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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 Ιστορικό

2. Η ανάγκη καθιέρωσης µιας αποτελεσµατικής µεθόδου συστηµατικής ποσοτικής

έκφρασης των κρατικών ενισχύσεων για τους σκοπούς της πολιτικής

ανταγωνισµού κατέστη πλήρως αντιληπτή το 1985, έτος κατά το οποίο

δηµοσιεύθηκε το Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ολοκλήρωση της

εσωτερικής αγοράς. Στα τέλη του έτους αυτού, η Επιτροπή έδωσε οδηγίες στις

υπηρεσίες της να συντάξουν και να δηµοσιεύσουν αναλυτική έκθεση βασιζόµενη

σε πραγµατικά στοιχεία σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στα κράτη

µέλη της Κοινότητας.

∆εδοµένου ότι η Πρώτη Έκθεση, η οποία κάλυπτε την περίοδο 1981-86,

κατέληγε στο συµπέρασµα ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η διαφάνεια στον

τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, κρίθηκε απαραίτητη η συνεχής ενηµέρωσή της,

γεγονός που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της δεύτερης, της τρίτης, της

τέταρτης και της πέµπτης έκθεσης, οι οποίες καλύπτουν αντίστοιχα τα

διαστήµατα 1987-88, 1988-90, 1990-92 και 1992-941.

3. Η έκτη έκθεση εµπλουτίζει τα υπάρχοντα στοιχεία και καλύπτει την περίοδο

µέχρι και το 1996. Καλύπτει έτσι για πρώτη φορά τα νέα κράτη µέλη, δηλ. τη

Φινλανδία, τη Σουηδία και την Αυστρία και παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την

τότε επικρατούσα διάρθρωση της κρατικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις των

15 κρατών µελών της Ένωσης.

4. Η δηµοσίευση της παρούσας έκτης έκθεσης επιβεβαιώνει εκ νέου τη δέσµευση

της Επιτροπής να διατηρήσει µία ανοιχτή πολιτική όσον αφορά τον έλεγχο των

κρατικών ενισχύσεων. Η έµφαση που δίδεται στη διαφάνεια αποκτά όλο και

µεγαλύτερη σηµασία αν ληφθεί υπόψη το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί

σήµερα η Κοινότητα, τόσο εντός της ίδιας της Ένωσης όσο και στο ευρύτερο

διεθνές πλαίσιο.

                                                

1 Παραποµπές: COM (88) 945
COM (90) 1021
COM (92) 1116
COM (95) 365
COM (97) 170
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Η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και η παρεπόµενη οικονοµική και

νοµισµατική ένωση καθιστούν αναγκαίο τον ολοένα και αποτελεσµατικότερο

έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, δεδοµένου ότι οι ενισχύσεις αυτές µπορούν να

χρησιµοποιηθούν ως υποκατάστατο των φραγµών του εµπορίου που έχουν

αρθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας ολοκλήρωσης.

Τα κράτη µέλη θα είναι πρόθυµα να συµβάλουν στην ολοκλήρωση και τη

µελλοντική οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, µόνον εάν είναι βέβαιο ότι

όλα τα άλλα κράτη µέλη τηρούν τους ίδιους κανόνες όσον αφορά την επιδότηση

επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση και δηµοσίευση στοιχείων σχετικά µε το ύψος

των χορηγούµενων ενισχύσεων είναι ένα από τα µέσα - και όχι το λιγότερο

σηµαντικό - µέσω των οποίων η Επιτροπή αποδεικνύει στα κράτη µέλη ότι

παρακολουθεί στενά και αδιάλειπτα τις δηµόσιες παρεµβάσεις, όσον αφορά

τόσο τη συνολική τους εξέλιξη, όσο και την εξέλιξή τους σε κάθε κράτος µέλος.

Αυτό µε τη σειρά του της επιτρέπει να τροποποιεί ανάλογα την πολιτική της,

εφόσον συντρέχει λόγος, ώστε να ελέγχει δίκαια και αποτελεσµατικά τις κρατικές

ενισχύσεις και να προσαρµόζεται στο µεταβαλλόµενο οικονοµικό περιβάλλον.

5. Όσον αφορά το διεθνές πλαίσιο, κατά την τρέχουσα δεκαετία συνήφθησαν οι

ευρωπαϊκές συµφωνίες µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

(ΧΚΑΕ), και εν συνεχεία ξεκίνησαν οι διαπραγµατεύσεις ένταξής τους. Το φορτίο

του παρελθόντος είναι ιδιαίτερα βαρύ στις χώρες αυτές που διανύουν µεταβατικό

στάδιο και σε ορισµένους τοµείς απαιτείται σηµαντική κρατική στήριξη. Για το

λόγο αυτόν, απαιτείται µεγαλύτερη διαφάνεια στον τοµέα των κρατικών

ενισχύσεων στις εν λόγω χώρες. Μέσω της δηµοσίευσης των εκθέσεών της για

τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή, αλλά και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση,

δίνουν στις χώρες αυτές ένα συγκεκριµένο παράδειγµα για το επίπεδο

διαφάνειας που είναι αναµενόµενο στις σύγχρονες, ανταγωνιστικές οικονοµίες

της αγοράς. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η εκπλήρωση της υποχρέωσης

υποβολής εκθέσεων από τις ΧΚΑΕ, όπως ορίζεται στις ευρωπαϊκές συµφωνίες.

Οι πρώτες εκθέσεις που υπέβαλαν ορισµένες από τις χώρες αυτές φαίνεται να

επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές, καθώς φανερώνουν ένα σαφές επίπεδο

εκζήτησης το οποίο, µε περαιτέρω ανάπτυξη, θα παρέχει στο εγγύς µέλλον τη

βάση για σηµαντικές συγκρίσεις όσον αφορά τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων

στην Κοινότητα και τις ΧΚΑΕ.
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Εξίσου σηµαντικό είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού

Εµπορίου, η έκθεση παρέχει ένα παράδειγµα σχετικά µε τις προσδοκίες µας από

τους εµπορικούς µας εταίρους στο θέµα της διαφάνειας. Από την άποψη αυτή, η

έκθεση συµπληρώνει την ανακοίνωση για τις επιδοτήσεις των κρατών µελών και

της Κοινότητας σύµφωνα µε το άρθρο 25 της συµφωνίας ΠΟΕ για τις

επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα. Κατά τον ίδιο τρόπο, η έκθεση

παρέχει ένα παράδειγµα στους εταίρους µας στον ΟΟΣΑ.

 Εννοιολογικές παρατηρήσεις

6. Η έκτη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις καλύπτει την περίοδο 1994-1996, και

ενηµερώνει την πέµπτη έκθεση (που δηµοσιεύθηκε το 1997), η οποία κάλυπτε

το διάστηµα 1992-1994. Στην έκθεση περιλαµβάνονται οι κρατικές ενισχύσεις

που χορηγήθηκαν στην Κοινότητα των δεκαπέντε κρατών µελών στους εξής

τοµείς: µεταποίηση, γεωργία, αλιεία, µεταφορές - σιδηροδροµικές και

αεροπορικές -, χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και ενέργεια (άνθρακας). Σε

σύγκριση µε την προηγούµενη έκθεση, παρέχονται λεπτοµερέστερες

πληροφορίες σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις σε ορισµένους τοµείς. Στο

τεχνικό παράρτηµα (παράρτηµα Ι) αναφέρονται γενικές µεθοδολογικές

επεξηγήσεις. Το στατιστικό παράρτηµα (παράρτηµα ΙΙ) περιλαµβάνει βασικά

στατιστικά στοιχεία για τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα και για τις

συνολικές ενισχύσεις. Το παράρτηµα III περιλαµβάνει επισκόπηση των

κοινοτικών ταµείων και µέσων.

7. Στις συγκρίσεις µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών, η ανάλυση των στοιχείων

για τις ενισχύσεις βασίζεται στους ετήσιους µέσους όρους κατά την τριετή

περίοδο 1994-1996. Όπου κρίνεται σκόπιµο, παρέχονται συγκριτικά τα στοιχεία

για το διάστηµα 1992-94. Όπως εξηγείται στο τεχνικό παράρτηµα (παράρτηµα Ι),

όσον αφορά τα τρία νέα κράτη µέλη, τα οποία υπήρξαν µέλη µόνο κατά τα έτη

1995 και 1996, χρησιµοποιείται ο ετήσιος µέσος όρος των δύο αυτών ετών.

Όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, οι συγκρινόµενες περίοδοι

επικαλύπτονται κατά ένα έτος. Για συγκρίσεις µεταξύ κρατών µελών, η

χρησιµοποίηση κινητών µέσων όρων τριών συνεχών ετών αποτελεί τη µόνη

δυνατότητα συναγωγής συµπερασµάτων τα οποία να στηρίζονται σε επαρκώς

αξιόπιστες στατιστικές. Αυτό συµβαίνει διότι, όσον αφορά ορισµένα στοιχεία, τα

ποσά είναι σήµερα γνωστά µόνον για περιόδους µεγαλύτερες του ενός έτους. Σε

τέτοιες περιπτώσεις, τα ποσά καθορίζονται αυθαίρετα για µεµονωµένα έτη.
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Επιπλέον, τα ποσά για το τελευταίο έτος που λαµβάνεται υπόψη (1996) είναι σε

σηµαντικό βαθµό προσωρινά και, όπως συνέβη ήδη για το τελευταίο έτος της

περιόδου που εξέτασε η προηγούµενη έκθεση (1994), είναι βέβαιο ότι θα

τροποποιηθούν από τα κράτη µέλη στο µέλλον. Ο προσωρινός χαρακτήρας των

στοιχείων για το τελευταίο έτος της εξεταζόµενης περιόδου, ιδιαίτερα στις

περιπτώσεις όπου αυτά κατανέµονται ανά κράτος µέλος, αντισταθµίζεται, από

στατιστική άποψη, µε τη χρησιµοποίηση επικαλυπτόµενων µέσων όρων για

τριετείς περιόδους. Προκειµένου οι µέσοι όροι της προγενέστερης περιόδου να

καταστούν συγκρίσιµοι µε τους µέσους όρους της περιόδου 1994-1996, τα

αριθµητικά στοιχεία της περιόδου 1992-1994 εκφράζονται σε τιµές του 19952.

Συνεπώς, τα στοιχεία ολόκληρης της έκθεσης παρέχονται σε πραγµατικούς

όρους3.

8. Για πρώτη φορά τονίζονται οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους τοµείς των

αεροµεταφορών και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, ενώ, στις

προηγούµενες εκθέσεις, οι µικρές ενισχύσεις που χορηγούνταν στους δύο

αυτούς τοµείς περιλαµβάνονταν στην κατηγορία του µεταποιητικού τοµέα. Κατά

συνέπεια, οι συγκρίσεις της ανάπτυξης των συνολικών επιπέδων των

ενισχύσεων µεταξύ της παρούσας έκθεσης και των προηγούµενων εκθέσεων

πρέπει να βασίζονται στα αριθµητικά στοιχεία των ενισχύσεων του

µεταποιητικού τοµέα του παρελθόντος και στα σύνολα των ενισχύσεων του

µεταποιητικού τοµέα συν τις ενισχύσεις στις µεταφορές και τις

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες.

9. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,  κατήρτισαν τα

αριθµητικά στοιχεία για το 1995 και 1996. Τα στοιχεία αυτά ελέγχθηκαν από τα

κράτη µέλη, µαζί µε τα υπάρχοντα στοιχεία  για την περίοδο 1992-1994 (για την

τότε Ευρώπη των 12)  και, όπου κρίθηκε αναγκαίο, τροποποιήθηκαν. Η

διαδικασία αυτή διασφαλίζει σχετικά υψηλό βαθµό αξιοπιστίας των στοιχείων4.

