.5. Ποσοτικά στοιχεία σχετικά µε τη δηµόσια χρηµατοδοτική στήριξη της
απασχόλησης και της κατάρτισης

Τα θεσµικά χαρακτηριστικά και οι παραδόσεις στον τοµέα αυτό διαφέρουν ευρέως µεταξύ
κρατών µελών. Ως εκ τούτου, δεν είναι άµεσο καθήκον η σύγκριση των συνολικών
προσπαθειών που έγιναν για την ενθάρρυνση, σε χρηµατοδοτικό επίπεδο, της ανάπτυξης του
ανθρώπινου κεφαλαίου ή της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης για άτοµα που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας. Είναι σηµαντικό να λαµβάνεται υπόψη ότι µεγάλο
µέρος της στήριξης παρέχεται µε την µορφή φορολογικών κινήτρων που δεν προσδιορίζεται
ποσοτικά. Στις Κατευθυντήριες Γραµµές και Συστάσεις για την Απασχόληση το 2004, η
Επιτροπή κάλεσε σαφώς τα κράτη µέλη να "εξασφαλίσουν ότι επιδεικνύουν επάρκεια,
διαφάνεια και αποτελεσµατικότητα του κόστους όσον αφορά τη χορήγηση χρηµατοδοτικών
πόρων" κατά την εφαρµογή της ΕΣΑ.

Οι ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας εφαρµόζονται προς στήριξη των ανέργων και
άλλων αιτούντων εργασία για να αυξήσουν τις ευκαιρίες εύρεσης εργασίας στην ανοιχτή
αγορά εργασίας. Η δηµόσια δαπάνη για ενεργητικές πολιτικές της αγοράς εργασίας στην ΕΕ
ανήλθε το 2001 σχεδόν σε 59 δισεκ. ευρώ29. Οι πολιτικές αυτές αναφέρονται σε διάφορους
τύπους δράσεων, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτων κατάρτισης, κινήτρων
απασχόλησης, πρωτοβουλιών εκκίνησης, δηµιουργίας άµεσων θέσεων απασχόλησης και
επιµερισµού θέσεων εργασίας. Πρόκειται για πολιτικές που είναι πάντα στοχοθετηµένες, π.χ.
σε ανέργους. Η δηµόσια δαπάνη για πολιτικές της αγοράς εργασίας µπορεί είτε να λάβει τη
µορφή µεταβίβασης πόρων σε άτοµα, εργοδότες ή φορείς που παρέχουν υπηρεσίες, συνήθως
ανάλογα µε τον τύπο της δράσης πολιτικής.

Για προγράµµατα κατάρτισης, οι επιδοτήσεις τείνουν να χορηγούνται απευθείας στους φορείς
που παρέχουν υπηρεσίες ή σε άτοµα παρά στους εργοδότες, µε εξαίρεση τα στοχοθετηµένα
προγράµµατα µαθητείας. Οι µεταβιβάσεις πόρων προς εργοδότες στηρίζουν κυρίως διάφορα
προγράµµατα κινήτρων απασχόλησης, αλλά και δράσεις για τη δηµιουργία άµεσων θέσεων
απασχόλησης ή προγραµµάτων ειδικά στοχοθετηµένων σε άτοµα που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση. Οι µεταβιβάσεις πόρων έχουν συνήθως την µορφή περιοδικής καταβολής
µετρητών ή µειώσεων των κοινωνικών εισφορών.

2.4.6. Μέτρα για την απασχόληση και την κατάρτιση που χαρακτηρίζονται ως «κρατική
ενίσχυση»

Τα µέτρα δηµόσιας στήριξης προς ιδιωτικές εταιρείες µπορεί να εµπίπτουν στο πεδίο του
ορισµού της κρατικής ενίσχυσης, που αναφέρεται στο άρθρο 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.
Εάν ένα µέτρο πληροί τα τέσσερα κριτήρια του άρθρου30, πρέπει να εξεταστεί από την

                                                
29 Πηγή: Eurostat, βάση δεδοµένων για την πολιτική της αγοράς εργασίας. Οι αριθµοί για παθητική

στήριξη, δηλ. δαπάνη για επιδόµατα ανεργίας και συστήµατα πρόωρης συνταξιοδότησης, ήταν σχεδόν
διπλάσιοι (112 δισεκ. ευρώ).

30 Το µέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση εάν χορηγείται από κράτος µέλος ή µε κρατικούς πόρους,
στρεβλώνει ή απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό, ευνοεί ορισµένες επιχειρήσεις ή ορισµένους
κλάδους παραγωγής και επηρεάζει τις µεταξύ κρατών µελών συναλλαγές.
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Επιτροπή για να καθοριστεί κατά πόσον ή όχι η ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε τους κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις. Εν γένει, η κρατική ενίσχυση εγκρίνεται µόνον εάν εξυπηρετεί
σαφώς καθορισµένους στόχους και εάν αποφεύγονται αθέµιτες στρεβλώσεις του
ανταγωνισµού. Αυτό απαιτεί εξισορρόπηση των στόχων και των επιπτώσεων της ενίσχυσης.
Η δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και η προώθηση της κατάρτισης είναι δύο τοµείς όπου
συνήθως οι στόχοι είναι σαφώς καθορισµένοι και τους οποίους η Επιτροπή αντιµετωπίζει, εκ
παραδόσεως, θετικά. Αυτό αντανακλάται όχι µόνο στην πρόσφατη έκδοση κανονισµών περί
απαλλαγής κατά κατηγορία για κάθε στόχο αλλά και στον πολύ περιορισµένο αριθµό
αρνητικών αποφάσεων σε σχετικές υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων.

Επιπλέον, τα περισσότερα µέτρα για την απασχόληση και την κατάρτιση δεν συνιστούν
κρατική ενίσχυση επειδή δεν πληρούν τα τέσσερα προαναφερόµενα κριτήρια. Συχνά τα
µέτρα ωφελούν µόνον άτοµα ή δεν παρέχουν πλεονέκτηµα σε ορισµένες επιχειρήσεις, π.χ.,
µέτρα για την παροχή προσανατολισµού και συµβουλών, γενικής συνδροµής και κατάρτισης
για τους ανέργους ή προγράµµατα κατάρτισης που ισχύουν αδιακρίτως για όλους τους
εργοδότες σε δεδοµένο κράτος µέλος ή γενικής µείωσης της φορολογίας του εργατικού και
του κοινωνικού κόστους. Αυτά είναι συνήθως γνωστά ως �γενικά µέτρα� και δεν έχουν
συνέπειες κρατικής ενίσχυσης. Επιπλέον, βάσει του κανονισµού περί ενισχύσεων ήσσονος
σηµασίας31, µικρά σχετικώς ποσά ενίσχυσης (λιγότερο από 100.000 ευρώ εντός τριετίας για
µία εταιρεία) θεωρούνται ότι δεν θίγουν το εµπόριο µεταξύ των κρατών µελών ή/και ότι δεν
στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και, ως εκ τούτου, δεν λαµβάνονται υπόψη.

Αντίθετα, όταν πληρούνται και τα τέσσερα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1, τα µέτρα
για την απασχόληση και την κατάρτιση συνιστούν πράγµατι κρατική ενίσχυση. Τα µέτρα που
προορίζονται συγκεκριµένη περιφέρεια, τύπο επιχείρησης (π.χ. ΜΜΕ) ή τοµέα θεωρούνται
επιλεκτικά επειδή επηρεάζουν κάποιες εταιρείες και όχι άλλες. Ακόµη και εάν ένα µέτρο
είναι ανοιχτό για όλους τους τοµείς, µπορεί να είναι επιλεκτικό εάν υπάρχει ένα στοιχείο
διάκρισης εκ µέρους των αρχών που το χορηγούν. Χορηγώντας ενίσχυση για την
απασχόληση ή κατάρτιση σε ορισµένες εταιρείες, οι εθνικές αρχές αναλαµβάνουν, µέρος του
κόστους εργασίας ή κατάρτισης των εταιρειών αυτών και τους παρέχουν ένα οικονοµικό
πλεονέκτηµα που βελτιώνει την ανταγωνιστική τους θέση. Στο βαθµό που τα συγκεκριµένα
προϊόντα ή υπηρεσίες ανταγωνίζονται µε αντίστοιχα εταιρειών από άλλα κράτη µέλη, µια
τέτοια ενίσχυση είναι πιθανόν να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό και να επηρεάσει τις µεταξύ
των κρατών µελών συναλλαγές. Συνεπώς, είναι, καταρχήν, ασυµβίβαστη µε την κοινή αγορά.
Βλ. παρακάτω το πλαίσιο για επιλογή µελετών περιπτώσεων.

Το ∆ικαστήριο έχει επανειληµµένα αποφανθεί ότι τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1
της Συνθήκης πρέπει να εφαρµόζονται αντικειµενικά χωρίς καµία διάκριση εκ µέρους της
Επιτροπής. Αυτό προκάλεσε ερωτήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις όπου, για παράδειγµα, η διαχείριση των µέτρων για την απασχόληση και
την κατάρτιση πραγµατοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο ή στην περίπτωση µέτρων που
χρηµατοδοτούνται πρωτίστως από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους µέσω συλλογικών
συµβάσεων που επιβάλλουν εισφορά σε όλες τις εταιρείες δεδοµένου τοµέα. Ενώ τέτοια
µέτρα συνάδουν συνήθως µε την εθνική και κοινοτική πολιτική στους συγκεκριµένους
τοµείς, η προγενέστερη νοµολογία του ∆ικαστηρίου δείχνει ότι µπορεί ωστόσο να συνιστούν
κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε τα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

                                                
31 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 69/2001 της Επιτροπής, της 12ης Ιανουαρίου 2001, για την εφαρµογή των

άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας, ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 24.
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Αφετέρου, πολύ πρόσφατη γνώµη του Γενικού Εισαγγελέα32 προτείνει ότι υπό ορισµένες
περιστάσεις τα εν λόγω µέτρα δεν πρέπει να θεωρούνται ενισχύσεις, αλλά µάλλον
επιµερισµός του κόστους της χρηµατοδότησης ορισµένων τύπων µέτρων στο πλαίσιο του
συγκεκριµένου τοµέα. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα παρακολουθεί πολύ προσεκτικά την
µελλοντική εξέλιξη της νοµολογίας στον συγκεκριµένο τοµέα, και θα συναγάγει τα
κατάλληλα συµπεράσµατα υπό το πρίσµα της µελλοντικής εξέλιξης της νοµολογίας του
∆ικαστηρίου.

Τα επόµενα τµήµατα ασχολούνται µε τις ενισχύσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση,
συµπεριλαµβανοµένης σύνοψης του κανονισµού περί απαλλαγής κατά κατηγορία για κάθε
στόχο.

Εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις σε µέτρα για την απασχόληση και
την κατάρτιση: µελέτες περιπτώσεων

Γενικά µέτρα που ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζονται κρατική ενίσχυση

Το Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα33 στο Ηνωµένο Βασίλειο αποσκοπεί να βοηθήσει τους ανέργους, ιδίως τους
νέους που είναι άνεργοι έξι µήνες ή και περισσότερο, να βρουν εργασία και να βελτιώσουν τις προοπτικές για
συνεχή απασχόληση. Ο στόχος είναι να απασχοληθούν αυτοί οι νέοι άνθρωποι, που είναι έτοιµοι να εισέλθουν
στην απασχόληση, σε µη επιδοτούµενη θέση εργασίας και να προετοιµασθούν εκείνοι που δεν έχουν απευθυνθεί
για, ας πούµε, επιδοτούµενη θέση εργασίας σε έναν εργοδότη. Η επιδότηση θέσης απασχόλησης αποσκοπεί
ειδικά σε νέους που δεν µπόρεσαν να τοποθετηθούν σε µη επιδοτούµενη θέση εργασίας και είναι εκεί για να
παράσχουν κίνητρο στους εργοδότες να εξετάσουν την περίπτωση απασχόλησης των νέων εκείνων που άλλως
θα αγνοούσαν. Η επιδότηση είναι διαθέσιµη για εργοδότες σε όλους τους τοµείς και διαρκεί 26 εβδοµάδες κατ�
ανώτατο όριο αλλά διακόπτεται εάν ο υπάλληλος εγκαταλείψει την εργασία του. Η Επιτροπή εκτίµησε κατά
πόσον το Νέο ευρωπαϊκό πρόγραµµα εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης
ΕΚ. Εφόσον ισχύει για όλους τους οικονοµικούς τοµείς, όλες τις περιφέρειες και όλες τις επιχειρήσεις που
προσλαµβάνουν νέους ή µακροχρόνια άνεργους, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το πρόγραµµα δεν
περιλαµβάνει κανένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Επιπλέον, οι αρχές του Ηνωµένου Βασιλείου δεν έχουν
διακριτική εξουσία ως προς το επίπεδο της επιδότησης δεδοµένου ότι αυτό ποικίλλει µόνον ανάλογα µε τον
αριθµό τον εβδοµαδιαίων ωρών εργασίας ή το κόστος κατάρτισης. Αποτέλεσµα αυτού, η Επιτροπή κατέληξε
στο συµπέρασµα ότι δεν ισχύει το άρθρο 87 παράγραφος 1 και, εποµένως, τα µέτρα του νέου ευρωπαϊκού
προγράµµατος δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση.

Άλλά κράτη µέλη εφαρµόζουν παρεµφερή γενικά µέτρα υπέρ της απασχόλησης. Για παράδειγµα, το γαλλικό
πρόγραµµα �Σύµβαση για την απασχόληση των νέων� έχει ως στόχο νέους χαµηλών προσόντων παρέχοντας
καθορισµένο επίπεδο ενίσχυσης που καλύπτει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των εργοδοτών. Στην
Σουηδία, ένα πρόγραµµα επιδότησης της απασχόλησης προβλέπει γενικές επιδοτήσεις στοχοθετηµένες σε
µακροχρόνια ανέργους. Οι επιδοτήσεις λαµβάνουν την µορφή φοροαπαλλαγών για εργοδότες.