                                                

2 Για το λόγο αυτόν, και λόγω των - σε ορισµένες περιπτώσεις σηµαντικών - τροποποιήσεων που επέφεραν
τα κράτη µέλη στα προαναφερθέντα στοιχεία για το 1994, τα στοιχεία για την περίοδο 1992-1994
διαφέρουν από τα δηµοσιευθέντα στην πέµπτη έκθεση.

3 Τα στοιχεία για τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα, σε τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες,
περιλαµβάνονται στο στατιστικό παράρτηµα (παράρτηµα ΙΙ).

4 Ορισµένα στοιχεία για το διάστηµα 1994-1996 τροποποιήθηκαν συγκεκριµένα στην περίπτωση των εξής
χωρών: του Βελγίου, όπου παρατηρήθηκε αξιοσηµείωτη βελτίωση της ποιότητας των στοιχείων· της
Ελλάδας, όπου σηµειώθηκε επίσης βελτίωση όσον αφορά την αξιοπιστία των στοιχείων· της Γαλλίας, όπου
τα στοιχεία για τις αεροµεταφορές και τις τραπεζικές ενισχύσεις παρουσιάζονται στο δεύτερο µέρος της
έκθεσης· της Ιρλανδίας, όπου αφαιρέθηκαν στοιχεία συγχρηµατοδότησης (βλ. σελίδες 4-5)· και της
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Σχετικά µε την Ελλάδα, η Επιτροπή, κατά την κατάρτιση των στοιχείων για τις

προηγούµενες εκθέσεις, χρησιµοποίησε, ως αναφορά, µελέτη που συνέταξε

σύµβουλος και αφορά τις ελληνικές κρατικές ενισχύσεις και δαπάνες. Η µελέτη

αυτή αποτέλεσε τη βάση για τις εκτιµήσεις και παρεκτάσεις των υπηρεσιών της

Επιτροπής. Πρέπει να αναγνωρισθεί η βελτιωµένη συνεργασία των ελληνικών

αρχών που επέτρεψε τη βελτίωση των στοιχείων που αφορούν την Ελλάδα.

Εντούτοις, καθότι τα διαβιβασθέντα από τις ελληνικές αρχές στοιχεία δεν είναι

πλήρη, τα σχετικά δεδοµένα εξακολουθούν να περιλαµβάνουν ένα σηµαντικό

ποσοστό εκτιµήσεων και, για το λόγο αυτόν, τα αποτελέσµατα για την Ελλάδα

πρέπει να αντιµετωπίζονται µε κάποια επιφύλαξη.

Όσον αφορά την Ιρλανδία, η σηµαντική µείωση του συνολικού επιπέδου των

ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα, σε σύγκριση µε προηγούµενες εκθέσεις,

οφείλεται στο γεγονός ότι στις προηγούµενες εκθέσεις τα στοιχεία που παρείχαν

οι ιρλανδικές αρχές περιελάµβαναν στοιχεία σχετικά µε τις κοινοτικές δαπάνες.

∆εδοµένου ότι οι φινλανδικές αρχές έπρεπε να προσφύγουν σε κατ' εκτίµηση

υπολογισµούς προκειµένου να οριοθετήσουν τις εθνικές  από τις κοινοτικές

δαπάνες, τα αποτελέσµατα για την Ιρλανδία πρέπει επίσης να αντιµετωπιστούν

µε κάποια επιφύλαξη.

                                                                                                                                                          

Πορτογαλίας, όπου επίσης στοιχεία σχετικά µε τις ενισχύσεις στις αεροµεταφορές παρουσιάζονται στο
δεύτερο µέρος. Κατά συνέπεια, τα στοιχεία της παρούσας έκθεσης δεν µπορούν να συγκριθούν άµεσα µε
εκείνα της προηγούµενης.
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ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 Όγκος και τάσεις των ενισχύσεων

10. Στην Κοινότητα, ο βιοµηχανικός τοµέας λαµβάνει τις περισσότερες

ενισχύσεις από οποιονδήποτε άλλο τοµέα που καλύπτει η παρούσα

έκθεση. Πράγµατι, κατά το διάστηµα 1994-1996, το 46% των συνολικών

ενισχύσεων χορηγήθηκαν στον τοµέα αυτόν. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των

ενισχύσεων στον εν λόγω κλάδο του µεταποιητικού τοµέα αποτελεί το

επίκεντρο της παρούσας έκθεσης.

 Κοινοτικά σύνολα

11. Ο πίνακας 1 εµφανίζει τα ετήσια ποσά των ενισχύσεων στο µεταποιητικό

τοµέα στην Κοινότητα µεταξύ των ετών 1992-1996.

Πίνακας 1

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα 1992-1996
Ετήσιες αξίες µε σταθερές τιµές  (1995).

σε εκατ. ECU

1992 1993 1994 1995 1996

EΥΡ 15 38591 35163

EΥΡ 12 39062 44057 41198 37386 34106

Τα στοιχεία του πίνακα 1 οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στην Ευρώπη των 12 έχουν επιστρέψει στην καθοδική τάση

που είχε παρατηρηθεί κατά το παρελθόν. Τα πορίσµατα της προηγούµενης

(πέµπτης) έκθεσης, που φανέρωναν ανακοπή αυτής της τάσης,

εµφανίζονται έτσι ως εξαίρεση της γενικής τάσης. Μόνον οι ενισχύσεις στο

µεταποιητικό τοµέα στην Ευρώπη των 12 κατά την περίοδο 1994-96

κυµαίνονται ετησίως στο ποσό των 37,5 δισ. ECU περίπου. Για την

Ευρώπη των 15, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 38,3 δισ. ECU.

12. Οι απόλυτες αξίες, ακόµη και αθροισµένες σε κοινοτικό επίπεδο, είναι

περιορισµένης χρησιµότητας για την έκφραση των διαχρονικών τάσεων
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των εθνικών πολιτικών στον τοµέα των ενισχύσεων. Ως εκ τούτου, ο

πίνακας 2 παρουσιάζει τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα σε ποσοστό

της προστιθέµενης αξίας, ανά απασχολούµενο στον τοµέα, και σε ποσοστό

των ενδοκοινοτικών εξαγωγών µεταποιηµένων προϊόντων5.

Πίνακας 2

Κρατικές ενισχύσεις στο βιοµηχανικό τοµέα στην Κοινότητα
Ετήσιες αξίες 1992 έως 1996

EΥΡ 15 1992 1993 1994 1995 1996

Σε ποσοστό της
προστιθέµενης αξίας

3,2 3,8 3,4 2,9 2,7

Σε ECU ανά
απασχολούµενο

1206 1436 1374 1217 1123

Σε ποσοστό του
ενδοκοινοτικού εµπορίου*

5,7 7,0 5,7 4,8 4,4

σε σταθερές τιµές 1995
* ενδοκοινοτικές εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων

Τα επίπεδα των ενισχύσεων που σχετίζονται µε την προστιθέµενη αξία

κυµαίνονται ελαφρώς γύρω στο 3% για την Ευρώπη των 12 µεταξύ των

ετών 1992-94, και σηµειώνουν πτώση κάτω του 3% για την Ευρώπη των

15 στο διάστηµα 1995-96.

Το ποσό των ενισχύσεων ανά απασχολούµενο στο µεταποιητικό τοµέα για

την Ευρώπη των 12 κυµαίνεται µεταξύ 1.206 ECU το 1992 και 1.436 ECU

το 1993. Στην Ευρώπη των 15, σηµειώνει πτώση από 1.217 ECU το 1995

σε 1.123 ECU το 1996. Οι ενισχύσεις σε σχέση µε τον όγκο του

ενδοκοινοτικού εµπορίου6 µεταποιηµένων προϊόντων - ο συντελεστής

αυτός µπορεί να θεωρηθεί ως καλός δείκτης για την ενδεχόµενη

                                                

5 Εφόσον ένα µικρό, αλλά µη επακριβώς προσδιορίσιµο µέρος των ποσών των ενισχύσεων αφορά τον
τοµέα των υπηρεσιών (εµπόριο, παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών), τα αναφερόµενα στοιχεία
µπορεί να είναι ελαφρώς υπερεκτιµηµένα.
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στρέβλωση του ανταγωνισµού στην Κοινότητα - ακολουθεί ανοδική τάση το

1993 για την Ευρώπη των 12 και φθάνει στο 7,0%, ενώ το 1996 κατεβαίνει

στο 4,4% για την Ευρώπη των 15.

Τα χαµηλότερα, σε γενικές γραµµές, στοιχεία για την Ευρώπη των 15 κατά

τα έτη 1995 και 1996, σε σύγκριση µε τα στοιχεία για την Ευρώπη των 12

κατά το διάστηµα 1992-1994, εκτός από τη µείωση της συνολικής τάσης

των επιπέδων των ενισχύσεων στην Κοινότητα αντανακλούν επίσης τα εν

γένει χαµηλότερα επίπεδα ενισχύσεων που ισχύουν στα τρία νέα κράτη

µέλη σε σχέση µε το µέσο όρο της Ευρώπης των 12.

13. Από τους πίνακες 1 και 2, προκύπτει ότι τα απόλυτα ποσά των ενισχύσεων

και οι τρεις δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν για να αντικατοπτρίσουν την

τάση των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα σε κοινοτικό επίπεδο (EUR

12) συµπίπτουν σε µεγάλο βαθµό· φανερώνουν επιστροφή στην καθοδική

τάση που παρατηρήθηκε κατά το παρελθόν, η οποία ανεκόπη µόνο

στιγµιαία, όπως φάνηκε από τις διαπιστώσεις της προηγούµενης έκθεσης.

 Συγκρίσεις µεταξύ των κρατών µελών

14. Στον πίνακα 3 συγκρίνονται τα µέσα επίπεδα των ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα για τα διάφορα κράτη µέλη7 για τα διαστήµατα 1992-

1994 και 1994-19968, τα οποία εκφράζονται σε ποσοστό της ακαθάριστης

προστιθέµενης αξίας και σε ποσά ενισχύσεων ανά απασχολούµενο στο

συγκεκριµένο τοµέα. Επιπλέον, παρατίθενται πληροφοριακά τα απόλυτα

ποσά των ενισχύσεων σε πραγµατικές τιµές.

                                                                                                                                                

6 Η µεγάλη µείωση του δείκτη σχετικά µε τις ενισχύσεις του ενδοκοινοτικού εµπορίου σε σύγκριση
µε τις προηγούµενες εκθέσεις µπορεί να εξηγηθεί από τη µεταβολή της βάσης που χρησιµοποιείται
για τον υπολογισµό του απόλυτου επιπέδου του ενδοκοινοτικού εµπορίου (βλ. τεχνικό παράρτηµα).

7 Για τη Γερµανία, έγινε διαχωρισµός µεταξύ των παλαιών και των νέων οµόσπονδων κρατιδίων,
ώστε να καταδειχθεί σαφώς η διαφορετική εξέλιξη µεταξύ των δύο τµηµάτων της χώρας, που
χαρακτηρίζεται από την άνευ προηγουµένου διαδικασία προσαρµογής της οικονοµίας των νέων
οµόσπονδων κρατιδίων στο σύστηµα οικονοµίας της αγοράς.