Μέτρα για την απασχόληση που χαρακτηρίζονται ως συµβιβάσιµες κρατικές ενισχύσεις

Ένα δανικό πρόγραµµα34 συνδράµει την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόµων που πάσχουν από σοβαρά
σωµατικά ή νοητικά προβλήµατα, µε τη χορήγηση επιδοτήσεων σε εταιρείες που αντιστοιχούν στο 50% ή 66%
κατ� ανώτατο όριο των µισθών των εργαζοµένων, ανάλογα µε τον βαθµό αναπηρίας. Αν και τα εν λόγω µέτρα
ισχύουν για εταιρείες σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας, οι δανικές αρχές έχουν κάποια διακριτική εξουσία
ως προς την επιλογή των εταιρειών, των ατόµων και του ποσού της ενίσχυσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα µέτρα είναι επιλεκτικά και, εποµένως, συνιστούν κρατική ενίσχυση κατά την
έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, η Επιτροπή θεώρησε ότι το πρόγραµµα είναι
συµβιβάσιµο µε την Συνθήκη ΕΚ, σύµφωνα µε το άρθρο 87 παράγραφος 3 στοιχείο γ).

                                                
32 Υπόθεση C-345/02, Pearle BV της 11ης Μαρτίου 2004.
33 Υπόθεση N 374/98.
34 Υπόθεση NN 10/02 Κοινωνικά µέτρα στον τοµέα της απασχόλησης (Sociale

beskæftigelsesforanstaltninger).
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Στην αξιολόγησή του Γαλλικού προγράµµατος ανάληψης υποχρεώσεων για την ανάπτυξη της κατάρτισης
�EDDF�, που χορηγεί επιδοτήσεις για την κάλυψη φάσµατος δαπανών σχετικών µε προγράµµατα κατάρτισης, η
Επιτροπή αποφάσισε ότι είναι επιλεκτικό δεδοµένου ότι δεν ευνοεί εξίσου όλες τις εταιρείες, και η ένταση των
ενισχύσεων, που κυµαίνεται από 25% έως 80%, διαφέρει ανάλογα µε το µέγεθος της εταιρείας και την
περιφέρεια στην οποία βρίσκεται. Αποτέλεσµα αυτού, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το σύστηµα
συνιστά κρατική ενίσχυση. Ωστόσο, θεώρησε ότι η ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη µε την κοινή αγορά επειδή το
επιλέξιµο κόστος και η ένταση των ενισχύσεων συµφωνούν µε τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισµός περί
απαλλαγής κατά κατηγορία σχετικά µε την ενίσχυση κατάρτισης.

Μέτρα για την απασχόληση που περιλάµβαναν ασυµβίβαστη κρατική ενίσχυση

Οι συµβάσεις για κατάρτιση και εργασιακή εµπειρία35 καθιερώθηκαν στην Ιταλία το 1984. Πρόκειται για
σύµβαση ορισµένου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένης περιόδου κατάρτισης, για νέους ανέργους. Οι εργοδότες
απαλλάσσονταν από την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για δύο χρόνια όσον αφορά τα άτοµα που
απασχολούσαν µε σύµβαση αυτού του τύπου. Η µείωση ίσχυε αυτοµάτως χωρίς διακρίσεις σε ολόκληρη την
χώρα και, ως εκ τούτου, θεωρήθηκε �γενικό µέτρο�. Το 1990, οι περιφερειακές αρχές απέκτησαν διακριτική
εξουσία να αυξήσουν το όριο ηλικίας των δικαιούχων καθιστώντας τοιουτοτρόπως τα µέτρα επιλεκτικά. Η
Επιτροπή αξιολόγησε τα µέτρα για να προσδιορίσει εάν είναι συµβιβάσιµα µε την κοινή αγορά βάσει του
άρθρου 87, παράγραφοι 2 και 3. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η ενίσχυση ήταν συµβιβάσιµη µε την κοινή
αγορά σε περιπτώσεις που είτε σχετιζόταν µε την πρόσληψη ορισµένων οµάδων εργαζοµένων που
αντιµετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην είσοδο ή την επανείσοδό τους στην αγορά εργασίας, είτε αφορούσε
καθαρή δηµιουργία θέσεων απασχόλησης όπως ορίζεται στους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Ως εκ
τούτου, επέτρεψε την ενίσχυση σε αυτές τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. Ωστόσο, ορισµένες από τις ενισχύσεις
αυτές θεωρήθηκαν ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά και εποµένως απαγορεύθηκαν. Ειδικότερα, η Επιτροπή
διαπίστωσε ότι οι ενισχύσεις δεν αποσκοπούσαν αποκλειστικά στην πρόσληψη νέων που αναζητούσαν την
πρώτη τους εργασία ή που παρέµεναν άνεργοι αφού έχασαν την προηγούµενη απασχόλησή τους και ότι δεν
αποσκοπούσαν στην καθαρή δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης κατά την έννοια των κατευθυντήριων
γραµµών των ενισχύσεων για την απασχόληση.

2.4.7. Η ανάγκη ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων για την απασχόληση

Στην ενιαία αγορά, οι ενισχύσεις που χορηγούνται για την µείωση του κόστους εργασίας
µπορεί να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ενδοκοινοτικού ανταγωνισµού και σε εκτροπές στην
κατανοµή πόρων και κινητών επενδύσεων, στη µετατόπιση της ανεργίας από µία χώρα σε
άλλη, και σε επανεγκατάσταση. Χωρίς αυστηρούς ελέγχους και κατάλληλα όρια ενίσχυσης,
οι ενισχύσεις για την απασχόληση µπορούν να έχουν επιζήµιες συνέπειες που ακυρώνουν τις
άµεσες επιπτώσεις τους στην δηµιουργία θέσεων απασχόλησης. Εάν οι ενισχύσεις
χρησιµοποιούνται για να προστατεύσουν εταιρείες εκτεθειµένες στον ενδοκοινοτικό
ανταγωνισµό, θα µπορούσαν να έχουν ως συνέπεια την καθυστέρηση των προσαρµογών που
απαιτούνται για να εξασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας.
Ελλείψει αυστηρών ελέγχων, το γεγονός ότι οι εν λόγω ενισχύσεις θα επικεντρωθούν πιθανόν
στις πλέον ευηµερούσες περιφέρειες αντιβαίνει στο στόχο της οικονοµικής και κοινωνικής
συνοχής. Πρέπει επίσης να ληφθεί µέριµνα ώστε να εξασφαλιστεί ότι η χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων δεν θα οδηγήσει σε κλιµάκωση των επιδοτήσεων, πράγµα που καθιστά τις
ενισχύσεις αναποτελεσµατικές και οδηγεί σε σπατάλη του δηµοσίου χρήµατος απ� όλες τις
πλευρές. Ο κίνδυνος είναι ότι, εάν οι ενισχύσεις αυτού του τύπου χορηγηθούν ανεξέλεγκτα,
απλώς θα µετατοπίσουν την ανεργία αλλού χωρίς να συµβάλουν στην επίλυση του
προβλήµατος της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, στρεβλώνουν τον
ανταγωνισµό σε βαθµό που αντίκειται στο κοινό συµφέρον.

                                                
35 Υπόθεση C 49/1998.
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2.4.8. Υπάρχουν δυνατότητες που επιτρέπουν στα κράτη µέλη να χορηγούν ενισχύσεις
για την απασχόληση

Παρά την αναγκαιότητα των ελέγχων, υπό το πρίσµα των αστοχιών της αγοράς που
περιγράφονται στο τµήµα 2.4.1., η Επιτροπή έχει υιοθετήσει εκ παραδόσεως µία µάλλον
ευνοϊκή προσέγγιση των ενισχύσεων για την απασχόληση, ιδίως όταν αποσκοπούν στην
ενθάρρυνση εταιρειών να δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης ή να προσλάβουν άτοµα που
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην εξεύρεση εργασίας, όπως οι µακροχρόνια άνεργοι,
οι ανειδίκευτοι εργαζόµενοι, οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εργαζόµενοι, οι νέοι που αναζητούν
την πρώτη τους απασχόληση, καθώς και µειονότητες και άτοµα µε ειδικές ανάγκες.

Για ορισµένους τύπους µέτρων απασχόλησης, που επιφέρουν µικρότερη στρέβλωση του
ανταγωνισµού, η Επιτροπή εξέδωσε τον κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία που
αποσκοπεί να διευκολύνει τις πρωτοβουλίες των κρατών µελών για τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης. Ο νέος κανονισµός προσφέρει στα κράτη µέλη τη δυνατότητα να χορηγούν
ενισχύσεις γα τη δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την πρόσληψη ατόµων που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και ατόµων µε ειδικές ανάγκες χωρίς να απαιτείται
προηγούµενη άδεια της Επιτροπής (βλ. πλαίσιο για λεπτοµέρειες). Οι κανόνες του
κανονισµού είναι σε µεγάλο βαθµό ευθυγραµµισµένοι µε εκείνους που αφορούν τις ΜΜΕ/
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, εξαιρουµένης της περιόδου κατά την οποία απαιτείται
η διασφάλιση των θέσεων απασχόλησης. Οι κανόνες περιορίζουν την απαίτηση αυτή σε τρία
έτη και σε δύο έτη στην περίπτωση των ΜΜΕ. Ο κανονισµός διαφέρει εν προκειµένω από
τον αντίστοιχο για τις ΜΜΕ/ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, εφόσον κατέστη
προφανές ότι η απαίτηση διασφάλισης των θέσεων απασχόλησης για τρία έτη ήταν πολύ
αυστηρή, ιδίως για τις ΜΜΕ, όπου απαιτείται µεγαλύτερη ευελιξία της αγοράς εργασίας.
∆εδοµένου ότι ο κανονισµός άρχισε να ισχύει µόλις το 2003, είναι πολύ νωρίς ακόµη για να
αξιολογηθεί ο αντίκτυπός του.

Επιπλέον, τα κράτη µέλη µπορούν µέσω των κατευθυντήριων γραµµών για κρατικές
ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα36 να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις για την δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης εάν οι θέσεις αυτές συνδέονται µε την εφαρµογή σχεδίου αρχικής
επένδυσης. Όπως και µε τις ενισχύσεις για επενδύσεις, οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία
απασχόλησης που προβλέπονται στις συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές πρέπει να
διαρθρώνονται σε συνάρτηση µε τη φύση και την ένταση των περιφερειακών προβληµάτων
που καλούνται να αντιµετωπίσουν. Το ποσό της ενίσχυσης δεν πρέπει να υπερβαίνει
ορισµένο ποσοστό του µισθολογικού κόστους που αντιπροσωπεύει το προσλαµβανόµενο
άτοµο, υπολογισµένο για µία διετία. Οι εντάσεις ενίσχυσης µπορεί να αυξηθούν για ΜΜΕ
και για εταιρείες που βρίσκονται σε ενισχυόµενες περιοχές.37

Σε περιορισµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν επίσης να χορηγήσουν ενίσχυση για
τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Αυτός ο τύπος ενισχύσεων είναι παρεµφερής µε τις
ενισχύσεις λειτουργίας οι οποίες, από οικονοµική άποψη, επιφέρουν τις µεγαλύτερες
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού. Αποτέλεσµα αυτού, τέτοια µέτρα πρέπει να κοινοποιούνται
στην Επιτροπή και να εκτιµώνται κατά περίπτωση. Οι ενισχύσεις για τη διατήρηση θέσεων
εργασίας επιτρέπονται σε περιορισµένες περιπτώσεις:

                                                
36 Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, ΕΕ C 74,

10.3.1998, σελίδες 9-31.
37 Σε µη ενισχυόµενες περιφέρειες, µόνο οι ΜΜΕ είναι επιλέξιµες για ενισχύσεις για τη δηµιουργία

θέσεων απασχόλησης.



EL 36  EL

� σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές στις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού
χαρακτήρα, σε περιφέρειες επιλέξιµες για παρέκκλιση δυνάµει του άρθρου 87 παράγραφος
3 στοιχείο (α) της Συνθήκης σχετικά µε την οικονοµική ανάπτυξη περιοχών στις οποίες το
βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαµηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση,
συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρετικά αποµακρυσµένων περιοχών·

� οι κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης38 προβλέπουν
επίσης τη χορήγηση ενίσχυσης για τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης σε προβληµατική
επιχείρηση·

� τέλος, το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο (β) της Συνθήκης προβλέπει ενίσχυση για τη
διατήρηση θέσεων απασχόλησης εάν πρόκειται για επανόρθωση ζηµιών που
προκαλούνται από θεοµηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Μπορεί επίσης να χορηγηθούν ενισχύσεις για επιµερισµό θέσεων απασχόλησης αλλά, λόγω
της περιορισµένης εµπειρίας της Επιτροπής στον τοµέα αυτό, τα µέτρα πρέπει να
κοινοποιούνται και να εξετάζονται κατά περίπτωση.

2.4.9. ∆απάνες κρατικών ενισχύσεων για την απασχόληση

Ένα ευρύ φάσµα µέτρων ενίσχυσης (ή τµηµάτων µέτρων) µπορεί να έχουν ως στόχο τη
δηµιουργία ή διατήρηση θέσεων απασχόλησης. Αυτό δυσχεραίνει τον ποσοτικό
προσδιορισµό του συνολικού ποσού της ενίσχυσης που θα µπορούσε να ταξινοµηθεί ως
�ενίσχυση για την απασχόληση�. Για παράδειγµα, δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε το
ακριβές ποσό της ενίσχυσης για �δηµιουργία θέσεων απασχόλησης� που µπορεί να συνδέεται
µε περιφερειακή επένδυση ή το ποσό της ενίσχυσης που θα διατηρήσει θέσεις απασχόλησης
µέσω δέσµης µέτρων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Είναι ωστόσο δυνατόν να εκτιµηθεί το
συνολικό ποσό κρατικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε µέσω µέτρων στόχος των οποίων είναι
αποκλειστικά η �απασχόληση�· για την Ένωση συνολικά, το ποσό αυτό ανήλθε συνολικά
γύρω στα 840 εκατ. ευρώ το 200239. Ο αριθµός αυτός κυµάνθηκε γύρω στο 1 δισεκ. ευρώ τα
τελευταία έτη αν και το µερίδιο των ενισχύσεων αυτών στο σύνολο των ενισχύσεων
αυξήθηκε καθώς µειώθηκε το επίπεδο των τοµεακών ενισχύσεων. Το επίπεδο των
ενισχύσεων ποικίλλει σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Για παράδειγµα, τρία
σηµαντικά µέτρα στην ∆ανία αντιστοιχούν σε πλέον του 50% του συνόλου των ενισχύσεων
στην ΕΕ για την απασχόληση ενώ άλλα κράτη µέλη δεν έχουν τέτοια µέτρα �απασχόλησης�.
Σαφώς, οι διαφορές αυτές δεν αντικατοπτρίζουν την έκταση της δηµόσιας στήριξης για την
απασχόληση σε κάθε κράτος µέλος αλλά µάλλον τα µέσα µε τα οποία επέλεξαν οι εθνικές
κυβερνήσεις να χορηγήσουν χρηµατοδότηση, καθώς και τον ακριβή σχεδιασµό των µέτρων
τους.

                                                
38 Κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση, ΕΕ C 288,

9.10.1999, σελ. 2-18.
39 Λόγω του σχεδιασµού ορισµένων προγραµµάτων για την απασχόληση και την κατάρτιση, ορισµένες

ενισχύσεις για την απασχόληση µπορούν να υπαχθούν στις ενισχύσεις για την κατάρτιση και
αντιστρόφως.
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Συνοπτική παρουσίαση του κανονισµού περί απαλλαγής κατά περίπτωση όσον αφορά
ενισχύσεις για την απασχόληση40

Το συµβιβάσιµο των κρατικών ενισχύσεων για την απασχόληση διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
2204/2002, της 5ης ∆εκεµβρίου 2002 (ΕΕ L 337, 13.12.2002, σελ. 3-14).

Στο πλαίσιο του κανονισµού τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγήσουν ενίσχυση για τη δηµιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης, την πρόσληψη εργαζοµένων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και εργαζοµένων µε ειδικές
ανάγκες, και για να καλύψουν το επιπλέον κόστος της απασχόλησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες χωρίς
προηγούµενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. Άλλοι τύποι ενίσχυσης για την απασχόληση δεν απαγορεύονται αλλά
πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και να αξιολογούνται βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην
απαλλαγή κατά κατηγορία για ενισχύσεις στην απασχόληση ή/και σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές για
τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα. Τα µέτρα για την απασχόληση που εξαιρούνται της απαλλαγής κατά
κατηγορία είναι οι ενισχύσεις σε µεµονωµένη εταιρεία που υπερβαίνουν τα 15 εκατ. � εντός τριετίας,
µεµονωµένες ενισχύσεις που δεν χορηγούνται στο πλαίσιο καθεστώτος ενίσχυσης, καθεστώτα που στοχεύουν σε
συγκεκριµένους τοµείς, και άλλους τύπους απασχόλησης όπως ενισχύσεις για επιµερισµό θέσεων εργασίας,
ενισχύσεις για άλλους τύπους εργαζοµένων σε µειονεκτική θέση κ.λ.π.

Ενισχύσεις για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης

Για να τονωθεί η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ο κανονισµός επιτρέπει σε εταιρείες να
εξοικονοµήσουν µέρος του µισθολογικού κόστους των νεοπροσλαµβανόµενων εργαζοµένων για διετή περίοδο.
Το ποσό της επιτρεπόµενης ενίσχυσης εξαρτάται από το κατά πόσον η θέση απασχόλησης δηµιουργείται σε
ενισχυόµενη περιοχή και από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο της ενίσχυσης περιφερειακού χαρακτήρα που
ισχύει σε καθεµία από τις περιοχές αυτές. Για παράδειγµα, το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο ενίσχυσης αυξάνεται
κατά 15 εκατοστιαίες µονάδες στις ενισχυόµενες περιοχές που καλύπτονται από το άρθρο 87 παράγραφος 3
στοιχείο α) της Συνθήκης. Επιτρέπονται επίσης αυξήσεις του ανωτάτου επιτρεπόµενου ορίου ενίσχυσης για
ΜΜΕ εκτός ενισχυόµενων περιοχών, π.χ. +15 εκατοστιαίες µονάδες για µικρές επιχειρήσεις. ∆εν επιτρέπεται η
χορήγηση ενισχύσεων για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε µεγάλες εταιρείες που βρίσκονται εκτός
ενσχυόµενων περιοχών (βλ. πίνακα παρακάτω).

Εργαζόµενοι που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση

Για να ενθαρρυνθεί η πρόληψη µακροχρόνια ανέργων και άλλων εργαζοµένων που βρίσκονται σε µειονεκτική
θέση, τα κράτη µέλη µπορούν να παράσχουν αντιστάθµιση στις εταιρείες µέχρι ποσοστού 50% του
µισθολογικού κόστους και των υποχρεωτικών κοινωνικών εισφορών για ένα έτος.

Ο ορισµός των ατόµων που βρίσκονται σε µειονεκτική περιλαµβάνει: νέους κάτω των 25 ετών που δεν έχουν
ακόµη συµπληρώσει δύο έτη από την ολοκλήρωση εκπαίδευσης· µετανάστες που µετακινούνται στην ΕΕ· µέλη
εθνοτικών µειονοτήτων που χρειάζονται ανάπτυξη της γλωσσικής, επαγγελµατικής κατάρτισης ή εργασιακής
τους εµπειρίας· κάθε άτοµο που απουσιάζει τόσο από την εργασία όσο και από την επαγγελµατική κατάρτιση
για τουλάχιστον 2 έτη για οικογενειακούς λόγους· ανύπανδροι που ζουν µόνοι και φροντίζουν ανήλικα παιδιά·
άνεργοι χωρίς δευτεροβάθµια εκπαίδευση· άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών· µακροχρόνια άνεργοι. Μπορούν
να προστεθούν και άλλες κατηγορίες κατόπιν κοινοποίησης.

Άτοµα µε ειδικές ανάγκες

Για να ενισχυθεί η πρόσληψη ατόµων µε ειδικές ανάγκες, το κράτος µπορεί να αναλάβει µέχρι και το 60% του
µισθολογικού κόστους και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ένα έτος, εφόσον το αποφασίσει µια
εταιρεία. Επιπλέον, ο κανονισµός περί απαλλαγής κατά κατηγορία επιτρέπει τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης
µέχρι 100% του πρόσθετου κόστους της απασχόλησης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όπως είναι το κόστος για την
προσαρµογή των εγκαταστάσεων, η προσαρµογή ή αγορά εξοπλισµού που µπορούν να τον χρησιµοποιούν, το
κόστος για την απασχόληση προσωπικού που χρησιµεύει αποκλειστικά για την υποστήριξη των ατόµων µε
ειδικές ανάγκες ή για να αντισταθµιστεί τυχόν µειωµένη παραγωγικότητα που οφείλεται στην ειδικές ανάγκες
των εργαζοµένων.

                                                
40 http://europa.eu.int/eur-lex/el/archive/2002/l_33720021213el.html
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Μέγιστα επιτρεπόµενα όρια ενισχύσεων

Εκτός
ενισχυόµενων
περιοχών

Περιφέρειες
του άρθρου 87
παράγραφος 3
στοιχείο γ)

Περιφέρειες
του άρθρου
87
παράγραφος 3
στοιχείο α)

Ενισχύσεις για την καθαρή
δηµιουργία θέσεων απασχόλησης:

Μικρές επιχειρήσεις

Μεσαίες επιχειρήσεις

Μεγάλες επιχειρήσεις

Ενισχύσεις για την πρόσληψη
ατόµων που βρίσκονται σε
µειονεκτική θέση

Ενισχύσεις για την πρόσληψη
ατόµων µε ειδικές ανάγκες

Ενισχύσεις για το πρόσθετο κόστος
απασχόλησης ατόµων µε ειδικές
ανάγκες

15,0% ΑΙΕ

7,5% ΑΙΕ

Περιφερειακό
ανώτατο
επιτρεπόµενο
όριο

+10% ΑΙΕ

(ανωτ. 30%
ΚΙΕ)

50%

60%

100%

Περιφερειακό
ανώτατο
επιτρεπόµενο
όριο

+15% ΑΙΕ

(ανωτ. 75%
ΚΙΕ)

ΑΙΕ = Ακαθάριστο Ισοδύναµο Επιχορήγησης
ΚΙΕ = Καθαρό Ισοδύναµο Επιχορήγησης

2.4.10. Κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που ισχύουν για την κατάρτιση αλλά ισχύουν
σε µεγάλο βαθµό και για την ανταπόκριση στις εντοπισθείσες αδυναµίες της
αγοράς

Όταν τα κράτη µέλη θεσπίζουν οικονοµικά και φορολογικά κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις
επιχειρήσεις να επενδύσουν στην κατάρτιση του εργατικού δυναµικού τους, πρέπει να
λαµβάνονται µέτρα που να εξασφαλίζουν ότι τα κίνητρα αυτά δεν αντιβαίνουν στους στόχους
της πολιτικής του ανταγωνισµού. Ένα µέτρο ενίσχυσης της κατάρτισης που αποσκοπεί στη
µείωση, για ορισµένες εταιρείες, του κόστους το οποίο συνήθως πρέπει να αναλάβουν, προς
το συµφέρον τους, προκειµένου να βελτιώσουν τις δεξιότητες των υπαλλήλων τους, τους
παρέχει πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών τους και, εποµένως, µπορεί να στρεβλώσει
τον ανταγωνισµό.

Συνήθως, όµως, η κατάρτιση έχει θετικές επιπτώσεις για την κοινωνία συνολικά. Η δαπάνη
για την κατάρτιση αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της κοινοτικής βιοµηχανίας και την
ελκυστικότητα της Κοινότητας ως τόπου εγκατάστασης µιας επιχείρησης (βλ. επίσης τµήµα
2.4.4). Κατά συνέπεια, η Επιτροπή εκτιµά θετικά τις ενισχύσεις στην κατάρτιση στο πλαίσιο
της πολιτικής της για τις κρατικές ενισχύσεις.
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Επιπλέον, όπως και µε την απασχόληση, τα περισσότερα µέτρα δηµόσιας στήριξης για την
κατάρτιση δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των κανόνων ανταγωνισµού, αλλά συνιστούν
γενικά µέτρα καθώς είναι ανοικτά για όλες τις επιχειρήσεις όλων των τοµέων και δεν
υπόκεινται στη διακριτική εξουσία των αρχών που εφαρµόζουν το µέτρο, π.χ. ένα γενικό
καθεστώς φορολογικών κινήτρων, όπως οι εκπτώσεις φόρου, ανοικτό σε όλες τις εταιρείες
που επενδύουν στην κατάρτιση των υπαλλήλων τους. Η Γαλλία, η Αυστρία, οι Κάτω Χώρες
και η Σουηδία εφάρµοσαν πρόσφατα νέες φορολογικές µεταρρυθµίσεις για να ενθαρρύνουν
τις επενδύσεις στην κατάρτιση ενώ η Ιρλανδία έχει συστήσει Εθνικό Ταµείο Κατάρτισης που
χρηµατοδοτείται µε εισφορές των επιχειρήσεων. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει
διατάξεις που απαιτούν από τους εργοδότες είτε να δαπανούν πέραν ενός επιπέδου
κατωφλίου για την κατάρτιση είτε να καταβάλουν εισφορά κατάρτισης. Άλλα µέτρα δεν
συνιστούν κρατικές ενισχύσεις επειδή ωφελούν απευθείας άτοµα οπουδήποτε και δεν
παρέχουν πλεονέκτηµα σε ορισµένες επιχειρήσεις ή τοµείς. Τα περισσότερα κράτη µέλη
χορηγούν χρηµατοδότηση για την κατάρτιση ευπρόσβλητων οµάδων µέσω πρωτοβουλιών
όπως η κατάρτιση ή επιµόρφωση ανέργων, µαθητευοµένων σε επιχειρήσεις.

Όταν ένα µέτρο κατάρτισης πληροί τα τέσσερα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της
Συνθήκης, αξιολογείται βάσει του κανονισµού περί απαλλαγής κατά κατηγορίας για
ενισχύσεις κατάρτισης που άρχισε να ισχύει το 2001. Ο κανονισµός καλύπτει κάθε δηµόσια
στήριξη για κατάρτιση που ευνοεί µία ή περισσότερες εταιρείες ή βιοµηχανικούς τοµείς
µειώνοντας το κόστος που θα έπρεπε κανονικά να αναλάβουν προκειµένου να παράσχουν
νέες δεξιότητες στους υπάλληλούς τους (βλ. πλαίσιο για λεπτοµέρειες).

Ο κανονισµός διευκολύνει τη χορήγηση ενισχύσεων κατάρτισης για κράτη µέλη
καταργώντας την υποχρέωση προηγούµενης κοινοποίησης του µέτρου στην Επιτροπή.
Ωστόσο, κατά την εφαρµογή ενός καθεστώτος ενίσχυσης, ή τη χορήγηση µεµονωµένης
ενίσχυσης, που εξαιρείται από τον κανονισµό, τα κράτη µέλη πρέπει, εντός 20 εργάσιµων
ηµερών να υποβάλουν στην Επιτροπή σύνοψη πληροφοριών σχετικών µε ένα τέτοιο
καθεστώς ενίσχυσης ή µεµονωµένη ενίσχυση. Η Επιτροπή έλαβε 78 έντυπα σύνοψης
πληροφοριών το 2001, 102 το 2002 και 53 το 2003.

Κατά την τριετία αυτή, τέσσερα κράτη µέλη, η Γερµανία (41%), η Ιταλία (24%), το Ηνωµένο
Βασίλειο (20%) και η Ισπανία (9%) αντιστοιχούσαν στο 94% του συνολικού αριθµού
καθεστώτων ή µεµονωµένων χορηγήσεων ενισχύσεων που απαλλάσσονται βάσει του
κανονισµού. Αν και αυτό δείχνει ότι τα περισσότερα άλλα κράτη µέλη δεν έκαναν χρήση των
προσφεροµένων δυνατοτήτων, ο κανονισµός είχε ως αποτέλεσµα µείωση του συνολικού
αριθµού των κοινοποιήσεων στον τοµέα αυτό. Είναι σηµαντικό να υπενθυµίσουµε ότι η
χορήγηση µεµονωµένης ενίσχυσης που υπερβαίνει το 1 εκατ. ευρώ υπόκειται ακόµη στην
υποχρέωση κοινοποίησης.