8 Όπως εξηγήθηκε στο σηµείο 6 ανωτέρω, οι αναλυτικές κατανοµές εκ µέρους των κρατών µελών
µπορούν να συγκριθούν µε αξιοπιστία µόνο εάν χρησιµοποιηθούν επικαλυπτόµενοι τριετείς µέσοι
όροι. Για περαιτέρω εξηγήσεις της µεθοδολογίας που χρησιµοποιείται για τον καθορισµό των
ετήσιων µέσων όρων, κατά το τριετές διάστηµα 1994-1996, όσον αφορά τα τρία νέα κράτη µέλη, τα
οποία είναι µέλη µόνο κατά τα έτη 1995 και 1996, βλέπε τεχνικό παράρτηµα (παράρτηµα I).
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Πίνακας 3

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα9

Ετήσιοι µέσοι όροι 1992-1994 και 1994-1996

Σε ποσοστό της
προστιθέµενης αξίας

Σε ECU ανά
απασχολούµενο

Σε εκατ. ECU

1992 - 1994 1994 – 1996 1992 - 1994 1994 – 1996 1992 - 1994 1994 – 1996
 Αυστρία - 1,3 - 626 - 448
 Βέλγιο 2,5 3,0 1310 1678 920 1149
 ∆ανία 2,5 2,9 1120 1383 539 671
 Γερµανία 4,4 3,8 2091 1888 19851 16639
 -Παλαιά
Οµόσπονδα
Κρατίδια

: : 52718 455 4312 3192

 -Νέα
Οµόσπονδα
Κρατίδια

: : 10816 8216 15539 13447

Ελλάδα 6,5 6,3 987 863 722 662
 Ισπανία 1,8 2,7 512 837 1311 2101
 Φινλανδία - 1,6 - 911 - 365
 Γαλλία 2,4 1,8 1174 927 4931 3740
 Ιρλανδία 1,7 1,5 818 838 198 215
 Ιταλία 6,4 5,8 2205 2151 10320 9760

Λουξεµβούργο
2,6 2,3 1555 1375 55 46

 Κάτω Χώρες 1,5 1,4 760 788 694 686
 Πορτογαλία 2,5 1,9 443 371 467 382
 Σουηδία - 0,8 - 406 - 318
 Ηνωµένο
 Βασίλειο

0,9 0,9 245 263 1431 1513

   EΥΡ 12 3,5 1339 41439 37563

   EΥΡ 15 3,0 1238 38318

Μέσοι όροι σε τιµές 1995

                                                

9         Τα στοιχεία για το 1994-1996 στον πίνακα 1 δεν αντιστοιχούν µε το µέσο όρο που παρουσιάζεται
στον

           πίνακα 3, διότι τα σύνολα του πίνακα 1 δεν περιέχουν στοιχεία για τα τρία νέα κράτη µέλη για το
έτος 1994.

           Ως εκ τούτου, ο ετήσιος µέσος όρος για το διάστηµα 1994-1996 που παρέχει ο πίνακας 1 πρέπει να
είναι

           ελαφρά χαµηλότερος από εκείνον που εµφανίζεται στον πίνακα 3, ο οποίος έχει ληφθεί µέσω του
           υπολογισµού του ετήσιου µέσου όρου ετών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και µέσω της
           χρησιµοποίησης αυτού του µέσου όρου για ολόκληρο το διάστηµα.
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∆ιάγραµµα 1

Kρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα
Ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας (µέσοι όροι 1992 – 1994 και 1994 – 1996)
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Η Ελλάδα και η Ιταλία χορήγησαν τις περισσότερες ενισχύσεις. Οι χώρες

αυτές υπερβαίνουν κατά πολύ τον κοινοτικό µέσο όρο. Όπως

προαναφέρθηκε, η συνεχιζόµενη αβεβαιότητα όσον αφορά τα στοιχεία για

την Ελλάδα δεν επιτρέπει ακόµη τη διατύπωση λεπτοµερών σχολίων.

Η Γερµανία και το Βέλγιο υπερβαίνουν επίσης τον κοινοτικό µέσο όρο, ενώ

η ∆ανία και η Ισπανία κινούνται σε επίπεδα ελαφρώς κατώτερα του µέσου

όρου.

Οι χαµηλότερες ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα έχουν χορηγηθεί, κατά

φθίνουσα τάξη, στην Αυστρία, το Ηνωµένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Σε
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όλες αυτές τις χώρες, οι ενισχύσεις είναι σηµαντικά κατώτερες του

κοινοτικού µέσου όρου. Ελλείψει στατιστικών στοιχείων,  δεν κατέστη

δυνατό να υπολογιστούν οι ενισχύσεις ως προς το ποσοστό της

προστιθέµενης αξίας για τα δύο επιµέρους τµήµατα της ενοποιηµένης

Γερµανίας.

15. Οι ενισχύσεις ανά απασχολούµενο είναι κατά πολύ υψηλότερες στην Ιταλία

σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη, ενώ ακολουθεί η Γερµανία. Το

ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο που παρατηρείται στα νέα γερµανικά οµόσπονδα

κρατίδια οφείλεται τόσο στις σηµαντικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν,

καθώς και στην έντονη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων σ' αυτό το

τµήµα της Γερµανίας. Η µείωση, σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο

αναφοράς, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι το ανώτατο σηµείο της

διαδικασίας αναδιάρθρωσης που ακολούθησε τη γερµανική ενοποίηση το

1990, επιτεύχθηκε ήδη κατά το διάστηµα της προηγούµενης έκθεσης.

Ταυτόχρονα, η ενίσχυση ανά απασχολούµενο στα παλαιά οµόσπονδα

κρατίδια εξακολούθησε να σηµειώνει πτώση και βρίσκεται µεταξύ των

χαµηλότερων στην Κοινότητα. Το Βέλγιο, η ∆ανία και το Λουξεµβούργο

υπερβαίνουν τον κοινοτικό µέσο όρο. Στην οµάδα των χωρών που

χορηγούν τις χαµηλότερες ενισχύσεις περιλαµβάνονται τώρα, κατά

φθίνουσα τάξη, η Σουηδία, η Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.

16. Ως προς τις διαφορές που παρατηρούνται στις τάσεις των ενισχύσεων

µεταξύ των κρατών µελών, µπορεί να διατυπωθεί το γενικό συµπέρασµα

ότι εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές διαφορές µεταξύ των

επιµέρους χωρών.

Από τη σύγκριση των τεσσάρων ισχυρότερων οικονοµικά χωρών

προκύπτει ότι οι ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα στην Ιταλία,

εκφρασµένες ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας, είναι έξι φορές

υψηλότερες σε σχέση µε το Ηνωµένο Βασίλειο, τρεις φορές υψηλότερες σε

σχέση µε τη Γαλλία, και 1,4 φορές υψηλότερες σε σχέση µε τη Γερµανία. Η

παρατηρούµενη διαφορά µεταξύ αυτών των κρατών µελών δύναται να

ερµηνευθεί από τις διαφορετικές απόψεις τους όσον αφορά τη χρήση των

µέσων χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.
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Αν οι συνολικές διαφορές στην Κοινότητα εξεταστούν από την άποψη της

συνοχής, η τάση που επικρατεί σήµερα εµφανίζεται ελαφρώς πιο

ενθαρρυντική σε σχέση µε την τάση που επισηµάνθηκε στην προηγούµενη

έκθεση, κατά την οποία η άµεση σύγκριση µεταξύ των τεσσάρων µεγάλων

κρατών µελών και των τεσσάρων χωρών συνοχής - Ισπανία, Ιρλανδία,

Πορτογαλία και Ελλάδα - αποκάλυψε ότι η σχετική σηµασία της κρατικής

στήριξης στο µεταποιητικό τοµέα αυξάνεται στα µεγαλύτερα κράτη µέλη εις

βάρος των χωρών συνοχής. Ο πίνακας 3 δείχνει ότι ο όγκος των

ενισχύσεων στις τέσσερις χώρες συνοχής αυξήθηκε από 6,5 σε 8,8% των

συνολικών ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα της

Ευρώπης των 12, ενώ το µερίδιο των τεσσάρων µεγαλύτερων οικονοµιών

από τις ενισχύσεις αυτές, ενώ κατά το διάστηµα 1992-1994 ανερχόταν στο

88% περίπου, µειώθηκε στο 83% περίπου κατά το διάστηµα 1994-1996.

Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι πέραν των εθνικών

κρατικών ενισχύσεων, ο µεταποιητικός τοµέας επωφελείται και από τις

κοινοτικές παρεµβάσεις µέσω των διαρθρωτικών ταµείων (βλ. παράρτηµα

ΙΙ, διάγραµµα Α1). Αναλογικά, οι χώρες που ευεργετούνται περισσότερο

από τις δαπάνες αυτές είναι οι τέσσερις χώρες συνοχής, η θέση των

οποίων βελτιώθηκε όσον αφορά τις ενισχύσεις σε ένα επίπεδο που

αντανακλά καλύτερα την ασθενέστερη κοινωνικοοικονοµική τους

κατάσταση. Η αποτελεσµατικότητα των κοινοτικών αυτών µέσων εξαρτάται

πάντως σε µεγάλο βαθµό από το αν αντισταθµίζονται από την ασύµµετρη

εξέλιξη της χρήσης των µέτρων ενίσχυσης.

17. Είναι προφανές από τον πίνακα 3 ότι πίσω από τη µείωση των στοιχείων

όσον αφορά τις συνολικές ενισχύσεις στην Ευρώπη των 12 βρίσκεται η

σηµαντική µείωση των ενισχυτικών δαπανών στη Γερµανία, τόσο στα νέα

όσο και στα παλαιά οµόσπονδα κρατίδια. Η µείωση αυτή αντισταθµίζεται

σε κάποιο βαθµό από την αύξηση των ενισχύσεων σε 5 χώρες.
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 Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία

18. Στη ναυπηγική βιοµηχανία, υποτοµέα του µεταποιητικού τοµέα, η

χορήγηση ενισχύσεων στη διάρκεια των υπό εξέταση περιόδων ρυθµίζεται

από την έβδοµη οδηγία σχετικά µε τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές

εργασίες10, η οποία ισχύει από την 01/01/1991.

Στον πίνακα 4 παρατίθενται οι ενισχύσεις λειτουργίας που χορηγούνται στο

πλαίσιο συµβάσεων και καλύπτουν νέες κατασκευές, µετατροπές σκαφών

και αλιευτικά σκάφη, και, ως εκ τούτου, ο εν λόγω πίνακας εκφράζει τις

εντάσεις των ενισχύσεων για τις οποίες η Επιτροπή καθορίζει ανώτατα όρια

κατ' εφαρµογή της οδηγίας για τις ναυπηγικές εργασίες. Τα ανώτατα όρια

των ενισχύσεων βάσει της ισχύουσας οδηγίας είναι 4,5% της συµβατικής

αξίας τόσο των σκαφών µε συµβατική αξία χαµηλότερη των 10 εκατ. ECU

όσο και των µετατροπών, και 9% της συµβατικής αξίας σκαφών µε

συµβατική αξία άνω των 10 εκατ. ECU.

Εκτός από τις ενισχύσεις λειτουργίας, ο τοµέας της ναυπηγικής

βιοµηχανίας µπορεί να λάβει ενισχύσεις αναδιάρθρωσης. Κατά την υπό

εξέταση περίοδο, χορηγήθηκαν συνολικά ενισχύσεις αναδιάρθρωσης

ύψους 1.080 εκατ. ECU περίπου στην Ισπανία, το Βέλγιο και την

Πορτογαλία. Στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια, οι ενισχύσεις

αναδιάρθρωσης µεταξύ των ετών 1994 και 1996 ανέρχονται σε 890 εκατ.

ECU περίπου.

Αν συσχετισθεί το σύνολο των ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στον

τοµέα της ναυπηγικής βιοµηχανίας µε την προστιθέµενη αξία του τοµέα,

συνάγεται το συµπέρασµα ότι πρόκειται για έναν τοµέα που λαµβάνει

µεγάλη στήριξη. Όπως διαπιστώθηκε προηγουµένως από τον πίνακα 3, οι

ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα αντιπροσωπεύουν το 3,5% της

προστιθέµενης αξίας του τοµέα, ενώ οι ενισχύσεις στον υποτοµέα της

ναυπηγικής βιοµηχανίας καλύπτουν περίπου το 25% της προστιθέµενης

αξίας του.

                                                

10   ΕΕ L 380 της 31.12.1990.
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Το µέσο επίπεδο των ενισχύσεων στη ναυπηγική βιοµηχανία στην

Κοινότητα σηµείωσε ισχυρή κάµψη από το 34% της προστιθέµενης αξίας

κατά το διάστηµα 1988-1990 στο 24% για το 1990-1992, ενώ εν συνεχεία

σταθεροποιήθηκε στο 25% περίπου για τις περιόδους 1992-1994 και 1994-

1996.
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Πίνακας 4

Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία, κατά το διάστηµα 1994-1996 τοις % της
συµβατικής αξίας των πλοίων

1994 1995 1996

Μικρά
πλοία

*

Μεγάλ
α

πλοία*
*

Σύνολ Μικρά
πλοία

Μεγάλ
α

πλοία

Σύνολ Μικρά
πλοία

Μεγάλ
α

πλοία

Σύνολο

Αυστρία 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Βέλγιο 4,31 0,0 4,31 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

∆ανία 4,12 8,4 8,00 4,2 8,3 8,2 4,5 9,0 8,9

Γερµανία 4,30 6,1 5,90 4,0 6,5 6,5 4,5 6,7 6,6

Γαλλία 0,00 9,0 9,00 0,0 9,0 9,0 0,0 9,0 9,0

Φινλανδία 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ισπανία 4,50 8,8 8,40 4,3 8,1 7,8 4,3 8,0 7,4

Ελλάδα —- — — — — — — — —

Ιρλανδία 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ιταλία 4,50 9,0 8,50 4,5 9,0 8,8 4,5 9,0 8,7

Λουξεµβούργο 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Κάτω Χώρες 3,30 3,7 3,60 2,9 3,3 3,2 3,1 4,8 3,2

Πορτογαλία 0,00 8,8 8,80 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Σουηδία 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ηνωµένο
Βασίλειο

4,80 0,7 1,60 4,3 8,6 8,2 4,3 6,0 6,0

EΥΡ 12/15 — — — — — — — — —

* Μικρά είναι τα πλοία µε συµβατική αξία χαµηλότερη των 10 εκατ. ECU. Για τα πλοία
αυτά, η µέγιστη ένταση ενίσχυσης που επιτρέπει η έβδοµη οδηγία σχετικά µε τις
ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες είναι 4,5% της συµβατικής αξίας.

** Μεγάλα πλοία θεωρούνται εκείνα που έχουν συµβατική αξία µεγαλύτερη των 10 εκατ.
ECU. Για τα πλοία αυτά, η µέγιστη ένταση ενίσχυσης που επιτρέπει η έβδοµη οδηγία
σχετικά µε τις ενισχύσεις στις ναυπηγικές εργασίες είναι 9% της συµβατικής αξίας.

- Ας σηµειωθεί ότι η παύλα φανερώνει ελλιπή στοιχεία, ενώ το µηδέν σηµαίνει απουσία
ενίσχυσης.
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Οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία για την

κατασκευή πλοίων για αναπτυσσόµενες χώρες σηµείωσαν αύξηση από

ετήσιο µέσο όρο 76 εκατ. ECU κατά την περίοδο 1992-1994 σε 203 εκατ.

ECU στο διάστηµα 1994-1996. Κατωτέρω παρέχεται η κατανοµή ανά

χώρα.

Πίνακας 5

Ενισχύσεις ανάπτυξης στη ναυπηγική βιοµηχανία - όπως αποφάσισε η ΕΕ
σε εκατ.ECU

1992 1993 1994 1995 1996

Γερµανία 0,0 21,6 185,96 108,82 103,44

Ισπανία 0,0 19,4 0,00 55,98 33,14

Κάτω Χώρες 0,0 0,0 0,00 34,18 48,89

Γαλλία 0,0 0,0 0,00 39,19 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 0 41 185,96 238,17 185,47

σε τρέχοντα ECU

 Ενισχύσεις στη χαλυβουργία

19. Στον άλλο υποτοµέα του τοµέα της µεταποίησης, η χορήγηση ενισχύσεων

κατά την εξεταζόµενη περίοδο ρυθµίστηκε από τον πέµπτο κώδικα

ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα του 1991. Μετά την

ουσιαστική διακοπή των ενισχύσεων από τα τέλη του 1992, κατά το

διάστηµα 1994-96, η Επιτροπή εξέδωσε επίσηµα αποφάσεις δυνάµει του

άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ που αφορούσαν αναδιάρθρωση

χαλυβουργικών επιχειρήσεων στα νέα οµόσπονδα γερµανικά κρατίδια, την

Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία. Οι εν

λόγω ενισχύσεις, κατά το διάστηµα 1994-96, ανέρχονταν συνολικά σε

ετήσιο µέσο όρο 1.500 εκατ. ECU περίπου. Στο ποσό αυτό δεν

περιλαµβάνονται ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τοµέα για άλλους

στόχους όπως Ε&Α, περιφερειακή ανάπτυξη και προστασία του

περιβάλλοντος.
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 Ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιοµηχανία

20. Παρότι δεν υπάρχουν προγράµµατα ενισχύσεων στην ΕΕ ειδικά για τον

υποτοµέα αυτόν, οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον κλάδο της

αυτοκινητοβιοµηχανίας, κυρίως µέσω περιφερειακών ενισχύσεων και

ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, αποτελούν επίσης για πρώτη

φορά το αντικείµενο ανάλυσης στην παρούσα έκθεση.

Είναι αρκετά δύσκολο, επί του παρόντος, να συναχθούν συµπεράσµατα

όσον αφορά τη γενική τάση λόγω των ελάχιστων περιπτώσεων (λ.χ. στην

Ιταλία το 1992, όταν σε µια περίπτωση χορηγήθηκε ποσό 2.928 εκατ.

ECU). Το βασικό συµπέρασµα είναι ότι λόγω της ύπαρξης ειδικού

πλαισίου, η χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη µέλη κυµαίνεται εντός

καθορισµένων ορίων.

Πίνακας 6

Κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν για τον τοµέα της αυτοκινητοβιοµηχανίας κατά
τα έτη 1992-1996
(δεν περιλαµβάνονται περιπτώσεις κάτω των ορίων κοινοποίησης)

σε εκατ. ECU
1992 1993 1994 1995 1996

  Αυστρία - - - 0 10

  Βέλγιο 11 0 0 33 0

  Γερµανία 159 112 307 3 340

  Ισπανία 8 48 39 328 202

  Γαλλία 0 32 0 0 83

  Ιταλία 2928 0 250 0 0

  Κάτω Χώρες 0 0 0 7 0

  Πορτογαλία 0 0 0 0 103

 Ηνωµένο Βασίλειο 7 66 12 0 72

Σύνολο 3113 258 609 371 810

Σε τρέχοντα ECU
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 Τύποι ενισχύσεων

21. Ο πίνακας 7 παρέχει µία γενική εικόνα της χρήσης των διάφορων µορφών

ενισχύσεων  στα κράτη µέλη.

Πίνακας 7

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1994 – 1996
Κατανοµή ανά τύπο ενισχύσεων

%
ΤΥΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οµάδα A Οµάδα B Οµάδα Γ Οµάδα ∆
Επιδοτήσεις Φοροαπαλλαγές Συµµετοχές στο

κεφάλαιο
∆άνεια µε

ευνοϊκούς όρους
Φορολογικές
διευκολύνσεις

Εγγυήσεις ΣΥΝΟΛΟ

 Αυστρία 79 0 0 14 0 7 100
 Βέλγιο 54 35 1 3 0 6 100
 ∆ανία 83 10 0 5 0 2 100
 Γερµανία 55 15 1 22 1 5 100
 Ελλάδα 66 13 0 3 0 18 100
 Ισπανία 93 0 0 6 0 0 100
 Φινλανδία 81 3 0 15 0 1 100
 Γαλλία 44 38 4 3 1 10 100
 Ιρλανδία 89 0 0 0 0 11 100
 Ιταλία 43 42 9 6 0 0 100

Λουξεµβούργο
92 4 0 4 0 0 100

 Κάτω Χώρες 73 13 0 3 2 9 100
 Πορτογαλία 82 8 0 2 0 8 100
 Σουηδία 61 19 2 18 0 0 100
 Ην. Βασίλειο 88 5 0 2 1 4 100

  EΥΡ 15 57 23 3 13 1 4 100

Οι επιδοτήσεις και οι φοροαπαλλαγές, που στην παρούσα έκθεση

ταξινοµούνται ως µορφές παρέµβασης της οµάδας Α, αποτελούν τη

συχνότερα χρησιµοποιούµενη µορφή ενισχύσεων στην Κοινότητα. Στο

πλαίσιο αυτής της οµάδας, οι άµεσες επιδοτήσεις χρησιµοποιούνται

συχνότερα από τις φοροαπαλλαγές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ο

πρώτος τύπος ενίσχυσης είναι πιο ευέλικτος από το δεύτερο. Εφόσον, από

άποψη κοινοβουλευτικών διαδικασιών, η θέσπιση των επιδοτήσεων είναι εν

γένει λιγότερο "δαπανηρή" από τη θέσπιση αλλαγών στη φορολογική

νοµοθεσία, οι κυβερνήσεις προτιµούν να χρησιµοποιούν τον πρώτο τύπο

ενισχύσεων. Μπορεί επίσης να σηµειωθεί ότι το σχετικό µερίδιο των

επιδοτήσεων σηµείωσε αισθητή αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη

έκθεση, και σήµερα αντιστοιχεί στο 57% των συνολικών ενισχυτικών

δαπανών στην Ευρώπη των 15, ενώ κατά το διάστηµα 1992-1994

αντιστοιχούσε στο 48% των συνολικών ενισχυτικών δαπανών της Ευρώπης
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των 12. Ταυτόχρονα, το σχετικό µερίδιο φοροαπαλλαγών µειώθηκε από

26% σε 23%.

22. Οι ενισχύσεις υπό µορφή κρατικής συµµετοχής στο κεφάλαιο, που

ταξινοµούνται στην  οµάδα B, αποτελούν το 3% των συνολικών ενισχύσεων

στο µεταποιητικό τοµέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία των εν λόγω

ενισχύσεων σηµείωσαν µείωση, δεδοµένου ότι κατά το διάστηµα 1994 έως

1996 πραγµατοποιήθηκαν ελάχιστες µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών

πόρων υπό µορφή συµµετοχής σε κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες να

περιέχουν στοιχεία ενίσχυσης.

23. Οι µορφές ενισχύσεων που ταξινοµούνται στην οµάδα Γ, δηλ. τα δάνεια µε

επιδοτούµενο επιτόκιο και οι φορολογικές διευκολύνσεις, αποτελούν

σηµαντική µορφή ενισχύσεων στη Γερµανία και τη Σουηδία. Τα κράτη µέλη

αποφεύγουν εν γένει τη χορήγηση δανείων µε ευνοϊκούς όρους διότι

επιβαρύνουν σηµαντικά τον προϋπολογισµό. Τα αριθµητικά στοιχεία για τα

δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο αντιπροσωπεύουν µόνο το στοιχείο

ενίσχυσης· οι ακαθάριστοι δηµοσιονοµικοί πόροι που είναι απαραίτητοι για

τις ενισχύσεις αυτές κυµαίνονται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα. Το γεγονός

αυτό εξηγεί το χαµηλό ποσοστό ενισχύσεων αυτής της µορφής στο

µεταποιητικό τοµέα. Τα κράτη µέλη προτιµούν να µειώσουν το κόστος των

δανείων µέσω της χορήγησης επιδοτήσεων επιτοκίου.

Οι φορολογικές διευκολύνσεις, κατά κύριο λόγο η ταχεία απόσβεση και η

σύσταση αφορολόγητων αποθεµατικών, αποτελούν τη λιγότερο

χρησιµοποιούµενη µορφή ενίσχυσης στην Κοινότητα. Μόνο οι Κάτω

Χώρες, η Γαλλία, η Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο προσφεύγουν σ'

αυτή τη µορφή παρέµβασης.

24. Οι εγγυήσεις, οι οποίες ταξινοµούνται στην οµάδα ∆, εξακολουθούν να

χρησιµοποιούνται κυρίως για την παροχή συνδροµής σε ενέργειες

διάσωσης και αναδιάρθρωσης και για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Καίτοι το µερίδιό τους στις βιοµηχανικές

ενισχύσεις είναι τρίτο από το τέλος ως προς το µέσο όρο, οι εγγυήσεις

καλύπτουν σηµαντικό µέρος των ενισχύσεων στην Ελλάδα, την Ιρλανδία

και τη Γαλλία. ∆εδοµένου ότι ο υπολογισµός του εµπεριεχοµένου στοιχείου

ενίσχυσης είναι ιδιαίτερα δυσχερής, οι εγγυήσεις αποτελούν, όπως και οι
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λήψεις συµµετοχών στο κεφάλαιο, µια ελάχιστα διαφανή µορφή κρατικών

ενισχύσεων.