Συνοπτική παρουσίαση του κανονισµού περί απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά τις
ενισχύσεις για την κατάρτιση

Το συµβιβάσιµο των κρατικών ενισχύσεων για την κατάρτιση διέπεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 68/2001
της 12ης Ιανουαρίου 2001, (ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 20-24) όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό
(ΕΚ) της Επιτροπής αριθ. 363/2004 της 25ης Φεβρουαρίου 2004 (ΕΕ L 63, 28.2.2004, σελ. 20-21).

Ο κανονισµός καλύπτει όλη τη δηµόσια στήριξη στην κατάρτιση που ευνοεί µία ή περισσότερες επιχειρήσεις ή
βιοµηχανικούς τοµείς µειώνοντας το κόστος το οποίο θα έπρεπε κανονικά να καταβάλουν προκειµένου οι
υπάλληλοί τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Ο κανονισµός ισχύει για ενισχύσεις κατάρτισης είτε η
κατάρτιση παρέχεται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις είτε από δηµόσια ή ιδιωτικά κέντρα κατάρτισης. Ο
κανονισµός ισχύει για όλους τους τοµείς.
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Ο κανονισµός προβαίνει σε διάκριση µεταξύ ειδικής κατάρτισης και γενικής κατάρτισης επειδή η τελευταία έχει
λιγότερο στρεβλωτικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό από την πρώτη. Γι� αυτό επιτρέπεται υψηλότερη µέγιστη
ένταση ενισχύσεων για γενική κατάρτιση, ΜΜΕ, άτοµα που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και εταιρείες που
εδρεύουν σε ενισχυόµενες περιοχές (βλ. πίνακα παρακάτω).

Ειδική κατάρτιση: η κατάρτιση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την
τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση και παρέχει προσόντα τα οποία
είτε δεν είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµα σε
περιορισµένο µόνον βαθµό.

Γενική κατάρτιση: η κατάρτιση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο
λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει
προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας
σηµαντικά µε τον τρόπο αυτόν τις δυνατότητες απασχόλησής του. Η κατάρτιση λογίζεται ως "γενική" π.χ. όταν
οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους
διαφορετικών επιχειρήσεων. Θεωρείται επίσης γενική όταν αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από
δηµόσιους ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρµοδιότητες από το
κράτος µέλος ή την Κοινότητα.

Το επιλέξιµο κόστος για ενίσχυση κατάρτισης µπορεί να περιλαµβάνει το κόστος προσωπικού των εκπαιδευτών,
έξοδα µετακίνησης των εκπαιδευτών και των εκπαιδευόµενων, άλλα τρέχοντα έξοδα (υλικά, προµήθειες κ.λ.π.)·
αποσβέσεις εργαλείων και εξοπλισµού, στο βαθµό που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα, κόστος υπηρεσιών συµβούλων σε σχέση µε το εκπαιδευτικό σχέδιο, κόστος προσωπικού των
συµµετεχόντων στα σχέδια κατάρτισης µέχρι του ποσού των συνολικών επιλέξιµων δαπανών που αναφέρονται
παραπάνω.

Ανώτατα επιτρεπόµενα όρια ενίσχυσης

Ακαθάριστα ποσοστά Ειδική
κατάρτιση

Γενική
κατάρτιση

Βασικό ποσοστό (µεγάλες εταιρείες εκτός ενισχυόµενων
περιοχών)

Αυξήσεις του βασικού ποσοστού:

ΜΜΕ

Περιφέρεια του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο α)

Περιφέρεια του άρθρου 87 παρ. 3 στοιχείο γ)

∆ικαιούχοι: κατηγορίες εργαζοµένων που βρίσκονται
σε µειονεκτική θέση

25%

10%

10%

5%

10%

50%

20%

10%

5%

10%

Τα µεγάλα σχέδια κατάρτισης (όταν οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε µία εταιρεία υπερβαίνουν το 1 εκατ.
ευρώ) δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση µεµονωµένης κοινοποίησης.

2.4.11. ∆απάνες κρατικών ενισχύσεων για την κατάρτιση

Για την Ένωση συνολικά, χορηγήθηκαν το 2002 ειδικά για σκοπούς κατάρτισης περίπου 600
εκατ. ευρώ41. Στην Ισπανία αντιστοιχεί περισσότερο από το ήµισυ του συνολικού ποσού
λόγω ενός ευρέος µέτρου ενίσχυσης για συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση σε επιχειρήσεις.
Το µέτρο αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός γενικού µέτρου αλλά καθώς οι αρχές έχουν

                                                
41 Λόγω του σχεδιασµού ορισµένων προγραµµάτων για την απασχόληση και την κατάρτιση, ορισµένες

ενισχύσεις για την απασχόληση µπορούν να υπαχθούν στις ενισχύσεις για την κατάρτιση και
αντιστρόφως.
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κάποια διακριτική εξουσία σε σχέση µε την επιλογή των εταιρειών, θεωρείται κρατική
ενίσχυση, αν και συµβιβάσιµη µε την Συνθήκη. Οι συνολικές ενισχύσεις για κατάρτιση
µειώθηκαν σταδιακά τα τελευταία χρόνια σύµφωνα µε µείωση των δαπανών βάσει αυτού του
ισπανικού µέτρου ενίσχυσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντική αναλογία ενισχύσεων
κατάρτισης που χορηγήθηκε σε ΜΜΕ µπορεί να χαρακτηρισθεί ως �de minimis� και,
εποµένως, να µην ληφθεί υπόψη (βλ. τµήµα 2.4.6).

Το 2001, βάσει της απαλλαγής κατά κατηγορία όσον αφορά την κατάρτιση, αναφέρθηκαν
από τα κράτη µέλη σχετικώς χαµηλά ποσά ενισχύσεων. Σε ολόκληρη την ΕΕ χορηγήθηκαν
περίπου 40 εκατ. ευρώ, από τα οποία η Ισπανία, η Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο
χορήγησαν γύρω στα 10 εκατ. ευρώ η καθεµία. Το 2002, το σύνολο αυξήθηκε σε 120 εκατ.
ευρώ από τα οποία η Αυστρία χορήγησε 45 εκατ. ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο 37 εκατ. ευρώ
και η Ιταλία 22 εκατ. ευρώ.

2.4.12. Μέτρηση της αποτελεσµατικότητας των ενισχύσεων για την απασχόληση και την
κατάρτιση

Στα συµπεράσµατά του για τις κρατικές ενισχύσεις, το Νοέµβριο 2002, το Συµβούλιο κάλεσε
τα κράτη µέλη να συνεχίσουν να �αναπτύσσουν τη χρήση των «εκ των προτέρων» και «εκ
των υστέρων» αξιολογήσεων µεµονωµένων κρατικών ενισχύσεων και καθεστώτων κρατικών
ενισχύσεων προκειµένου να παρακολουθούν την επίπτωση στον ανταγωνισµό και την
αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων». Κατέστη σαφές παραπάνω ότι µόνο µέρος των
µέτρων ενεργητικής πολιτικής της αγοράς εργασίας (ΕΠΑΕ) που εφαρµόζονται από κράτη
µέλη συνιστούν κρατικές ενισχύσεις. Όσον αφορά την ΕΠΑΕ συνολικά, η κατευθυντήρια
γραµµή για την απασχόληση σχετικά µε «ενεργητικά και προληπτικά µέτρα για τους
ανέργους και τους αέργους» δεσµεύει τα κράτη µέλη ώστε να «µεριµνούν για την τακτική
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των προγραµµάτων για την
αγορά εργασίας και να τα αναθεωρούν αναλόγως»42. Εποµένως, ο ετήσιος κύκλος εφαρµογής
της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση δίνει έµφαση στην αξιολόγηση των
µέτρων ΕΠΑΕ, ενώ το εγχείρηµα αυτό είναι σαφώς εκτός αρµοδιότητας της πολιτικής
ανταγωνισµού.

Όπως επιβεβαιώθηκε από µελέτη ορισµένων καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων που
αποσκοπούν στην προώθηση της απασχόλησης το 200143 η αποτελεσµατικότητα των µέτρων
ενίσχυσης της απασχόλησης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που σχετίζονται κυρίως µε
τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού ενός καθεστώτος. Για παράδειγµα, τα καθεστώτα που είναι
στοχοθετηµένα σε ορισµένες κατηγορίες εργαζοµένων φαίνονται πιο αποτελεσµατικά
(τείνουν να έχουν χαµηλότερο «νεκρό βάρος») από τα υπέρµετρα γενικά καθεστώτα για την
προώθηση της απασχόλησης σε συνθήκες όπου η στοχοθέτηση του προγράµµατος έχει
ενθαρρύνει εργοδότες να προσλαµβάνουν άτοµα µε χαρακτηριστικά που, κανονικά, δεν θα
θεωρούσαν κατάλληλα για απασχόληση. Άλλοι παράγοντες που µπορεί να έχουν σηµαντική
επίπτωση στην απόδοση των µέτρων απασχόλησης είναι το ποσό της ενίσχυσης, η διάρκεια
του µέτρου, η µορφή της ενίσχυσης, κατά πόσον επιβάλλεται κάποια υποχρέωση στον
εργοδότη ως προϋπόθεση για την χορήγηση του ευεργετήµατος κ.λ.π. Όσον αφορά το ποσό
της ενίσχυσης, τα πορίσµατα της προαναφερόµενης µελέτης δείχνουν ότι σχετικώς µικρά
ποσά ενισχύσεων τείνουν να είναι αποτελεσµατικά µόνο µε µικρές επιχειρήσεις (λιγότεροι

                                                
42 Απόφαση του Συµβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις

πολιτικές των κρατών µελών για την απασχόληση (2003/578/ΕΚ).
43 Cambridge Policy Consultants, �The Study of State Aid Schemes Designed to Promote Employment�

Τελική έκθεση, Οκτώβριος 2001.
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από 30 υπάλληλοι) και ότι τα υψηλότερα επίπεδα ενισχύσεων δεν παρέχουν απαραιτήτως
υψηλότερα επίπεδα καθαρής προσθετικότητας.

Σαφώς, πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα κατά τον σχεδιασµό των µέτρων έτσι ώστε να
ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ακούσιων αποτελεσµάτων υποκατάστασης44 (η συµπερίληψη
εργαζοµένων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση εις βάρος εργαζοµένων που βρίσκονται σε
ευχερέστερη θέση µπορεί να είναι ο σαφής στόχος) και απωλειών «νεκρού βάρους»45. Παρ�
όλα αυτά, πρέπει πάντα να λαµβάνεται υπόψη ότι όταν αξιολογείται, για παράδειγµα, η
αποτελεσµατικότητα της επιδότησης µιας δυνατότητας απασχόλησης για εργαζόµενο µε
ειδικές ανάγκες ή µακροχρόνια άνεργο, το σηµείο αναφοράς σε σχέση µε το οποίο εκτιµάται
η αποτελεσµατικότητα του µέτρου δεν είναι το τέλειο αποτέλεσµα αγοράς, αλλά ένα κάπως
χαµηλότερο· η εναλλακτική λύση στην επιδοτούµενη απασχόληση εργαζοµένων που
βρίσκονται σε µειονεκτική θέση πιθανόν να είναι η ανεργία µε την καταβολή παθητικών
επιδοµάτων.

2.4.13. Συµπεράσµατα

Οι αδυναµίες της αγοράς που συνδέονται µε τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης και την
προώθηση της κατάρτισης, όπως ο αποκλεισµός των λιγότερο παραγωγικών εργαζόµενων
(εικαζόµενων ή πραγµατικών) µε τις τρέχουσες αµοιβές και η ανεπαρκής παροχή κατάρτισης
είναι εν γένει ευρέως αποδεκτές (βλ. τµήµα 2.4.1). Όταν εξετάζονται οι αδυναµίες της
αγοράς, η Επιτροπή αναγνωρίσει την αιτιολόγηση κοινοτικής ή κρατικής παρέµβασης. Αυτό
αντικατοπτρίζεται στην ευνοϊκή προσέγγιση της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις υπέρ
αυτών των στόχων: ο πολύ περιορισµένος αριθµός αρνητικών αποφάσεων σε σχετικές µε
κρατικές ενισχύσεις υποθέσεις και η πρόσφατη αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις προκειµένου να διευκολύνεται η χορήγηση ενισχύσεων για τη δηµιουργία θέσεων
απασχόλησης, την πρόσληψη εργαζοµένων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση και
εργαζόµενων µε ειδικές ανάγκες, καθώς και για διάφορα µέτρα κατάρτισης.

Πρέπει να ενθαρρυνθούν περαιτέρω προσπάθειες για στήριξη της κατάρτισης και της
απασχόλησης προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα δράσης της Λισσαβόνας για την
οικονοµική και κοινωνική ανανέωση. Η πολιτική του ανταγωνισµού συµπληρώνει και
ενισχύσει άλλες κοινοτικές πολιτικές που συµβάλλουν στη στρατηγική της Λισσαβόνας46, η
οποία αναγνωρίζει ότι απαιτούνται περισσότερες θέσεις απασχόλησης προκειµένου η EE να
καταστεί περισσότερο ανταγωνιστική και µε λιγότερους αποκλεισµούς. Η επίτευξη
σηµαντικά υψηλότερου ποσοστού απασχόλησης απαιτεί µαζικές επενδύσεις σε ανθρώπινο
κεφάλαιο, και όχι µόνο µε τη µορφή συνεχούς κατάρτισης.

Τα περισσότερα µέτρα δηµόσιας στήριξης προς ιδιωτικές εταιρείες για σκοπούς
απασχόλησης και κατάρτισης δεν συνιστούν κρατικές ενισχύσεις εφόσον δεν πληρούν τα
τέσσερα κριτήρια του άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Ωστόσο, εάν µια τέτοια
παρέµβαση λαµβάνει πράγµατι τη µορφή κρατικής ενίσχυσης, ο έλεγχος των κρατικών
ενισχύσεων θα συνεχίσει να εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από τις
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού από κάθε µεµονωµένη πρόταση ενίσχυσης. Αφετέρου, δεν θα

                                                
44 Αποτέλεσµα υποκατάστασης: ο ενισχυόµενος κατέχει θέση απασχόλησης που διαφορετικά θα

καταλάµβανε άλλος.
45 Απώλεια «νεκρού φορτίου»: ο εργοδότης θα προσλάµβανε τον ίδιο τύπο ατόµου χωρίς εξωτερική

οικονοµική στήριξη.
46 Ανακοίνωση της Επιτροπής: "Μια διορατική πολιτική ανταγωνισµού για µια ανταγωνιστική Ευρώπη"

(υπό έκδοση).
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αποτελεί εµπόδιο σε πολιτικές που επιδιώκουν κοινοτικούς στόχους για τις οποίες καµία
τέτοια στρέβλωση δεν µπορεί να αποδειχθεί ή όπου η στρέβλωση περιορίζεται και
αντισταθµίζεται από τις θετικές επιπτώσεις του µέτρου ενίσχυσης.