∆ιάγραµµα 2
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα
Κατανοµή ανά φορολογικές και δηµοσιονοµικές δαπάνες 1994-1996
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25. Στο διάγραµµα 2 οι ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα κατανέµονται

ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης. Οι δηµοσιονοµικές δαπάνες που

αποτελούνται από επιδοτήσεις, συµµετοχές, δάνεια µε µειωµένο επιτόκιο

και εγγυήσεις, είναι ο προτιµώµενος τρόπος χρηµατοδότησης των

ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ισπανία,

την Αυστρία και την Ιρλανδία, όπου όλες οι ενισχύσεις χρηµατοδοτούνται

µέσω του προϋπολογισµού, και τη Φινλανδία, το Λουξεµβούργο, το

Ηνωµένο Βασίλειο και την Πορτογαλία, όπου άνω του 90% χρηµατοδοτείται

µέσω του προϋπολογισµού. Αντιθέτως, οι ενισχύσεις φορολογικού
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χαρακτήρα, δηλαδή µειώσεις φόρου και φορολογικές διευκολύνσεις,

χρησιµοποιούνται σε µεγάλο βαθµό στην Ιταλία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.
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 Στόχοι των ενισχύσεων

26. Οι ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα ταξινοµούνται επίσης σύµφωνα µε

τους βασικούς σκοπούς για τους οποίους χορηγούνται ή σύµφωνα µε τον

τοµέα στον οποίο διατίθενται, ως εξής:

Οριζόντιοι στόχοι

- Έρευνα και ανάπτυξη

- Περιβάλλον

- Μικροµεσαίες επιχειρήσεις

- Εµπόριο

- Εξοικονόµηση ενέργειας

- Γενικές επενδύσεις

- Άλλοι στόχοι (κυρίως διάσωση και αναδιάρθρωση)

Ειδικοί τοµείς

- Ναυπηγική βιοµηχανία

- Τοµέας σιδήρου και χάλυβα

- Άλλοι τοµείς

Περιφερειακοί στόχοι

- Περιφέρειες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου

 92, παράγραφος 3,-στοιχείο α)

- Περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

- (Μόνο για τη Γερµανία) ενισχύσεις υπέρ του Βερολίνου και της

Zonenrand.

Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάταξη των ενισχύσεων γίνεται εν µέρει

αυθαίρετα, καθότι πρέπει να αποφασιστεί ποιος από τους στόχους που

δηλώνει ένα κράτος µέλος πρέπει να θεωρηθεί ως πρωταρχικός. Σε

ορισµένα κράτη µέλη, οι ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη

παρέχονται µέσω ειδικών τοµεακών προγραµµάτων Ε&Α, ενώ σε άλλα οι

ενισχύσεις σε ειδικούς τοµείς χορηγούνται µόνο σε µικροµεσαίες

επιχειρήσεις, κτλ. Επιπλέον, η πραγµατική εικόνα των τελικών δικαιούχων

είναι αδύνατο να προσδιοριστεί µε βάση τους πρωταρχικούς στόχους·
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σηµαντικό µέρος των περιφερειακών ενισχύσεων καταβάλλεται πράγµατι

σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οι ενισχύσεις για την έρευνα και την

ανάπτυξη χορηγούνται σε ειδικούς τοµείς, κ.ο.κ.

Συνεπώς, µόνο µε επιφύλαξη µπορούν να συναχθούν συµπεράσµατα

σχετικά µε τις διαχρονικές αλλαγές µεταξύ των στόχων και κυρίως

συµπεράσµατα σχετικά µε τις διαφορές µεταξύ των κρατών µελών ως προς

τους στόχους τους. Ο πίνακας 8 που ακολουθεί παρέχει λεπτοµερή

ανάλυση των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα σύµφωνα µε τους

στόχους κατά την περίοδο 1992-1994, ενώ ο πίνακας 9 εµφανίζει τις

διαχρονικές αλλαγές ως προς τους τρεις βασικούς στόχους που επιδίωκε η

Ευρώπη των 12.

27. Από τα στοιχεία του πίνακα 8 προκύπτει ότι το 56% των βιοµηχανικών

ενισχύσεων στην Ένωση χορηγούνται για περιφερειακούς στόχους. Μεταξύ

των ενισχύσεων αυτών,  από τα δεδοµένα φαίνεται ότι 8,5 στα 10 ECU

προορίζονται για περιφέρειες όπου το βιοτικό επίπεδο είναι ιδιαίτερα

χαµηλό, τις αποκαλούµενες περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3

στοιχείο α)11. Οι περιφέρειες που επωφελούνται περισσότερο από αυτή την

κατηγορία ενισχύσεων βρίσκονται στη Γερµανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία

και την Ιταλία, όπως φαίνεται από τα υψηλά ποσοστά γι’ αυτόν το στόχο

ενισχύσεων στα εν λόγω κράτη µέλη.

28. Στην κατάταξη των ενισχύσεων, τη δεύτερη θέση καταλαµβάνουν εκείνες

που χορηγούνται για οριζόντιους στόχους. Μεταξύ αυτών, έχει δοθεί

προτεραιότητα στη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης12. Μολονότι

ενισχύσεις για τέτοιους οριζόντιους στόχους ενδέχεται, σε πολλές

περιπτώσεις, να εµφανίζουν ενδιαφέρον για την Κοινότητα, παρουσιάζουν,

ωστόσο, το µειονέκτηµα ότι είναι συχνά δύσκολο να εκτιµηθεί ο αντίκτυπός

τους στον ανταγωνισµό, καθότι υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία

σχετικά µε τις τοµεακές και περιφερειακές τους επιπτώσεις. Αυτό

συµβαίνει, κυρίως,  στην ακραία µορφή τους ως γενικών επενδυτικών

                                                

11        Κατάλογος των περιοχών αυτών περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I, σηµείο 9.2.
12        Για λόγους που εξηγούνται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 11.1, τα στοιχεία για την Ε&Α που

περιλαµβάνονται
           στον πίνακα 6 υπολείπονται των πραγµατικών.
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προγραµµάτων, όπου οι στόχοι ορίζονται τόσο ανεπαρκώς που είναι

αδύνατη η συναγωγή γενικής κρίσης και η Επιτροπή αναγκάζεται να

εξετάσει όλες τις σηµαντικές περιπτώσεις εφαρµογής. Εν όψει της

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς καθίστατο, συνεπώς, όλο και πιο

δύσκολο να δικαιολογηθεί η ύπαρξη τέτοιων γενικών προγραµµάτων και,

ως εκ τούτου, απαγορεύθηκε η χορήγηση τέτοιου είδους ενισχύσεων.

Παρότι η Επιτροπή ασκεί γενική απαγόρευση των εξαγωγικών ενισχύσεων,

προγράµµατα που παρέχουν ήπιες ενισχύσεις που δεν σχετίζονται µε

προϊόντα θεωρούνται γενικώς ότι συµβιβάζονται µε το κοινό συµφέρον.

Επιπλέον, συνήθως αποδεικνύεται ότι στηρίζουν τις ΜΜΕ. Η εν λόγω

κατηγορία περιλαµβάνει επίσης ορισµένες ενισχύσεις που

συµµορφώνονται µε τους όρους που θεσπίζει η συναίνεση του ΟΟΣΑ

(consensus ΟΟΣΑ) για επίσηµα υποστηριζόµενες εξαγωγικές πιστώσεις.

29. Το 13% των βιοµηχανικών ενισχύσεων της Κοινότητας δαπανάται σε

ειδικούς τοµείς. Ενώ είχαν κατ΄ουσίαν σταδιακά καταργηθεί κατά την

προηγούµενη περίοδο, στο πλαίσιο του αυστηρού κώδικα ενισχύσεων

προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα του 1991, η Επιτροπή έλαβε

αποφάσεις, αρχής γενοµένης το 1994, δυνάµει του άρθρου 95 της

συνθήκης ΕΚΑΧ, που επιτρέπουν τη ροή ενισχύσεων στο χαλυβουργικό

τοµέα για µείζονα αναδιάρθρωση, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία για το

1994-1996.

30. Η κατάσταση σε κάθε κράτος µέλος όσον αφορά τη συνολική σύνθεση των

ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα είναι η ακόλουθη:

- Στο Βέλγιο, οι οριζόντιες ενισχύσεις αποτελούν το µεγαλύτερο µέρος
των δαπανών (46%), που υπερβαίνει κατά πολύ το µέσο όρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αύξηση αυτή υπολογίζεται βάσει ενός ενιαίου
συστήµατος, για την οποία η βελγική κυβέρνηση πρέπει να ζητήσει
επιστροφή και η οποία, κατά τη στιγµή της επιστροφής, θα αφαιρεθεί
από τα αριθµητικά στοιχεία. Οι ΜΜΕ αποτελούν τον κυριότερο
οριζόντιο στόχο. Οι ειδικές τοµεακές ενισχύσεις (29%) είναι αρκετά
υψηλές, ενώ οι περιφερειακές ενισχύσεις (25%) είναι σχετικά υψηλές
για ένα κράτος µέλος συµπαγές από γεωγραφική άποψη που δεν έχει
περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3 στοιχείο α).

- Στη ∆ανία, οι ενισχύσεις είναι στο µεγαλύτερο ποσοστό τους
οριζόντιες (84%) και συµπεριλαµβάνουν κυρίως ενισχύσεις για την
εξοικονόµηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και
ενισχύσεις Ε&Α. Οι ειδικές τοµεακές ενισχύσεις (14%) είναι κυρίως
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ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία. Η πολιτική των περιφερειακών
ενισχύσεων (2%) δεν είναι άξια λόγου.

- Στη Γερµανία, οι οριζόντιες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν το 19%,
ποσοστό χαµηλό σε σύγκριση µε το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Σχεδόν τα δύο τρίτα των εν λόγω ενισχύσεων δαπανώνται
για έρευνα και για τις ΜΜΕ. Οι ειδικές τοµεακές ενισχύσεις (7%) είναι
επίσης χαµηλές. Η σηµαντικότερη κατηγορία είναι οι περιφερειακές
ενισχύσεις (75%), το µεγαλύτερο ποσοστό των οποίων συνίσταται σε
ενισχύσεις του άρθρου 92, παράγραφος 3 στοιχείο α) για τα νέα
οµόσπονδα κρατίδια (συµπεριλαµβανοµένων ενισχύσεων που
χορηγούνται µέσω των Treuhandanstalt/BvS). Οι εν λόγω ενισχύσεις
έχουν µειωθεί αισθητά σε απόλυτα µεγέθη σε σύγκριση µε την
προηγούµενη υπό εξέταση περίοδο.

- Στην Ελλάδα - τα στοιχεία θεωρούνται ιδιαίτερα αναξιόπιστα για τη
διατύπωση λεπτοµερέστερων σχολίων.

- Στην Ισπανία, το 24% των ενισχύσεων δαπανάται για οριζόντιους
στόχους, κυρίως για ΜΜΕ και για έρευνα και ανάπτυξη. Οι ειδικές
τοµεακές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν το 63% των συνολικών
ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα, και αποτελούν το υψηλότερο
ποσοστό ενισχύσεων που προορίζονται για ειδικούς τοµείς στην
Κοινότητα. Το ποσοστό των περιφερειακών ενισχύσεων ανέρχεται σε
13% και είναι χαµηλό για µία χώρα όπου το 54% του πληθυσµού
κατοικεί σε περιοχές του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο α).