Καταργώντας την υποχρέωση κοινοποίησης στην Επιτροπή, ο κανονισµός περί απαλλαγής
κατά κατηγορία σχετικά µε τις ενισχύσεις για την απασχόληση και την κατάρτιση θα
προσφέρει στα κράτη µέλη µεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το σχεδιασµό των µέτρων
στήριξης αυτών των στόχων ενώ παράλληλα θα συµβάλλει στην ταχύτερη εφαρµογή τους. Η
πρωτοβουλία αυτή είναι σύµφωνη µε τα συµπεράσµατα των διαφόρων Ευρωπαϊκών
Συµβουλίων, που απαιτούν αναπροσανατολισµό από την υποστήριξη µεµονωµένων
εταιρειών ή τοµέων προς την αντιµετώπιση οριζόντιων στόχων κοινού συµφέροντος.

Μέχρι σήµερα, περιορισµένος αριθµός κρατών µελών έχουν κάνει χρήση των δυνατοτήτων
που προσφέρουν οι νέοι κανονισµοί περί απαλλαγής. Συνεπώς, κατά τη διαδικασία
επανεξέτασης αυτών των κανονισµών, που παύουν να ισχύουν στο τέλος του 2006, η
Επιτροπή θα προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη προκειµένου να έχει λεπτοµερή
εκτίµηση τυχόν δυσκολιών που ενδεχοµένως ανέκυψαν κατά την εφαρµογή τους. Υπό το
πρίσµα της ανατροφοδότησης από κράτη µέλη, η Επιτροπή θα εξετάσει επίσης την
καταλληλότητα των ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων ενίσχυσης καθώς και κάποιων ορισµών
που αναφέρονται στο κείµενο.

Η Επιτροπή γνωρίζει πλήρως την ανάγκη παρακολούθησης των τρεχουσών εξελίξεων όσον
αφορά πρωτοβουλίες πολιτικής για την απασχόληση και την κατάρτιση που έχουν αναλάβει
τα κράτη µέλη έτσι ώστε να εξασφαλίζει, κατά το δυνατόν, ότι µέτρα που έχουν
περιορισµένη επίπτωση στον ανταγωνισµό µπορούν να εφαρµόζονται χωρίς να απαιτείται η
έγκριση της Επιτροπής. Ορισµένα υφιστάµενα µέτρα για την απασχόληση και την κατάρτιση
όπως αυτά που χρηµατοδοτούνται πρωτίστως από τους ίδιους τους κοινωνικούς εταίρους
µέσω συλλογικών συµβάσεων που επιβάλλουν εισφορά σε όλες τις εταιρείες δεδοµένου
τοµέα, προκάλεσαν ερωτήµατα σχετικά µε την εφαρµογή των κανόνων για τις κρατικές
ενισχύσεις. Καίτοι αυτά τα µέτρα είναι συνάδουν συνήθως πλήρως µε την εθνική ή κοινοτική
πολιτική στους τοµείς αυτούς, η προηγούµενη νοµολογία του ∆ικαστηρίου δείχνει ότι
ενδέχεται παρ� όλα αυτά να συνιστούν κρατική ενίσχυση σύµφωνα µε τα κριτήρια του
άρθρου 87 παράγραφος 1 της Συνθήκης. Αφετέρου, πολύ πρόσφατη γνώµη του Γενικού
Εισαγγελέα47 προτείνει ότι υπό ορισµένες περιστάσεις τα εν λόγω µέτρα δεν πρέπει να
θεωρούνται ενισχύσεις, αλλά µάλλον επιµερισµός του κόστους της χρηµατοδότησης
ορισµένων τύπων µέτρων στο πλαίσιο του οικείου τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα
παρακολουθεί πολύ προσεκτικά τη µελλοντική εξέλιξη της νοµολογίας στον τοµέα αυτό,
συµπεριλαµβανοµένης της απόφασης του ∆ικαστηρίου για την υπόθεση Pearle BV.

2.5. Κρατικές ενισχύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή

Ο αναπροσανατολισµός των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους περιλαµβάνει ρητώς τους
στόχους συνοχής πράγµα που συνεπάγεται αύξηση των ενισχύσεων για την οικονοµική και
κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η απόφαση χορήγησης µιας ενίσχυσης για περιφερειακή
ανάπτυξη λαµβάνεται µόνον εφόσον εξασφαλισθεί η ισορροπία µεταξύ της συνακόλουθης
στρέβλωσης του ανταγωνισµού και των πλεονεκτηµάτων της ενίσχυσης από την άποψη της
ανάπτυξης µιας µειονεκτικής περιφέρειας. Ακόµη, για να επιτευχθεί µεγαλύτερη συνοχή είναι
ουσιώδες να εστιασθούν οι ενισχύσεις στις λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες. Η

                                                
47 Υπόθεση C-345/02, Pearle BV της 11ης Μαρτίου 2004.
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αποτελεσµατικότητά τους πρέπει να µην διακυβεύεται από τη χορήγηση δυσανάλογων
ενισχύσεων σε µη ενισχυόµενες περιφέρειες.

Κρατικές ενισχύσεις που προορίζονται ειδικά για τις ενισχυόµενες περιφέρειες «Α»

Κάθε κράτος µέλος κατευθύνει µέρος των κρατικών του ενισχύσεων προς τις λιγότερο
ανεπτυγµένες περιφέρειες, τις λεγόµενες «ενισχυόµενες περιφέρειες». Για την Ένωση
συνολικά, εκτιµάται ότι το 2002 8 δισεκ. ευρώ κατευθύνθηκαν αποκλειστικά στις περιφέρειες
«Α»48. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί περίπου στο ¼ του συνόλου των ενισχύσεων (εκτός
γεωργίας, αλιείας και µεταφορών, τοµείς για τους οποίους δεν υπάρχει κατανοµή κατά
περιφέρεια).49

Πίνακας 12: Κρατικές ενισχύσεις προοριζόµενες ειδικά για τις ενισχυόµενες περιφέρειες
«Α», 2002

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

Σύνολο ενισχύσεων εκτός γεωργίας, 
αλιείας και µεταφορών, εκατ. ευρώ 34.005 933 1.274 11.431 410 3.503 6.197 525 4.528 56 780 453 649 231 406 2.629
Ενισχύσεις για ενισχυόµενες 
περιφέρειες "α", εκατ. ευρώ 7.966 - - 1.791 410 938 549 449 2.891 - - 29 649 - - 260
Ενισχύσεις για ενισχυόµενες 
περιφέρειες "α" ως ποσοστό του 
συνόλου των ενισχύσεων** 23 - - 16 100 27 9 86 64 - - 6 100 - - 10

Σηµείωση: ∆εν υπάρχουν ενισχυόµενες περιφέρειες «Α» στις χώρες B, DK, NL και S. Για τους σκοπούς του πίνακα, η Βόρειος Ιρλανδία
(UK) θεωρείται περιφέρεια «Α». * Το 2000, οι περιφέρειες της Λισσαβόνας και Vale do Tejo µετατέθηκαν από την κατηγορία «Α» στην
«Γ». ∆εν υπάρχουν ακόµα στοιχεία για συγκεκριµένα καθεστώτα στις περιφέρειες αυτές, οπότε όλες οι ενισχύσεις υπάγονται ακόµη στις
ενισχυόµενες περιφέρειες «Α». **. Από τα στοιχεία εξαιρούνται οι τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών για τους οποίους
δεν υπάρχει κατανοµή κατά περιφέρειες. Συνεπώς δεν είναι δυνατή η εκτίµηση των ενισχύσεων προς ενισχυόµενες περιφέρειες «Α» ως
ποσοστό του συνόλου των κρατικών ενισχύσεων.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

Οι διαφορές µεταξύ κρατών µελών ως προς το επίπεδο των ενισχύσεων που προορίζονται για
τις ενισχυόµενες περιφέρειες «Α» (Πίνακας 12)αντικατοπτρίζουν όχι µόνο τις διαφορές
περιφερειακής πολιτικής αλλά και το µέγεθος του επιλέξιµου πληθυσµού κάθε χώρας, καθώς
και τον βαθµό στον οποίο ένα κράτος µέλος χορηγεί ενισχύσεις σε µη κεντρικό επίπεδο.

Οι ενισχύσεις προς τις ενισχυόµενες περιφέρειες «Α»µειώθηκαν εντυπωσιακά από το µέγιστο
των 28 δισεκ. ευρώ το 1993 σε 9 δισεκ. ευρώ το 2000, λόγω κυρίως της σταδιακής
κατάργησης του προγράµµατος αναδιάρθρωσης στα νέα γερµανικά κρατίδια. Οι ενισχύσεις
προς τις ενισχυόµενες περιφέρειες «Α» στη Γερµανία διαµορφώθηκαν το 2002 σε λιγότερο
από 2 δισεκ. ευρώ. Το επίπεδο των ενισχύσεων προς τις φτωχότερες νότιες περιφέρειες της

                                                
48 Το άρθρο 87 παράγραφος 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.

49 Στο ποσό αυτό περιλαµβάνονται όλες οι ενισχύσεις που προορίζονταν αποκλειστικά για τις περιφέρειες
«Α» ανεξαρτήτως του γενικού στόχου της ενίσχυσης. Ωστόσο, λόγω έλλειψης δεδοµένων σχετικά µε
τους τελικούς δικαιούχους της ενίσχυσης, δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί το ποσό των ενισχύσεων
που χορηγήθηκαν µέσω εθνικών καθεστώτων από τα οποία θα επωφεληθούν σαφώς οι ενισχυόµενες
περιφέρειες. Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε µεθοδολογικά ζητήµατα βλ. τον πίνακα
αποτελεσµάτων της άνοιξης του 2003.
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Ιταλίας µειώθηκε επίσης ταχέως από το µέγιστο των 9 δισεκ. ευρώ το 1995 σε 2 δισεκ. ευρώ
το 2000. Ωστόσο, έκτοτε, παρατηρείται ελαφρά αύξηση µε περίπου 3 δισεκ. ευρώ που
χορηγήθηκαν το 2002. Κατά την περίοδο αυτή αυξήθηκε επίσης το επίπεδο των ενισχύσεων
προς τις ενισχυόµενες περιφέρειες «Α» της Ισπανίας και της Γαλλίας.

2.6. Μέσα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων

Η πλειονότητα των κρατών µελών τείνει να χορηγεί ενισχύσεις προς τη µεταποίηση και
τις υπηρεσίες µε τη µορφή επιχορηγήσεων �

Όλες οι κρατικές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν κόστος ή απώλεια εσόδων για τις δηµόσιες
αρχές και όφελος για τους δικαιούχους. Πάντως, το πραγµατικό στοιχείο ενίσχυσης µπορεί να
διαφέρει από το ονοµαστικό ποσό που µεταβιβάζεται σε περίπτωση επιδοτούµενου δανείου ή
εγγύησης.

∆ιάγραµµα 5: Μερίδιο του κάθε µέσου χορήγησης ενισχύσεων στις συνολικές ενισχύσεις
προς τη µεταποίηση και τις υπηρεσίες,

ΕΕ, 2000 - 2002

Επιχορηγήσεις 58,6%

Φορολογικές 
διευκολύνσεις 2,6% Εγγυήσεις 3,2%

χαµηλότοκα δάνεια 
6,0%

Φορολογικές 
απαλλαγές 24,0%

Εταιρικές συµµετοχές 
5,6%

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού

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

Την περίοδο 2000-2002, οι επιχορηγήσεις αντιστοιχούσαν σχεδόν στο 60% του συνόλου των
κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. 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 24% του συνόλου σε ολόκληρη την ΕΕ. Ενώ το
Βέλγιο, η ∆ανία, η Ισπανία, το Λουξεµβούργο, η Αυστρία και η Σουηδία χορηγούν άνω του
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80% των ενισχύσεών τους υπό µορφή επιχορηγήσεων, άλλα κράτη µέλη χρησιµοποιούν
περισσότερο τις φορολογικές απαλλαγές, ιδίως η Γερµανία (38%), η Ιρλανδία (67%) και η
Πορτογαλία (74%). Παρεµφερές µέσο αποτελούν οι φορολογικές διευκολύνσεις, οι οποίες
χρησιµοποιούνται µόνο σε έξι κράτη µέλη. Οι φορολογικές διευκολύνσεις αντιστοιχούν στο
14% όλων των ενισχύσεων στην Ιταλία σε σύγκριση µε µέσο όρο 3% σε ολόκληρη την ΕΕ.

Υπάρχουν και άλλα µέσα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων, τα οποία διαφέρουν από το ένα
κράτος µέλος στο άλλο (πίνακας 13). Μία τέτοια κατηγορία 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 δανείου µε ευνοϊκούς όρους. Τα
στοιχεία ενίσχυσης σε αυτή την κατηγορία είναι πολύ χαµηλότερα από την κεφαλαιακή αξία
των µεταβιβαζόµενων πόρων. Τα δάνεια µε ευνοϊκούς όρους αντιπροσωπεύουν περίπου το
6% όλων των ενισχύσεων προς τη µεταποίηση. Το ποσοστό είναι σηµαντικά υψηλότερο στη
Γαλλία, στην Αυστρία και στο Ηνωµένο Βασίλειο (άνω του 9%).

Οι ενισχύσεις µπορούν επίσης να λάβουν τη µορφή της συµµετοχής του κράτους σε µετοχικό
κεφάλαιο· οι ενισχύσεις αυτού του είδους αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 6% όλων των
ενισχύσεων προς τους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. 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 2002 χορηγήθηκαν εγγυήσεις από τα περισσότερα κράτη µέλη, αν
και οι αντίστοιχες ενισχύσεις κάλυψαν µόλις το 3% των συνολικών ενισχύσεων στην Ένωση.