- Στη Γαλλία, το 51% των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα έχει
οριζόντιους στόχους. Το 15% του όγκου των ενισχύσεων κατευθύνεται
σε ειδικούς τοµείς, µολονότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, για Ε&Α ή
υπό µορφή φόρων υπέρ τρίτων13. Οι περιφερειακές ενισχύσεις
αντιστοιχούν στο 34% των ενισχύσεων.

- Στην Ιρλανδία, οι περιφερειακές ενισχύσεις (56%) αποτελούν ακόµη
τον κύριο όγκο των δαπανών παρότι έχουν σηµειώσει σηµαντική
µείωση σε σχέση µε την περίοδο που εξετάστηκε στην προηγούµενη
έκθεση. Οι οριζόντιοι στόχοι απορροφούν το 37% των δαπανών, ενώ
το 7% προορίζεται για συγκεκριµένους τοµείς. Όσον αφορά τη µείωση
του µεριδίου της Ιρλανδίας ως προς τις συνολικές  ενισχύσεις στο
µεταποιητικό τοµέα της Κοινότητας, εφιστάται η προσοχή σε όσα
αναφέρθηκαν στις Εννοιολογικές Παρατηρήσεις, σελίδα 4-5.

- Στην Ιταλία, οι οριζόντιες ενισχύσεις αναλογούν στο 31%. Η
σηµαντικότερη κατηγορία ενισχύσεων είναι οι περιφερειακές (58%).
Σχεδόν το σύνολο των περιφερειακών ενισχύσεων κατευθύνονται στις
περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο α) της χώρας, το
Mezzogiorno. Οι τοµεακές ενισχύσεις αντιστοιχούν στο 11%.

                                                

13        Οι φόροι υπέρ τρίτων είναι φόροι που αφορούν ένα συγκεκριµένο τοµέα και χρησιµοποιούνται για
τη

           χρηµατοδότηση ορισµένων λειτουργιών του εν λόγω τοµέα.
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- Στο Λουξεµβούργο, τη σηµαντικότερη κατηγορία αποτελούν οι
περιφερειακές ενισχύσεις (65%), ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό για µία
τόσο συµπαγή χώρα, και ακολουθούν οι ενισχύσεις στις ΜΜΕ (21%)
και οι ενισχύσεις για την Ε&Α (7%).

- Στις Κάτω Χώρες, οι οριζόντιες ενισχύσεις (74%) αντιπροσωπεύουν -
και µε διαφορά - το µεγαλύτερο µέρος και κυµαίνονται σε επίπεδα
σηµαντικά υψηλότερα από το µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο
πλαίσιο των οριζόντιων ενισχύσεων, η εξοικονόµηση ενέργειας και η
Ε&Α απορροφούν  τις περισσότερες. Οι ενισχύσεις σε ειδικούς τοµείς
αντιπροσωπεύουν το 10% του συνόλου των ενισχύσεων στο
µεταποιητικό τοµέα. Όπως και µε το Βέλγιο, οι περιφερειακές
ενισχύσεις (17%) είναι σχετικά σηµαντικές για ένα γεωγραφικά
συµπαγές κράτος µέλος χωρίς περιοχές που να εµπίπτουν στο άρθρο
92, παράγραφος 3, στοιχείο α).

- Στην Πορτογαλία, οι ειδικές τοµεακές παρεµβάσεις που ανέρχονται σε
52% είναι υψηλές. Οι "άλλοι στόχοι" απορροφούν σχεδόν
αποκλειστικά ενισχύσεις για τους οριζόντιους στόχους (24%). Οι
τελευταίοι συγχρηµατοδοτούνται κατά το µεγαλύτερο µέρος από την
Επιτροπή και µοιάζουν περισσότερο µε τις περιφερειακές ενισχύσεις
που χορηγούνται σε περιοχές που εµπίπτουν στο άρθρο 92,
παράγραφος 3, στοιχείο α), διότι ολόκληρη η επικράτεια της
Πορτογαλίας, όπως και της Ιρλανδίας και της Ελλάδας, θεωρείται από
την Επιτροπή ως περιοχή του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο α).

- Στη Φινλανδία, το 74% των ενισχύσεων δαπανώνται για οριζόντιους
στόχους, κυρίως Ε&Α και ΜΜΕ. Οι δαπάνες σε ειδικούς τοµείς, που
ανέρχονται στο 2%, είναι οι χαµηλότερες της Κοινότητας. Οι
περιφερειακές ενισχύσεις αντιστοιχούν στο 23% των συνολικών
ενισχύσεων.

- Στη Σουηδία, το 34% των ενισχύσεων δαπανώνται σε περιφερειακούς
στόχους, κυρίως σε ΜΜΕ και Ε&Α. Οι ειδικές τοµεακές δαπάνες
περιορίζονται στο 4%. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αντιστοιχούν στο
61% και αντιπροσωπεύουν τον κύριο όγκο των δαπανών.

- Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι περιφερειακές ενισχύσεις (59%) αποτελούν
τη σηµαντικότερη κατηγορία ενισχύσεων. Σηµαντικό µέρος των
ενισχύσεων διατίθεται στη Βόρειο Ιρλανδία, περιοχή του άρθρου 92,
παράγραφος 3, στοιχείο α). Οι οριζόντιες ενισχύσεις αντιστοιχούν στο
22% και το µεγαλύτερο µέρος τους διατίθεται στην Ε&Α. Οι τοµεακές
ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν το 19% των ενισχύσεων στο
µεταποιητικό τοµέα.

- Στην Αυστρία, οι οριζόντιες  ενισχύσεις αποτελούν - και µε διαφορά - τη

σηµαντικότερη οµάδα ενισχύσεων, από τις οποίες ευνοούνται κυρίως η

Ε&Α, το περιβάλλον και οι ΜΜΕ. Οι ειδικές τοµεακές ενισχύσεις είναι ίσες

µε τον κοινοτικό µέσο όρο. Οι περιφερειακές ενισχύσεις περιορίζονται στο

13%.
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Πίνακας 8

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1994 - 1996
Κατανοµή των ενισχύσεων ανά τοµέα και στόχο

%
ΤΟΜΕΙΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ AU B DK D GR E FIN F IRL I L NL P S UK ΕΥΡ 15

Οριζόντιοι στόχοι 74 46 84 19 31 24 74 51 37 31 33 74 24 34 22 30

   Έρευνα & Ανάπτυξη 19 10 29 7 2 7 35 28 6 3 7 20 4 11 12 9
   Περιβάλλον 16 0 10 1 0 1 2 1 0 0 5 10 0 5 0 1
   ΜΜΕ 13 21 5 5 2 10 21 6 17 6 21 8 0 16 4 7
   Εµπόριο 0 4 7 0 15 0 10 11 3 9 1 3 0 0 5 3
   Εξοικονόµηση ενέργειας 1 0 34 2 0 1 4 1 1 1 0 31 2 3 0 2
   Γενικές επενδύσεις 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Άλλοι στόχοι 24 11 0 4 12 4 2 5 10 12 0 3 19 0 1 7

Ειδικοί τοµείς 13 29 14 7 3 63 2 15 7 11 2 10 52 4 19 13

   Ναυπηγική βιοµηχανία 0 2 10 4 0 20 0 1 0 2 0 7 4 0 1 4
   Άλλοι τοµείς 13 27 4 3 3 43 2 14 7 9 2 3 48 4 18 10

Περιφερειακοί στόχοι 13 25 2 74 66 13 23 34 56 58 65 17 24 61 59 56

   Περιφέρειες του άρθρου 92(3)γ 10 25 2 3 0 9 23 22 0 1 65 17 0 61 36 7
   Περιφέρειες του άρθρου 92(3)α 3 0 0 69 66 4 0 12 57 56 0 0 24 0 23 48
   Γερµανία:Βερολίνο/Zonenrand 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Πίνακας 9

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1992 - 1994 και 1994 – 1996
Κατανοµή ανά βασικούς στόχους

 %

Οριζόντιοι στόχοι Ειδικοί τοµείς Περιφερειακοί στόχοι

1992 - 1994 1994 - 1996 1992 - 1994 1994 - 1996 1992 - 1994 1994 - 1996

 Αυστρία 74 13 13

 Βέλγιο 56 46 19 29 26 25

 ∆ανία 73 84 26 14 1 2

 Γερµανία 14 19 6 7 80 74

 Ελλάδα 53 31 20 3 27 66

 Ισπανία 38 24 43 63 19 13

 Φινλανδία 74 2 23

 Γαλλία 70 51 11 15 19 34

 Ιρλανδία 36 37 0 7 63 56

 Ιταλία 35 31 12 11 53 58

 Λουξεµβούργο 29 33 0 2 70 65

 Κάτω Χώρες 76 74 5 10 19 17

 Πορτογαλία 23 24 36 52 41 24

 Σουηδία 34 4 61

 Ηνωµένο Βασίλειο 32 22 16 19 53 59

 ΕΥΡ 15 31 30 11 13 58 56

31. Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη της κατανοµής των ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα µεταξύ των διαφόρων βασικών στόχων, από τον

πίνακα 9 προκύπτει ότι στο επίπεδο της Ευρώπης των 12, οι ενισχύσεις για

οριζόντιους στόχους σηµείωσαν πτώση από 40% την περίοδο 1988-90 (βλ.

τέταρτη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση) σε

35% την περίοδο 1990-92 (βλ. πέµπτη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις

στην Ευρωπαϊκή Ένωση), και σε 31% κατά την περίοδο 1992-94, ενώ εν

συνεχεία σταθεροποιήθηκαν, για την Ευρώπη των 15, στο 30% περίπου

κατά την περίοδο 1994-1996. Το ποσοστό των περιφερειακών ενισχύσεων
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παρέµεινε υψηλό, ενώ οι ειδικές τοµεακές παρεµβάσεις σηµείωσαν ελαφρά

άνοδο.

Η προφανής σταδιακή µετατόπιση από τους οριζόντιους στόχους στις

τοµεακές παρεµβάσεις αποτελεί αιτία κάποιας ανησυχίας, λόγω του

δυνητικά στρεβλωτικού αποτελέσµατος των τοµεακών ενισχύσεων.

Ασφαλώς, τα προγράµµατα ενισχύσεων στο πλαίσιο αµφοτέρων των

κατηγοριών µπορούν να χρησιµοποιηθούν για συγκεκαλυµµένους και

ανεπιθύµητους σκοπούς βιοµηχανικής πολιτικής (στήριξη µεµονωµένων

εταιρειών που κατέχουν την πρώτη θέση σε εθνική κλίµακα ή προστασία

τοµέων που προβάλλονται ως ζωτικού εθνικού ενδιαφέροντος) και έχουν

εξαιρετικά αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισµό. Οι οριζόντιες

ενισχύσεις, όµως, που χορηγούνται σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας

είναι λιγότερο κατάλληλες σε σχέση µε τις ειδικές τοµεακές παρεµβάσεις για

την προστασία ορισµένων τοµέων ή εταιρειών που διατηρούν την πρώτη

θέση σε εθνικό επίπεδο.

 Κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε βάση  ad-hoc

32. Ο πίνακας 10 φανερώνει ότι, όπως συνέβαινε και στην προηγούµενη

έκθεση, εξακολούθησαν να χορηγούνται σε βάση ad-hoc υψηλά ποσά

ενισχύσεων σε µεµονωµένες επιχειρήσεις. Αυτό το είδος ενισχύσεων δεν

εµπίπτει σε καθεστώτα που προωθούν οριζόντιους, τοµεακούς ή

περιφερειακούς στόχους. Αν υπολογίσουµε µαζί το µεταποιητικό τοµέα, τις

χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και τις αεροµεταφορές,  σε έναν

περιορισµένο αριθµό µεµονωµένων ενισχύσεων µεγάλου ύψους αντιστοιχεί

δυσανάλογο ποσοστό του συνόλου των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν. Οι

ad-hoc ενισχύσεις που χορηγήθηκαν κυρίως για τη διάσωση και την

αναδιάρθρωση επιχειρήσεων σηµείωσαν αύξηση από 6% το 1992 σε 16%

το 1996. Αν προστεθούν οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα νέα

γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια µέσω της Treuhandanstalt - οι ενισχύσεις

αυτές µπορούν να θεωρηθούν παρόµοιες µε τις ad-hoc ενισχύσεις - το

µερίδιο των συνολικών ενισχύσεων αυξήθηκε από 19% σε 29%.
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Πίνακας 10

Κρατικές ενισχύσεις σε βάση ad-hoc και ενισχύσεις της Treuhand που χορηγήθηκαν
στο µεταποιητικό τοµέα και στους τοµείς των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και
των αεροµεταφορών στα κράτη µέλη µεταξύ των ετών 1992 και 1996

1992 1993 1994 1995 1996

σε εκατ.
ECU

 % των
συνολικ
ών

ενισχύσε
ων

σε εκατ.
ECU

 % των
συνολικ
ών

ενισχύσε
ων

σε εκατ.
ECU

 % των
συνολικ
ών

ενισχύσε
ων

σε εκατ.
ECU

 % των
συνολικ
ών

ενισχύσε
ων

σε εκατ.
ECU

 % των
συνολικ
ών

ενισχύσε
ων

Ενισχύσεις Ad-hoc 2422 6 5742 13 6922 16 5775 14 5888 16

Ενισχύσεις  της
Treuhand

5161 13 8854 20 11013 25 6682 16 4839 13

Σύνολο ενισχύσεων 39062 100 44800 100 43466 100 41732 100 37677 100

Πίνακας 11

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα, τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και
τις αεροµεταφορές που χορηγήθηκαν σε βάση ad-hoc στα κράτη µέλη - ετήσιοι
µέσοι όροι 1992-1994 και 1994-1996

1992 – 1994 1994 - 1996

σε εκατ.ECU % σε εκατ.ECU %

 Αυστρία 0 0 65 1
 Βέλγιο 31 1 29 0
 ∆ανία 0 0 0 0
 Γερµανία 686 14 584 10
 Ελλάδα 75 1 44 1
 Ισπανία 473 10 1088 18
 Φινλανδία 0 0 0 0
 Γαλλία 1663 33 2532 41
 Ιρλανδία 53 1 58 1
 Ιταλία 1864 37 1453 23
 Λουξεµβούργο 0 0 0 0
 Κάτω Χώρες 0 0 0 0
 Πορτογαλία 184 4 365 6
 Σουηδία 0 0 0 0
 Ηνωµένο Βασίλειο 0 0 0 0

 ΕΥΡ 12/15 5029 100 6218 100
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 Γερµανικές κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα κρατίδια

33. Κατά την εξεταζόµενη περίοδο, συνεχίστηκε η διαδικασία ανασυγκρότησης

της οικονοµίας των νέων οµόσπονδων κρατιδίων της Γερµανίας. Η

ενοποίηση της Γερµανίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για την κοινοτική πολιτική

στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων. Η µετάβαση από µία κεντρικά

σχεδιαζόµενη οικονοµία υπό κρατικό έλεγχο που χαρακτηρίζεται από

ανεπαρκή υποδοµή και µη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις σε µία

αποκεντρωµένη οικονοµία της αγοράς που βασίζεται κυρίως στην ιδιωτική

πρωτοβουλία και η ανάγκη ανάπτυξης της οικονοµίας δεν ήταν δυνατό να

επιτευχθούν χωρίς σηµαντικές µεταβιβάσεις χρηµατοοικονοµικών πόρων

από τα παλαιά στα νέα οµόσπονδα κρατίδια.

Κατά συνέπεια, ήταν αναπόφευκτο ότι για να ενσωµατωθεί η κεντρικά

σχεδιαζόµενη ανατολικογερµανική οικονοµία στην εσωτερική αγορά είχε

την ανάγκη ενίσχυσης µε σηµαντικά ποσά κρατικών ενισχύσεων. Κατά την

εξεταζόµενη περίοδο, χορηγήθηκαν στα νέα οµόσπονδα κρατίδια

ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα µε ετήσιο µέσο όγκο σχεδόν 13,5 δισ.

ECU. Παρότι το ποσό αυτό παραµένει υψηλό, παρατηρείται αξιοσηµείωτη

κάµψη σε σύγκριση µε την περίοδο 1992-1994,  κατά την οποία

δαπανήθηκαν 15,5 δισ. ECU. Η κάµψη αυτή φανερώνει ότι οι κύριες

επιπτώσεις επί των κρατικών ενισχύσεων αναδιάρθρωσης της οικονοµίας

των νέων οµόσπονδων κρατιδίων επήλθαν κατά την προηγούµενη

περίοδο. Επιπλέον, η µείωση αυτή συνοδεύεται από ακόµη µεγαλύτερη

µείωση των ενισχύσεων προς τα παλαιά γερµανικά οµόσπονδα κρατίδια,

που σηµείωσαν πτώση από 8,9 δισ. ECU κατά την περίοδο 1990-1992 και

4,3 δισ. ECU κατά την περίοδο 1992-1994 στο κατώτατο σηµείο των 3

µόνο δισ. ECU κατά το διάστηµα 1994-1996. Οι σηµαντικές αυτές µειώσεις

φανερώνουν τη δέσµευση της γερµανικής κυβέρνησης να µεταθέσει το

βάρος των προσπαθειών της στα νέα οµόσπονδα κρατίδια χωρίς να

αυξήσει το συνολικό επίπεδο των ενισχύσεων στη Γερµανία. Ενώ κατά την

περίοδο 1990-1992, τα παλαιά οµόσπονδα κρατίδια απορρόφησαν το 53%

του συνόλου των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα στη Γερµανία, κατά

την εξεταζόµενη περίοδο, έλαβαν µόνο το 19% του συνόλου των

ενισχύσεων. Ο πίνακας Α3 στο παράρτηµα ΙΙ εµφανίζει την κατανοµή στις

διάφορες µορφές των ενισχύσεων προς τα νέα οµόσπονδα κρατίδια.
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Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των πρώην κρατικών εταιρειών, κατά τη

διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, χορηγήθηκαν επίσης ενισχύσεις µέσω

της Treuhandanstalt (THA), κρατικής εταιρείας χαρτοφυλακίου που

δηµιουργήθηκε για τη διαχείριση, την προσαρµογή και την ιδιωτικοποίηση

των πρώην κρατικών επιχειρήσεων της Ανατολικής Γερµανίας και του

φορέα που τη διαδέχθηκε, της Bundesanstalt fόr vereinigungsbedingte

Sonderaufgaben (BvS). Όπως αναφέρεται στις αποφάσεις της Επιτροπής

του 1991,  1992 και 1995 σχετικά µε τις παρεµβάσεις της THA, ορισµένες

από τις παρεµβάσεις αυτές ενδέχεται να συνιστούν ενισχύσεις. Αυτό

συµβαίνει συνήθως όταν η THA παρέχει εγγυήσεις για τραπεζικά δάνεια

που χορηγούνται µε επιτόκιο της αγοράς στις επιχειρήσεις της,  οι οποίες

γενικά βρίσκονται σε δυσχερή κατάσταση. Επίσης, η THA συνήψε η ίδια

δάνειο µε το επιτόκιο της αγοράς και στη συνέχεια χορήγησε δάνειο στις

επιχειρήσεις της µε το ίδιο επιτόκιο.

Στην περίπτωση της THA/BvS, η Επιτροπή εκτιµά ότι η µέθοδος που

χρησιµοποιήθηκε για την εκτίµηση  εγγυήσεων και δανείων (βλ. παράρτηµα

Ι) συνεπάγεται υποεκτίµηση του στοιχείου ενίσχυσης κατά την περίοδο που

καλύπτει η έκτη έκθεση.

Κατά την περίοδο που καλύπτει η παρούσα έκθεση, συµπεριλαµβανοµένου

του 1996, όταν εφαρµόσθηκαν οι συνήθεις διατάξεις περί κρατικών

ενισχύσεων, χορηγήθηκαν εγγυήσεις συνολικού ύψους 2.776 εκατ. ECU και

δάνεια συνολικού ύψους 3.484 εκατ. ECU. Σύµφωνα µε την προηγούµενη

εµπειρία της, η Επιτροπή εκτιµά ότι το 20% των ποσών αυτών µπορούν να

θεωρηθούν ενισχύσεις, οι οποίες συµπεριλαµβάνονται στην έκθεση.

Επιπλέον, συµπεριλήφθηκαν εξολοκλήρου επιδοτήσεις ύψους 4.097 εκατ.

ECU που χορηγήθηκαν για τη χρηµατοδότηση κοινωνικών προγραµµάτων.
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ΜΕΡΟΣ II - ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΑΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

 Ενισχύσεις σε άλλους τοµείς εκτός του µεταποιητικού τοµέα

34. Κατωτέρω παρέχεται µία γενική εικόνα  των κρατικών ενισχύσεων που

χορηγήθηκαν στη γεωργία, την αλιεία, τις µεταφορές - σιδηροδροµικές και

αεροπορικές -, τις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες και την ενέργεια (εξόρυξη

άνθρακα) βάσει των διαθέσιµων στοιχείων. Το σύνολο των ενισχύσεων

που χορηγήθηκαν στους τοµείς αυτούς, καθώς και οι ενισχύσεις τις οποίες

πραγµατεύεται το πρώτο µέρος της παρούσας έκθεσης, θα έπρεπε να

συνιστούν τις συνολικές εθνικές ενισχύσεις που ανέφεραν τα 15 κράτη

µέλη. ∆υστυχώς, λόγω του γεγονότος ότι ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν

παράσχει πλήρη στοιχεία για όλους αυτούς τους τοµείς, ιδίως τη γεωργία,

το συνολικό ποσό που προκύπτει δεν είναι επαρκώς αξιόπιστο και, για το

λόγο αυτόν, η ερµηνεία των στοιχείων που παρέχονται στο παρόν µέρος θα

πρέπει να γίνει µε άκρα επιφυλακτικότητα.

 Ενισχύσεις στη γεωργία

35. Σε τοµείς όπως η γεωργία, όπου εφαρµόζεται µία ιδιαιτέρως ανεπτυγµένη

κοινοτική πολιτική, τα όρια για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων

καθορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από αυτήν την κοινή πολιτική. Έτσι,

παρότι τα άρθρα 92-94 της συνθήκης ΕΚ εφαρµόζονται κατ' αρχήν στη

γεωργία όπως και σε άλλους τοµείς της οικονοµίας, το άρθρο 42 καθορίζει

ότι ο βαθµός στον οποίο τα άρθρα αυτά εφαρµόζονται στη γεωργία πρέπει

να αποφασίζεται από το Συµβούλιο. Ως εκ τούτου, το Συµβούλιο οριοθετεί

την ελευθερία των κρατών µελών όσον αφορά τη χορήγηση κρατικών

ενισχύσεων σε ορισµένους τοµείς της γεωργίας:

(i) Στήριξη των αγορών για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα
(κανονισµοί του Συµβουλίου που διέπουν την κοινή οργάνωση των
αγορών).

Οι ενισχύσεις που χρησιµοποιούν αποκλειστικά κοινοτικούς πόρους
(π.χ. ΕΓΤΠΕ) καταβάλλονται µόνο βάσει των διατάξεων του
Συµβουλίου, που, µεταξύ άλλων, προβλέπουν ένα κοινό σύστηµα
αγορών στην παρέµβαση και επιστροφών κατά την εξαγωγή και,
µετά τις αποφάσεις περί αναθεώρησης της ΚΓΠ του Μαΐου 1992,
αντισταθµιστικές ενισχύσεις σε διάφορους τοµείς για τις µειώσεις των
τιµών σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.
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(ii) Στήριξη για τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των γεωργικών
διαρθρώσεων (κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθµός 2328/91).

Οι ενισχύσεις που αφορούν παραγωγικές επενδύσεις σε γεωργικές
εκµεταλλεύσεις διέπονται, σε µεγάλο βαθµό, από τις διατάξεις του
προαναφερθέντος κανονισµού του Συµβουλίου και
συγχρηµατοδοτούνται εν µέρει από την Κοινότητα.