Πίνακας 13: Κρατικές ενισχύσεις προς τη µεταποίηση και τις υπηρεσίες ανά µέσο
χορήγησης της ενίσχυσης, 2000 � 2002

Επιχορηγ
ήσεις

Φορολογικές 
απαλλαγές

Εταιρικές 
συµµετοχές

Χαµηλότοκα 
δάνεια

Φορολογι
κές 

διευκολύ
νσεις

Εγγυήσεις

EΕ 58,6 24,0 5,6 6,0 2,6 3,2
B 81,5 10,0 0,0 6,9 0,1 1,6

DK 94,7 5,1 - 0,0 - 0,2
D 49,8 37,7 0,4 3,8 0,4 7,9
EL 74,4 24,9 - 0,7 - 0,1
E 90,1 - 0,3 7,9 - 1,7
F 35,5 24,5 28,0 9,4 0,1 2,5

IRL 28,7 67,3 2,6 0,1 - 1,3
I 70,0 12,4 0,9 2,9 13,7 0,1
L 94,8 - - 5,2 - -

NL 68,4 13,3 0,0 5,4 9,8 3,0
A 85,9 - - 9,8 - 4,3
P 20,3 73,7 - 4,7 1,0 0,2

FIN 73,3 19,4 - 7,1 - 0,2
S 82,6 8,4 1,0 7,9 - 0,2

UK 72,5 8,7 0,5 18,3 - -

%
ΤΥΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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3. ΜΕΡΟΣ 3: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

3.1. Καταχωρηθείσες υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων

Η Επιτροπή ελέγχει τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων από τα κράτη µέλη µέσω µιας
τυπικής και διαφανούς διαδικασίας (κανονισµός αριθ. 659/1999 του Συµβουλίου). Σύµφωνα
µε τον κανονισµό, «όλα τα σχέδια για τη χορήγηση νέων ενισχύσεων κοινοποιούνται προς
την Επιτροπή εγκαίρως από το ενδιαφερόµενο κράτος µέλος». Αν και το µεγαλύτερο µέρος
των ενισχύσεων κοινοποιούνται, 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 καταγγελία50.

Το 2003, καταχωρήθηκαν στα µητρώα της Επιτροπής περίπου 1000 υποθέσεις51: 642
υποθέσεις κοινοποιήθηκαν από τα κράτη µέλη, 104 µη κοινοποιηθείσες υποθέσεις
εξετάσθηκαν µε πρωτοβουλία της Επιτροπής, 18 υποθέσεις που εξετάζουν υφιστάµενες
ενισχύσεις και 203 έντυπα ενηµέρωσης υποβλήθηκαν βάσει των κανονισµών περί απαλλαγής
κατά κατηγορία (βλ. παρακάτω). Εξαιρουµένων των εντύπων ενηµέρωσης, περίπου το 49%
όλων των καταχωρηθεισών υποθέσεων αφορούσαν τους τοµείς της µεταποίησης και των
υπηρεσιών, το 39% τη γεωργία, το 6% την αλιεία και το 6% τις µεταφορές και την ενέργεια.

Από τις 642 κοινοποιήσεις, άνω του 80% προέρχονταν από έξι κράτη µέλη: Ιταλία 24%,
Γερµανία 19%, Γαλλία 12%, Ηνωµένο Βασίλειο 11%, Κάτω Χώρες και Ισπανία καθεµία 9%.
Από τις 104 µη κοινοποιηθείσες υποθέσεις, οι 39 αφορούσαν την Ιταλία, οι 14 τη Γερµανία
και οι 10 τη Γαλλία.

Προκειµένου να µειωθεί ο διοικητικός φόρτος για συγκεκριµένες µορφές ενίσχυσης, τέθηκαν
πρόσφατα σε εφαρµογή απαλλαγές κατά κατηγορία για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, τις
ενισχύσεις κατάρτισης, για την απασχόληση και µία άλλη για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
του γεωργικού τοµέα52. Όπως αναµενόταν, ο αριθµός των κοινοποιήσεων σχετικά µε αυτές
τις µορφές ενίσχυσης µειώθηκε το 2002 και 2003, δεδοµένου ότι τα κράτη µέλη έκαναν
χρήση των απαλλαγών αυτών: το 2003 η Επιτροπή έλαβε142 έντυπα ενηµέρωσης σχετικά µε
απαλλαγείσες ενισχύσεις προς ΜΜΕ, 53 σχετικά µε απαλλαγείσες ενισχύσεις κατάρτισης και
8 σχετικά µε απαλλαγείσες ενισχύσεις απασχόλησης. Τέσσερα κράτη µέλη, η Ιταλία (35%),
το Ηνωµένο Βασίλειο (33%), η Γερµανία (12%) και η Ισπανία (9%) κάλυψαν το 90% των
ενηµερωτικών εντύπων, ενώ τα περισσότερα από τα υπόλοιπα κράτη µέλη δεν έκαναν χρήση
των προφερόµενων δυνατοτήτων.

                                                
50 Το 2003 υπήρχαν 175 καταχωρηθείσες καταγγελίες, ορισµένες από τις οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε

νέες καταχωρηθείσες υποθέσεις.
51 Στον αριθµό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι 47 υποθέσεις που αποσύρθηκαν στη διάρκεια του έτους.
52 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε ενισχύσεις προς

ΜΜΕ (ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ. 33-42)· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 68/2001 της Επιτροπής της 12ης
Ιανουαρίου 2001 σχετικά µε ενισχύσεις για επαγγελµατική κατάρτιση (ΕΕ L 10, 13.1.2001, σελ.
20-29)· κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2204/2002 της Επιτροπής της 5ης ∆εκεµβρίου 2002 σχετικά µε κρατικές
ενισχύσεις για την απασχόληση (ΕΕ L 337, 13.12.2002, σελ. 3-14). Κανονισµός (ΕΚ) 1/2003 της
Επιτροπής της 23ης ∆εκεµβρίου 2003 σχετικά µε κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ στον γεωργικό τοµέα
(ΕΕ L 1, 3.1.2004, σελ. 1-16).
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3.2. Αποφάσεις της Επιτροπής

Το 2003, η Επιτροπή εξέδωσε περίπου 617 τελικές αποφάσεις.53 Στις περισσότερες
υποθέσεις, η Επιτροπή καταλήγει ότι η εξετασθείσα ενίσχυση είναι συµβιβάσιµη 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 91% των
αποφάσεων που εξεδόθησαν το 2003. Όταν η Επιτροπή έχει αµφιβολίες σχετικά µε το εάν
ορισµένα µέτρα συµβιβάζονται µε τους κανόνες που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις, κινεί
επίσηµη 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 όρους (5% των αποφάσεων του 2003) είτε
αποφαίνεται ότι η αντίστοιχη ενίσχυση δεν συµβιβάζεται µε τους κανόνες για τις κρατικές
ενισχύσεις, οπότε και µε την κοινή αγορά, και εκδίδει αρνητική απόφαση (4% του συνόλου
των αποφάσεων του 2003). Στο διάγραµµα 6 φαίνεται το ποσοστό των συµβιβάσιµων και
ασυµβίβαστων ενισχύσεων επί του συνόλου των υποθέσεων που εξετάσθηκαν από την
Επιτροπή την περίοδο 2001-2003. Κατά την τριετή αυτή περίοδο, το 5% των τελικών
αποφάσεων ήσαν αρνητικές.

∆ιάγραµµα 6: Ποσοστό αρνητικών αποφάσεων ανά κράτος µέλος, 2001-2003
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Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γ∆ Γεωργίας, Αλιείας, Ανταγωνισµού, Μεταφορών και Ενέργειας)

                                                
53 Από τις «τελικές αποφάσεις» εξαιρούνται όλες οι αποφάσεις που εξεδόθησαν το 2002 για την κίνηση

επίσηµης διαδικασίας έρευνας (71), καθώς και οι διορθώσεις, προσθήκες, δικαστικές εντολές,
προτάσεις κατάλληλων µέτρων κ.λ.π. 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 παράγραφος 1. Το 2003 εξεδόθησαν 16 τέτοιες αποφάσεις. Στις
«θετικές» αποφάσεις περιλαµβάνονται και οι 8 αποφάσεις υπό όρους που εξεδόθησαν κατά την υπό
εξέταση περίοδο. Το Λουξεµβούργο δεν έχει συµπεριληφθεί στο διάγραµµα λόγω του σχετικά µικρού
αριθµού αποφάσεων (8 τελικές αποφάσεις, από τις οποίες οι 6 θετικές) κατά την περίοδο αυτή.
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3.3. Ανάκτηση της ενίσχυσης

Η Επιτροπή έχει την εξουσία να απαιτήσει όπως µια ενίσχυση που χορηγείται από κράτος
µέλος και είναι ασυµβίβαστη 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 σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες.

Το γεγονός ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής εφαρµόζονται µέσω των κρατών µελών βάσει
των εθνικών διαδικασιών τους αποτελεί ένα αδύναµο σηµείο του συστήµατος εφαρµογής.
Λόγω της εγγενούς σύγκρουσης συµφερόντων (εφόσον το κράτος είναι και ο χορηγός
ενίσχυσης και ο οργανισµός ανάκτησης) οι διαταγές ανάκτησης δεν απολαύουν συνήθως
υψηλής προτεραιότητας στα κράτη µέλη. Αυτό ισχύει ειδικότερα όταν ο δικαιούχος της
ενίσχυσης έχει κηρύξει πτώχευση. Περίπου στο 1/3 του συνόλου των περιπτώσεων
ανάκτησης, ο δικαιούχος είναι πτωχεύσασα εταιρεία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ανάκτηση
πραγµατοποιείται βάσει των εθνικών διαδικασιών σχετικά µε την αφερεγγυότητα εφόσον δεν
υπάρχει εναρµονισµένη ευρωπαϊκή νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας. Επιπλέον, ορισµένα
κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένων των προσχωρούντων κρατών, εξέδωσαν πρόσφατα
νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας, η οποία βασίζεται σε κάποιο βαθµό στο κεφάλαιο 11 του
αµερικανικού νόµου περί αφερεγγυότητας. Σύµφωνα µε το αµερικανικό πρότυπο, αυτοί οι
νέοι νόµοι προστατεύουν τις οικονοµικές δραστηριότητες της αφερέγγυας εταιρείας έναντι
των πιστωτών της, συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων.

Ως ανταπόκριση στα παραπάνω και ως µέρος της πρόσφατης αναδιοργάνωσης της Γ∆
Ανταγωνισµού, συστάθηκε νέα µονάδα, ειδικά επιφορτισµένη µε τη διασφάλιση της
εφαρµογής των αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύσεις. Πέραν της εξέτασης µεµονωµένων
υποθέσεων, η µονάδα αυτή αναλύει τα εµπόδια ανάκτησης και προσπαθεί να παράσχει
λύσεις. Έχει ξεκινήσει διάλογος µε επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς που ασχολούνται µε τη
νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας προκειµένου να αποφευχθεί η µονόπλευρη προσέγγιση αλλά
και για να επιδιωχθεί ο στόχος της αποτελεσµατικής ανάκτησης στο πλαίσιο των γενικών
στόχων της εσωτερικής αγοράς.

Ο πίνακας 14 παρέχει επισκόπηση των ενταλµάτων ανάκτησης που εκκρεµούν. Τον
Φεβρουάριο του 2004, υπήρχαν 88 τέτοιες διαταγές, από τα οποία τα 40 αφορούσαν τη
Γερµανία και τα 20 την Ισπανία.

Πίνακας 14: ∆ιαταγές ανάκτησης που εκκρεµούσαν τον Φεβρουάριο του 2004

Κράτος 
µέλος

Καθεστώτα 
ενισχύσεω

ν

Μεµονωµέν
η ενίσχυση Σύνολο

B 5 5
D 7 33 40
EL 1 1
E 10 10 20
F 4 4 8
I 7 2 9

NL 2 1 3
A 1 1
P 1 1

Σύνολο 32 56 88
Σηµείωση: ∆ιαδικασίες ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων σε τοµείς εκτός της γεωργίας, της αλιείας και των
µεταφορών.

Πηγή: Γ∆ Ανταγωνισµού
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Το 2003, η Επιτροπή εξέδωσε 11 (εν µέρει) αρνητικές αποφάσεις, µε τις οποίες ζητούσε από
τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη να ανακτήσουν ενισχύσεις άνω του 1,3 δισεκ. ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι υποεκτιµηµένο, διότι δεν είναι δυνατόν να εντοπισθούν τα ακριβή ποσά των
ασυµβίβαστων 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

3.4.1. Βελτίωση των ισχυουσών διαδικασιών και των µεθόδων εργασίας

Συνεχίζονται οι εργασίες για την αλλαγή των διαδικασιών, οι οποίες αποκτούν διαρκώς
µεγαλύτερη σηµασία λόγω της διεύρυνσης. Στόχος, είναι η επίσπευση, η απλοποίηση και ο
εκσυγχρονισµός των διαδικασιών, ιδίως για να µειωθούν οι πόροι που δαπανώνται για τις
συνήθεις υποθέσεις και να µπορέσει η Επιτροπή να συγκεντρώσει πόρους για σηµαντικότερες
υποθέσεις που προκαλούν πραγµατικά προβλήµατα στον ανταγωνισµό σε κοινοτικό επίπεδο
και παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εν
προκειµένω, οι υπηρεσίες της Επιτροπής προετοίµασαν σχέδιο διατάξεων εφαρµογής βάσει
του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 659/1999 σχετικά µε τη µορφή, το περιεχόµενο
και άλλα λεπτοµερή στοιχεία των κοινοποιήσεων, τη µορφή, το περιεχόµενο και άλλα
λεπτοµερή στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων, τις λεπτοµέρειες σχετικά µε τις προθεσµίες και
τον υπολογισµό των προθεσµιών, τα επιτόκια που εφαρµόζονται για την ανάκτηση των
παράνοµων ενισχύσεων, καθώς και άλλες υποδείξεις για τη βελτίωση των ισχυουσών
διαδικασιών και µεθόδων εργασίας. Τον Ιανουάριο του 2004 πραγµατοποιήθηκε συνεδρίαση
µε εµπειρογνώµονες για τις κρατικές ενισχύσεις από τα κράτη µέλη µε σκοπό την έκδοση
κανονισµού εφαρµογής που θα δηµοσιευθεί σύντοµα.

3.4.2. Επανεξέταση των κατευθυντήριων γραµµών και των πλαισίων για τις κρατικές
ενισχύσεις

H Επιτροπή συνεχίζει την επανεξέταση των κατευθυντήριων γραµµών και των πλαισίων της
για τις κρατικές ενισχύσεις µε σκοπό την απλοποίηση και αποσαφήνισή τους, καθώς και την
άρση των πιθανών αντιφάσεων µεταξύ των διαφόρων κειµένων. Σήµερα, δίνεται
προτεραιότητα στην επανεξέταση των κανόνων για τις ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης σε προβληµατικές εταιρείες, στην εξέταση της αναµόρφωσης των κοινοτικών
κανόνων για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα µετά τη διεύρυνση, στην εκπόνηση
νέου πλαισίου για την εκτίµηση µικρότερων ποσών ενισχύσεων, στην αποσαφήνιση του
πεδίου των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος και στην εισαγωγή κανόνα �de
minimis� για τους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας.

Τον Μάρτιο του 2004, η Επιτροπή συνεδρίασε µε εµπειρογνώµονες για τις κρατικές
ενισχύσεις από τα κράτη µέλη όπου συζητήθηκε σχέδιο54 κατευθυντήριων γραµµών σχετικά
µε τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης σε προβληµατικές εταιρείες που θα
αντικαταστήσουν τις ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές που παύουν να ισχύουν τον
Οκτώβριο του 2004.

                                                
54 http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/
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Την άνοιξη του 2003, η Επιτροπή πραγµατοποίησε επανεξέταση των κατευθυντήριων
γραµµών για τις εθνικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα55 και κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι, στο στάδιο αυτό, δεν απαιτείτο αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραµµών.
Παρ� όλα αυτά, η Επιτροπή αποφάσισε να πραγµατοποιήσει, σε εύθετο χρόνο, συνολική
επανεξέταση ώστε τα κράτη µέλη και η Επιτροπή να είναι σε θέση να εκπονήσουν, να
κοινοποιήσουν και να εγκρίνουν τους περιφερειακούς χάρτες για την περίοδο µετά την 1η
Ιανουαρίου 2007.

Τον Οκτώβριο του 2003, κατόπιν εντατικών διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή
τροποποίησε το «Πολυτοµεακό πλαίσιο για τις περιφερειακές ενισχύσεις προς µεγάλα
επενδυτικά σχέδια»56, που εγκρίθηκε το 2002 για την καθιέρωση ενός ταχύτερου,
απλούστερου και πλέον αξιόπιστου συστήµατος ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων προς
µεγάλες επενδύσεις. Για να αποφευχθούν σοβαρές στρεβλώσεις του ανταγωνισµού, το
πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς κανόνες σε τοµείς που αντιµετωπίζουν διαρθρωτικά
προβλήµατα. Κατάλογος τέτοιων τοµέων έπρεπε να είχε καταρτιστεί µέχρι το τέλος του
2003. Όµως, λόγω των µεθοδολογικών και τεχνικών δυσκολιών στην κατάρτιση ενός τέτοιου
καταλόγου, και σε συµφωνία µε τα κράτη µέλη, η Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει την
έκδοσή του µέχρι τα τέλος του 2006.

Οι ισχύοντες κανονισµοί και πλαίσια της Επιτροπής που διέπουν τις κρατικές ενισχύσεις
παρέχουν ήδη στα κράτη µέλη µεγάλο αριθµό δυνατοτήτων για τη χορήγηση ενισχύσεων
προς επιδίωξη της υλοποίησης των κοινοτικών στόχων, πρβλ. κανονισµό de minimis,
κανονισµούς περί απαλλαγής κατά κατηγορία και άλλα πλαίσια για οριζόντιους στόχους.
Παρ� όλα αυτά, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι ενδεχοµένως να υπάρχει πεδίο περαιτέρω
ευελιξίας για την έγκριση µικρότερων ποσών κρατικών ενισχύσεων χωρίς να υπονοµεύεται η
αρχή του αυστηρού συνολικού ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Το ζήτηµα της
µελλοντικής εξέλιξης των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να ληφθούν
υπόψη οι εν λόγω παράγοντες, εξετάζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε µια
διορατική πολιτική ανταγωνισµού για µια ανταγωνιστική Ευρώπη.

Τον ∆εκέµβριο του 2003, η Επιτροπή ενέκρινε το πλαίσιο για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων στη ναυπηγική βιοµηχανία57 προς αντικατάσταση του κανονισµού για τη
ναυπηγική βιοµηχανία του 1998 που έπαυσε να ισχύει στα τέλος του 2003. Η κατευθυντήρια
αρχή αυτού του εγχειρήµατος ήταν η απλοποίηση και οµαλοποίηση της εξέτασης της
ναυπηγικής βιοµηχανίας, αφενός ως προς τη µορφή και αφετέρου ως προς την ουσία των
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Παρ� όλα αυτά, προτάθηκε η διατήρηση ορισµένων
τοµεακών διατάξεων βάσει κάποιων ιδιαιτεροτήτων που διακρίνουν τη ναυπηγική
βιοµηχανία από άλλους βιοµηχανικούς κλάδους. Το σηµαντικό έργο που πραγµατοποιήθηκε
από την πρωτοβουλία LeaderSHIP 2015 αποκάλυψε την κρίσιµη σηµασία της αύξησης της
ανταγωνιστικότητας της ναυπηγικής βιοµηχανίας στην ΕΕ. Συνεπώς, το νέο πλαίσιο της
Επιτροπής σχετικά µε τα µέτρα στήριξης της ναυπηγικής βιοµηχανίας βελτιώνει και ενισχύει
τη στήριξη της καινοτοµίας. Συγκρινόµενο προς τον κανονισµό για τη ναυπηγική βιοµηχανία
του 1998, το νέο πλαίσιο περιλαµβάνει ορισµό της έννοιας της «καινοτοµίας»
προσαρµοσµένο στις ειδικές ανάγκες της ναυπηγικής βιοµηχανίας. Το ποσοστό της κρατικής

                                                
55 Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις του 1998 ορίζουν ότι η Επιτροπή

θα προβεί στην επανεξέτασή τους εντός περιόδου πέντε ετών από την εφαρµογή τους.
56 ΕΕ C 263, 1.11.2003.
57 ΕΕ C 317, 30.12.2003, σελ.11-14.
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στήριξης των δαπανών για επενδύσεις που απαιτούνται για τη χρηµατοδότηση των
καινοτόµων πτυχών του σχεδίου διπλασιάστηκε από 10% σε 20%.

3.4.3. Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ)

Στις 18 Φεβρουαρίου 2004, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδια µέσων χορήγησης που αποσκοπούν
στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου όσον αφορά τη χρηµατοδότηση υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος.

Το πρώτο είναι σχέδιο απόφασης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 86 της
Συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις µε τη µορφή αντιστάθµισης παροχής δηµόσιας υπηρεσίας.
Σκοπός της απόφασης είναι να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους οι κρατικές ενισχύσεις
που χορηγούνται σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος µικρής κλίµακας είναι
συµβιβάσιµες µε τη Συνθήκη και να εξαιρεθούν οι ενισχύσεις αυτές από την υποχρέωση
προηγούµενης κοινοποίησης. Η Επιτροπή έχει την άποψη ότι, όπου οι όροι υπό τους οποίους
χορηγούνται τέτοιες ενισχύσεις καθορίζονται σαφώς και τηρούνται από τα κράτη µέλη, οι
διοικητικές διαδικασίες για τα κράτη µέλη και την Επιτροπή µπορούν να εκσυγχρονισθούν µε
την παραίτηση από την υποχρέωση κοινοποίησης.

Το σχέδιο απόφασης δεν θέτει προς το παρόν όρια για τον καθορισµό του τι συνιστά
υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος µικρής κλίµακας. Εφόσον οι καταστάσεις
διαφέρουν σε µεγάλο βαθµό από το ένα κράτος στο άλλο, η Επιτροπή θεώρησε προτιµότερο
να αναµένει τα αποτελέσµατα των διαβουλεύσεων σχετικά µε το σχέδιο πριν την
οριστικοποίηση των στοιχείων.

Τα νοσοκοµεία και οι οργανισµοί εργατικής κατοικίας πρέπει επίσης να συµπεριληφθούν στο
πεδίο εφαρµογής της απόφασης. Εκτελούν υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος για
τις οποίες το επίπεδο της αντιστάθµισης µπορεί να είναι πολύ υψηλό χωρίς να υπάρχουν
ιδιαίτερα σοβαροί κίνδυνοι στρέβλωσης του ανταγωνισµού.

Το δεύτερο µέσο είναι σχέδιο οδηγίας που τροποποιεί την οδηγία 80/723/ΕΟΚ της Επιτροπής
της 25ης Ιουνίου 1980 περί της διαφάνειας των οικονοµικών σχέσεων µεταξύ των κρατών
µελών και των δηµοσίων επιχειρήσεων. Η οδηγία 80/723/EEC εφαρµόζεται σήµερα σε
επιχειρήσεις που εκτελούν δραστηριότητες δηµόσιας υπηρεσίας και υπηρεσίες εκτός του
πεδίου δηµόσιας υπηρεσίας και λαµβάνουν «κρατικές ενισχύσεις» µε τη µορφή
αντιστάθµισης της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Προτείνεται το σχέδιο της οδηγίας να είναι
σύµφωνο µε την απόφαση Altmark, που ορίζει ότι η οδηγία εφαρµόζεται σε περιπτώσεις που
οι επιχειρήσεις λαµβάνουν αντιστάθµιση της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της
νοµικής κατάταξης της εν λόγω αντιστάθµισης υπό το πρίσµα του άρθρου 87 της Συνθήκης
ΕΚ.

Επιπλέον η Επιτροπή έχει εκπονήσει επίσης σχέδιο «Κοινοτικού πλαισίου για τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων υπό µορφή αντιστάθµισης της παροχής δηµόσιας υπηρεσίας». Σκοπός
του σχεδίου είναι να καθοριστούν οι όροι υπό τους οποίους η αντιστάθµιση που χορηγείται
σε ευρείας κλίµακας υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (δηλ. αυτές που δεν
καλύπτονται από την προαναφερόµενη απόφαση) συνιστά κρατική εγγύηση. Ωστόσο, λόγω
των δυνητικών κινδύνων στρέβλωσης του ανταγωνισµού, µια τέτοια ενίσχυση πρέπει να
κοινοποιείται στην Επιτροπή.

Αυτά τα σχέδια µέσων χορήγησης αντικατοπτρίζουν την παλαιόθεν υπάρχουσα προσέγγιση
της Επιτροπής για τις υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος και επιτρέπουν στα κράτη
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µέλη να χορηγούν στις οικείες επιχειρήσεις το σύνολο της χρηµατοδότησης που απαιτείται
για την παροχή της δηµόσιας υπηρεσίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε υπεραντιστάθµιση µπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση ασυµβίβαστη µε τη Συνθήκη. Οµοίως, οι ενισχύσεις που
χορηγούνται για την εκτέλεση δραστηριότητας δηµόσιας υπηρεσίας δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται για την κάλυψη δραστηριοτήτων σε αγορές εκτός του πεδίου της δηµόσιας
υπηρεσίας. Τέτοιες πρακτικές δεν είναι απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών γενικού
οικονοµικού συµφέροντος και είναι επιζήµιες για άλλες επιχειρήσεις.

Τα σχέδια µέσων χορήγησης θα υποβληθούν στα κράτη µέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών προς
γνωµοδότηση. Τα σχέδια διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Γ∆ Ανταγωνισµού και όλοι οι
ενδιαφερόµενοι µπορούν να γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους επ� αυτών. Τα σχέδια θα
οριστικοποιηθούν από την Επιτροπή υπό το πρίσµα των διατυπωθέντων σχολίων.

3.4.4. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αλιείας

Σήµερα, η Επιτροπή αξιολογεί κατά πόσον τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα
της αλιείας συµβιβάζονται µε τις Κατευθυντήριες γραµµές για την εξέταση των κρατικών
ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που εκδόθηκαν το 200158.
Ωστόσο, η Επιτροπή προτίθεται να εξετάσει ενδελεχώς τους κανόνες που διέπουν τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στον συγκεκριµένο τοµέα. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
ενέκρινε στις 9 Ιουλίου 2003 «σχέδιο κανονισµού της Επιτροπής όσον αφορά την εφαρµογή
των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών
προϊόντων». Το σχέδιο κανονισµού ορίζει την αρχή σύµφωνα µε την οποία µεγάλος αριθµός
κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας δεν θα πρέπει πλέον να κοινοποιούνται στην
Επιτροπή πριν τη χορήγησή τους, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές τηρούν τους κανόνες που θέτει
ο κανονισµός. Αποτέλεσε αντικείµενο συζητήσεων µε εµπειρογνώµονες για τις κρατικές
ενισχύσεις από τα κράτη µέλη τον Οκτώβριο του 2003 και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη
Εφηµερίδα για διαβούλευση59. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής προτίθενται να
πραγµατοποιήσουν δεύτερη συνεδρίαση µε τα κράτη µέλη πριν την έκδοσή του από την
Επιτροπή και την έναρξη ισχύος του το καλοκαίρι του 2004.

Οι κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αλιείας που δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
κανονισµού περί απαλλαγής κατά κατηγορία θα συνεχίσουν να κοινοποιούνται στην
Επιτροπή. Οι εν λόγω ενισχύσεις θα υπόκεινται στις νέες κατευθυντήριες γραµµές, που
σήµερα βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας, και οι οποίες θα τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα
µε τον κανονισµό περί απαλλαγής κατά κατηγορία.

Ο τοµέας της αλιείας θα καλύπτεται επίσης από κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την
εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ για τις «de minimis» ενισχύσεις στον
τοµέα της γεωργίας και αλιείας. Σχέδιο αυτού του κανονισµού εγκρίθηκε από την Επιτροπή
τον ∆εκέµβριο του 2003. Προβλέπει ότι ενίσχυση µέχρι ποσού 3000 ευρώ ανά αλιέα ή
κάτοχο εκµετάλλευσης µπορεί να χορηγείται για τριετή περίοδο χωρίς να απαιτείται
κοινοποίηση στην Επιτροπή, εφόσον το συνολικό επίπεδο αυτής της ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει το 0,3% της παραγωγής στον τοµέα της αλιείας ή της γεωργίας από το οικείο
κράτος µέλος.

                                                
58 ΕΕ C 19, 20.1.2001, σ. 7.
59 ΕΕ C 265, 4.11.2003, σ. 17.
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Τα κράτη µέλη θα είναι σε θέση να χορηγούν ενισχύσεις σύµφωνες µε τον κανονισµό χωρίς
προηγούµενη έγκριση των ενισχύσεων από την Επιτροπή, αλλά θα πρέπει επίσης να
παρέχουν στοιχεία που να πιστοποιούν την τήρηση των δύο ανώτατων επιτρεπόµενων ορίων.
Το σχέδιο θα αποτελέσει αντικείµενο συζητήσεων µε τα κράτη µέλη και τους
ενδιαφερόµενους. Η Επιτροπή επιθυµεί την εφαρµογή του κανονισµού προς το τέλος του
2004.

3.4.5. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισµό60 που εισάγει ρυθµίσεις
απαλλαγής για ορισµένους τύπους κρατικών ενισχύσεων, µέχρι ορισµένων ανώτατων
επιτρεπόµενων ορίων, που χορηγούνται σε κατόχους εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεις που
ασχολούνται µε τη µεταποίηση ή εµπορία γεωργικών προϊόντων.

Ο κανονισµός καλύπτει ευρύ φάσµα τύπων κρατικών ενισχύσεων προς µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του γεωργικού τοµέα (ενισχύσεις για επενδύσεις, ενισχύσεις για πρόωρη
συνταξιοδότηση, ενισχύσεις για εγκατάσταση νέων κατόχων εκµεταλλεύσεων, ενισχύσεις
προς οµάδες παραγωγών, ενισχύσεις για την ενθάρρυνση της παραγωγής και εµπορίας
ποιοτικών γεωργικών προϊόντων κ.λ.π.). ∆εδοµένου του ορισµού των ΜΜΕ (λιγότεροι από
250 εργαζόµενοι, ετήσιος κύκλος εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 40 εκατ. ευρώ ή συνολικός
ετήσιος ισολογισµός που δεν υπερβαίνει τα 27 εκατ. ευρώ), σχεδόν όλες οι εκµεταλλεύσεις
και επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα καλύπτονται από τις διατάξεις αυτές.

Με τον κανονισµό αυτό, η Επιτροπή θεσπίζει επίσης µια νέα ρύθµιση διαφάνειας: συνοπτικές
πληροφορίες για όλες τις απαλλασσόµενες κρατικές ενισχύσεις, ανά κράτος µέλος, θα
δηµοσιεύονται στο ∆ιαδίκτυο61 πέντε ηµέρες πριν την έναρξη της πληρωµής της ενίσχυσης.
Όλοι οι κάτοχοι εκµεταλλεύσεων και λοιποί ενδιαφερόµενοι θα έχουν τοιουτοτρόπως
πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες για όλα τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων που καλύπτει η
απαλλαγή κατά κατηγορία. Το µέτρο αυτό εξασφαλίζει διαφάνεια και συγκριτική
αξιολόγηση, αποφεύγοντας ταυτόχρονα την ανάγκη της επίσηµης διαδικασίας κοινοποίησης
και συνακόλουθης έγκρισης της Επιτροπής. Ο νέος κανονισµός θα εφαρµοστεί µέχρι το τέλος
του 2006.

Στις 23 ∆εκεµβρίου 2003, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σχέδιο κανονισµού σχετικά µε τις
de minimis ενισχύσεις στους τοµείς της γεωργίας και της αλιείας (βλ. παραπάνω).

3.4.6. Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών

Τον Ιανουάριο του 2004, η Επιτροπή εξέδωσε νέες κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών62. Η ανακοίνωση
αυτή � που αντικαθιστά τις κατευθυντήριες γραµµές του 1997 � αποσκοπεί στον καθορισµό
των παραµέτρων εντός των οποίων η Επιτροπή θα εγκρίνει τις κρατικές ενισχύσεις στον
τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών. Οι συγκεκριµένες κατευθυντήριες γραµµές αποσκοπούν

                                                
60 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1/2004 της Επιτροπής, της 23ης ∆εκεµβρίου 2003, σχετικά µε την εφαρµογή

των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στους τοµείς της παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων
(ΕΕ L 1, 3.1.2004).

61 http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/info_en.htm
62 Ανακοίνωση της Επιτροπής C(2004) 43 � Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές

ενισχύσεις στον τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών (ΕΕ C 13/3, 17.1.2004).
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να αποσαφηνίζουν ποια καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων µπορούν να εισάγονται
προκειµένου να υποστηρίζεται το κοινοτικό συµφέρον στις θαλάσσιες µεταφορές, µε σκοπό
τη βελτίωση ασφαλών, αποτελεσµατικών, σίγουρων και φιλικών προς το περιβάλλον
θαλάσσιων µεταφορών· ενθάρρυνση της νηολόγησης ή µετανηολόγησης σε νηολόγια των
κρατών µελών· συνεισφορά στην εδραίωση των ναυτιλιακών οµίλων που δηµιουργούνται στα
κράτη µέλη διατηρώντας παράλληλα συνολικό ανταγωνιστικό στόλο στις παγκόσµιες αγορές·
διατήρηση και βελτίωση της ναυτικής τεχνογνωσίας και προστασία και προώθηση της
απασχόλησης των Ευρωπαίων ναυτικών· συµβολή στην προώθηση νέων υπηρεσιών στον
τοµέα των θαλάσσιων µεταφορών µικρών αποστάσεων σύµφωνα µε το Λευκό βιβλίο για την
κοινοτική πολιτική στον τοµέα των µεταφορών.

3.4.7. De minimis ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών

Τον Μάρτιο του 2004, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο κανονισµού που θα επεκτείνει στον τοµέα
των µεταφορών την εφαρµογή του κανονισµού de minimis του Ιανουαρίου 2001 βάσει του
οποίου ενίσχυση που δεν υπερβαίνει ανώτατο επιτρεπόµενο όριο 100.000 ευρώ ανά
επιχείρηση για τριετή περίοδο δεν συνιστά κρατική ενίσχυση κατά την έννοια της Συνθήκης.

3.5. ∆ιεύρυνση

Για να αποφευχθεί η «εισαγωγή» ασυµβίβαστων ενισχύσεων στην ΕΕ κατά την ηµεροµηνία
προσχώρησης, εφαρµόζεται σύστηµα εξέτασης των µέτρων που ίσχυαν στα προσχωρούντα
κράτη πριν την 1η Μαΐου 2004 και θα εξακολουθούν να ισχύουν µετά την ηµεροµηνία αυτή
(ο υφιστάµενος µηχανισµός ενισχύσεων). Σκοπός αυτού του µηχανισµού είναι να παράσχει
στα προσχωρούντα κράτη και στους οικονοµικούς φορείς την ασφάλεια δικαίου όσον αφορά
τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων που εφαρµόζονται µετά την ηµεροµηνία προσχώρησης
Συνολικά 222 µέτρα κρατικών ενισχύσεων συµπεριλήφθηκαν στη Συµφωνία
Προσχώρησης63. Μεταξύ Ιανουαρίου 2003 και Φεβρουαρίου 2004, τα προσχωρούντα κράτη
υπέβαλαν περαιτέρω 288 µέτρα εκ των οποίων 110 εγκρίθηκαν ή διευκρινίστηκαν προς
έγκριση από την Επιτροπή. Ο σχετικά υψηλός αριθµός υποθέσεων που δεν έχουν ακόµα
εκτιµηθεί εξηγείται από το γεγονός ότι οι περισσότερες υποθέσεις υποβλήθηκαν πρόσφατα. Η
Επιτροπή έχει στη διάθεσή της τρεις µήνες, µετά την αποστολή πλήρους σειράς στοιχείων,
για να εκτιµήσει κάθε µέτρο.

Η επικαιροποίηση του πίνακα αποτελεσµάτων του φθινοπώρου του 2004 θα περιλαµβάνει
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων σε καθένα
από τα δέκα προσχωρούντα κράτη.

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΜΕΣΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Ο άµεσα προσπελάσιµος ηλεκτρονικά πίνακας αποτελεσµάτων περιλαµβάνει ηλεκτρονικές
µορφές του παρόντος και προηγούµενων πινάκων αποτελεσµάτων καθώς και σειρά βασικών
δεικτών, ευρεία συστοιχία στατιστικών πινάκων και δικτυακών συνδέσεων µε πληροφορίες
σχετικά µε θέµατα που αφορούν την πολιτική κρατικών ενισχύσεων των κρατών µελών και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

                                                
63 Η Συνθήκη Προσχώρησης υπογράφτηκε στις 16 Απριλίου 2003:

http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/treaty_of_accession_2003/index.htm.
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http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/

Ερωτήσεις ή αιτήσεις σχετικές µε στοιχεία θα αποστέλλονται στη γραµµατοθυρίδα του
πίνακα αποτελεσµάτων στη διεύθυνση

Stateaid-Scoreboard@cec.eu.int

Μητρώο κρατικών ενισχύσεων � ένα δεύτερο εργαλείο διαφάνειας

Το µητρώο κρατικών ενισχύσεων της Επιτροπής είναι άµεσα προσπελάσιµο ηλεκτρονικά από
το 2001. Το µητρώο παρέχει λεπτοµερείς πληροφορίες για όλες τις υποθέσεις κρατικών
ενισχύσεων για τις οποίες έχει εκδοθεί τελική απόφαση της Επιτροπής από την 1η Ιανουαρίου
2000 και µετά, καθώς και για υποθέσεις απαλλαγής κατά κατηγορία που έχουν δηµοσιευθεί
στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Ενηµερώνεται καθηµερινά 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/

5. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ο πίνακας αποτελεσµάτων καλύπτει τις κρατικές ενισχύσεις, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
87 παράγραφος 1 της Συνθήκης ΕΚ, οι οποίες έχουν χορηγηθεί από τα δεκαπέντε κράτη µέλη
και εξεταστεί από την Επιτροπή. Συνεπώς, τα γενικά µέτρα και οι δηµόσιες επιδοτήσεις που
δεν επηρεάζουν το εµπόριο και δεν στρεβλώνουν ούτε απειλούν να στρεβλώσουν τον
ανταγωνισµό δεν συµπεριλαµβάνονται στον πίνακα αποτελεσµάτων δεδοµένου ότι δεν
υπόκεινται στις ελεγκτικές εξουσίες της Επιτροπής. Για παράδειγµα, 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 δηµόσια στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, εξαιρούνται και τα κοινοτικά
ταµεία και χρηµατοδοτικά µέσα. Όλα τα δεδοµένα σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
αφορούν αποφάσεις της Επιτροπής, και όχι αποφάσεις 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, το συνολικό ποσό
καταλογίζεται σε καθένα από τα έτη κατά τα οποία πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη. Όλα τα
στοιχεία είναι εκφρασµένα σε εκατοµµύρια (ή δισεκατοµµύρια κατά περίπτωση) ευρώ σε
σταθερές τιµές του 2000. Τα στοιχεία για το ΗΒ καλύπτουν το δηµοσιονοµικό έτος
2002-2003.

Η παρούσα έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων αφορά κυρίως το 2002, το έτος µετά το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης όπου τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να επιτύχουν µέχρι
το 2003 πτωτική τάση των κρατικών ενισχύσεων σε σχέση µε το ΑΕΠ. Η πλήρης σειρά των
στοιχείων σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για το 2003 θα είναι διαθέσιµη 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. Μελλοντικά, όµως, η Επιτροπή
και τα κράτη µέλη δεσµεύθηκαν να µειώσουν αυτή την καθυστέρηση µε αποτέλεσµα τα
στοιχεία για το 2004 να είναι διαθέσιµα µέχρι το τέλος του 2005.
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Όπως και τα προηγούµενα έτη, τα στοιχεία σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις που
συλλέγονται για τον πίνακα αποτελεσµάτων κατανέµονται σύµφωνα µε τους πρωταρχικούς
στόχους, που µπορεί να είναι είτε οριζόντιοι είτε τοµεακοί. Οι πληροφορίες για τον στόχο της
ενίσχυσης, ή, τον τοµέα στον οποίο κατευθύνεται η ενίσχυση, αφορούν το χρόνο της
έγκρισής της και όχι τους τελικούς δικαιούχους της. Για παράδειγµα, ο πρωταρχικός στόχος
ενός καθεστώτος που, όταν εγκρίθηκε η ενίσχυση, προοριζόταν αποκλειστικά για
µικροµεσαίες επιχειρήσεις, κατατάσσεται ως ενίσχυση προς «µικροµεσαίες επιχειρήσεις».
Αντίθετα, ενίσχυση που χορηγείται βάσει, ας πούµε, καθεστώτος περιφερειακής ανάπτυξης
µπορεί τελικά να χορηγηθεί σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, αλλά δεν θεωρείται ενίσχυση προς
µικροµεσαίες επιχειρήσεις εάν, όταν εγκρίθηκε, το καθεστώς ήταν ανοικτό σε όλες τις
επιχειρήσεις.

Για πρώτη φορά, η Επιτροπή παραβάλλει ορισµένες πληροφορίες σχετικά µε δευτερεύοντες
στόχους. ∆ευτερεύων είναι ο στόχος για τον οποίο, επιπλέον του πρωταρχικού στόχου,
προοριζόταν η ενίσχυση όταν εγκρίθηκε. Για παράδειγµα, ένα καθεστώς για το οποίο ο
πρωταρχικός στόχος είναι η Ε&Α µπορεί να έχει ως δευτερεύοντα στόχο «ΜΜΕ» εάν
κατευθυνόταν αποκλειστικά σε ΜΜΕ. Αποτέλεσµα αυτού, τα στοιχεία παρουσιάζουν σήµερα
ακριβέστερη εικόνα του συνολικού επιπέδου της ενίσχυσης που προοριζόταν αποκλειστικά
για ΜΜΕ αν και δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί το συνολικό επίπεδο της ενίσχυσης που
χορηγήθηκε πράγµατι σε ΜΜΕ.

Στον 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 µεθοδολογικά ζητήµατα υπάρχουν στον άµεσα
προσπελάσιµο ηλεκτρονικά πίνακα αποτελεσµάτων:

http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/conceptual_remarks.html