Η κατάσταση όσον αφορά την παροχή στοιχείων στον τοµέα της γεωργίας

δεν είναι ικανοποιητική. Αρκετά κράτη µέλη δεν διέθεσαν στην Επιτροπή

πλήρη στοιχεία σχετικά µε το ύψος των ενισχύσεων που χορηγούν στον εν

λόγω τοµέα. Μετά την τέταρτη έκθεση, η Επιτροπή αντιµετώπισε την

κατάσταση προβαίνοντας σε παρεκτάσεις και εκτιµήσεις για να καλύψει τα

κενά. Στην προηγούµενη (5η) όπως και στην παρούσα έκθεση, αντιθέτως,

τα κενά παραµένουν άθικτα και χρησιµοποιούνται µόνο τα διαθέσιµα

στοιχεία για τις περιόδους 1992-1994 και 1994-1996.

Λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση σχετικά µε την παροχή στοιχείων, ο

πίνακας 12 συσχετίζει τις συνολικές κρατικές ενισχύσεις

(συµπεριλαµβανοµένης της εθνικής συνεισφοράς στα

κοινωνικοδιαρθρωτικά µέτρα βάσει του σηµείου (ii) ανωτέρω) όσον αφορά

τα προϊόντα που απαριθµούνται στο παράρτηµα ΙΙ της συνθήκης ΕΚ -

φυτικά και ζωικά προϊόντα και προϊόντα του πρώτου σταδίου της

µεταποίησης - µε την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία της γεωργικής

παραγωγής σε επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης. Ας σηµειωθεί ότι στον

πίνακα αυτόν οι εθνικές ενισχύσεις που λαµβάνονται υπόψη εφαρµόζονται

σε ένα φάσµα δραστηριοτήτων ευρύτερο από τη βάση που υπολογίζεται

για την ακαθάριστη προστιθέµενη αξία. ∆ύο κράτη  προσκόµισαν στοιχεία

που καλύπτουν το σύνολο της υπό εξέταση περιόδου, ενώ άλλα πέντε

κράτη µέλη διέθεσαν στοιχεία που καλύπτουν ένα µόνο µέρος αυτής της

περιόδου. Τα υπόλοιπα κράτη µέλη δεν προσκόµισαν στοιχεία.
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Πίνακας 12

Εθνικές ενισχύσεις για τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα ΙΙ της
συνθήκης ΕΟΚ,
Ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας της γεωργικής παραγωγής κατά
τις περιόδους 1992 – 1994,  1994 - 1996

%

1992 - 1994 1994 – 1996

   Αυστρία Μ.∆.
   Βέλγιο 9,6 6,8
   ∆ανία 5,2 2,8
   Γερµανία 27,3 12,4
   Ελλάδα Μ.∆. Μ.∆.
   Ισπανία Μ.∆. Μ.∆.
   Φινλανδία Μ.∆.
   Γαλλία 2,7 Μ.∆.
   Ιρλανδία Μ.∆. Μ.∆.
   Ιταλία Μ.∆. Μ.∆.
   Λουξεµβούργο Μ.∆. Μ.∆.
   Κάτω Χώρες 5,0 4,0
   Πορτογαλία 7,6 Μ.∆.
   Σουηδία Μ.∆.
   Ηνωµένο Βασίλειο 7,0 2,9

   ΕΥΡ 15 Μ.∆. Μ.∆.

* Τα αριθµητικά στοιχεία για τις γεωργικές ενισχύσεις στη Γερµανία περιλαµβάνουν
ενισχύσεις υπό µορφή µειώσεων ΦΠΑ (µειώσεις ΦΠΑ και ενισχύσεις ανά εκτάριο) που
χορηγήθηκαν ως αντιστάθµιση για τις µειώσεις των τιµών λόγω διακυµάνσεων των
γεωργονοµισµατικών ισοτιµιών. Επί του συνολικού αναγραφόµενου ποσοστού, περίπου
10 ποσοστιαίες µονάδες ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας αποτελούν ενισχύσεις αυτού
του είδους.
Ο ανωτέρω πίνακας πρέπει να µελετηθεί σε συνάρτηση µε το σηµείο 34 (ανωτέρω) και το
σηµείο ΙΙΙ.10.2 του τεχνικού παραρτήµατος.

Να σηµειωθεί ότι η έννοια των συνολικών εθνικών ενισχύσεων περικλείει

µεµονωµένες κατηγορίες ενισχύσεων που µπορεί να παρουσιάζουν

διαφοροποιηµένα επίπεδα συνάφειας όσον αφορά την πολιτική

ανταγωνισµού. Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ενισχύσεις σε

µέτρα όπως οι παραγωγικές επενδύσεις και η διαφήµιση έχουν

περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσουν το εµπόριο απ' ό,τι οι ενισχύσεις

που έχουν απλώς ως στόχο να αποζηµιώσουν τους κατόχους των

εκµεταλλεύσεων για παρεχόµενες υπηρεσίες, λ.χ. διευκόλυνση της

πρόσβασης στην ύπαιθρο και οι ενισχύσεις που αντισταθµίζουν την

χρηµατοοικονοµική επιβάρυνση λόγω φυσικών καταστροφών. Σε γενικές
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γραµµές, το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση ενισχύσεων που

χρηµατοδοτούνται από ορισµένους φόρους υπέρ τρίτων, όπου, µολονότι οι

ενισχύσεις αυτές θεωρούνται από νοµική άποψη κρατικές ενισχύσεις, η

οικονοµική επιβάρυνση πρέπει να καλυφθεί αποκλειστικά από τους ίδιους

τους δικαιούχους.

Επιπλέον, πρέπει να σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα του πίνακα, 12 δεν

παρέχουν ακριβή εικόνα του συνολικού επιπέδου της στήριξης που

παρέχεται στη γεωργία στην Κοινότητα ή σε οποιοδήποτε µεµονωµένο

κράτος µέλος. Η ετήσια έκδοση της Επιτροπής µε τίτλο "Η κατάσταση της

γεωργίας στην Κοινότητα" παρέχει, µεταξύ άλλων, στοιχεία για τις

κοινοτικές ενισχύσεις στη γεωργία.

Βάσει των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να συναχθούν συµπεράσµατα

σχετικά µε την ενδεχόµενη επίπτωση των δεδοµένων του πίνακα 12 στο

εµπόριο, ή όποιων δεδοµένων σχετίζονται µε τους συνολικούς όγκους των

ενισχύσεων στη γεωργία (για λεπτοµερή στοιχεία βλ. παράρτηµα Ι, τµήµα

ΙΙΙ).

 Ενισχύσεις στην αλιεία

36. Στον τοµέα της αλιείας, οι εθνικές ενισχύσεις ακολουθούν πιστά τις

κατευθύνσεις και τα όρια που επιβάλλει η Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑΠ)

συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη κοινών στόχων. Τα συµπεράσµατα που

µπορούν να συναχθούν από τον ποσοτικό καθορισµό των εθνικών

ενισχύσεων πρέπει, συνεπώς, να λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο την

επίπτωσή τους στον ανταγωνισµό, αλλά και την επίπτωσή τους στην

επίτευξη του κοινού σκοπού.

Οι πίνακες 13 και 14 περιλαµβάνουν τις εθνικές ενισχύσεις και την

κοινοτική παρέµβαση υπέρ του κοινού αλιευτικού στόλου, της εµπορίας και

του πρώτου σταδίου µεταποίησης των προϊόντων.
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Πίνακας 13

Ενισχύσεις στην αλιεία ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας* του
τοµέα, υπολογιζόµενες βάσει των ποσοτήτων που έχουν εκφορτωθεί και του µέσου
όρου των τιµών κατά τις περιόδους 1992 – 1994,  1994 - 1996

%

1992 – 1994 1994 - 1996

   Αυστρία
   Βέλγιο 3,0 2,0
   ∆ανία 4,0 2,0
   Γερµανία 13,2 14,6
   Ελλάδα 0,2 0,1
   Ισπανία 6,0 3,0
   Φινλανδία 17,8
   Γαλλία 3,7 4,1
   Ιρλανδία 9,3 8,4
   Ιταλία 8,4 8,4
   Λουξεµβούργο
   Κάτω Χώρες 8,9 9,5
   Πορτογαλία 2,4 2,2
   Σουηδία 8,2
   Ηνωµένο Βασίλειο 4,1 3,2

ΕΥΡ 15 5,6 4,9

* Τα στοιχεία δεν αφορούν την προστιθέµενη αξία της βιοµηχανίας και άλλων παραγωγών στην
ξηρά.

Πίνακας 14

Κοινοτικές παρεµβάσεις στον τοµέα της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής οργάνωσης
των αγορών και της διαρθρωτικής πολιτικής 1992-1996.

                                                                                                                            σε εκατ. ECU

1992 1993 1994 1995 1996

Εγγυήσεις 32,1 32,4 35,5 36,9 34,1

Προσανατολισµός 358,4 401,8 391,1 471,1 382,2
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 Ενισχύσεις στις υπηρεσίες

37. Όπως εξηγήθηκε στις Εννοιολογικές Παρατηρήσεις, σ. 7, οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στους τοµείς των αεροµεταφορών και των

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών έχουν τονιστεί.

 Ενισχύσεις στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών

38. Σε αντίθεση µε την προαναφερθείσα καθοδική τάση των ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα, οι ενισχύσεις (κυρίως ad-hoc) που χορηγήθηκαν στον

τοµέα των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών έφθασαν από ετήσιο µέσο όρο

340 εκατ. ECU κατά το διάστηµα 1992-94 σε 1.270 εκατ. ECU κατά την

τελευταία εξεταζόµενη περίοδο. Παρότι τα εν λόγω ποσά είναι σχετικά

χαµηλά σε σύγκριση µε τα συνολικά αριθµητικά στοιχεία των ενισχύσεων,

απαιτείται επαγρύπνηση λόγω της ραγδαίας αύξησης και συγκέντρωσης σε

µικρό αριθµό επιχειρήσεων του τοµέα µιας χώρας. Θα συνεχιστεί η

αυστηρή εφαρµογή των κατευθυντηρίων γραµµών για τη διάσωση και την

αναδιάρθρωση και θα παρακολουθείται στενά η συνδροµή σε ενέργειες

αναδιάρθρωσης.

 Ενισχύσεις στον τοµέα των αεροµεταφορών

39. Οι ενισχύσεις (κυρίως ad-hoc) που χορηγήθηκαν στον τοµέα των

αεροµεταφορών διπλασιάστηκαν από ετήσιο µέσο όρο 660 εκατ. ECU κατά

την περίοδο 1992-1994 σε 1370 εκατ. ECU κατά την περίοδο 1994-1996. Η

αύξηση αυτή αντανακλά ενδεχοµένως παροδικό φαινόµενο κατά την

περίοδο αυτή. Ενώ, κατά το παρελθόν, ο εν λόγω τοµέας απολάµβανε

προστασίας, λόγω της σταδιακής απελευθέρωσης, σήµερα έχει ανοιχθεί σε

µεγαλύτερες δυνάµεις της αγοράς, πράγµα που έχει οδηγήσει σε σηµαντικά

προγράµµατα αναδιάρθρωσης. Οι ενισχύσεις στον τοµέα που

αντιπροσωπεύουν µόλις 1,5% των συνολικών ενισχύσεων ή 3% των

ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα συνέβαλαν στη διαδικασία

αναδιάρθρωσης των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και µετρίασαν τις

κοινωνικές επιπτώσεις που προκάλεσε η αναδιάρθρωση. Προκειµένου να

ενισχύσει τον έλεγχο, η Επιτροπή εξέδωσε το 1994 αυστηρές

κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα.
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 Ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές µεταφορές

40. Ο πίνακας 15 περιλαµβάνει τις ενισχύσεις που χορηγούνται στις

σιδηροδροµικές µεταφορές ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας σ’αυτόν

τον τοµέα. Παρότι το µεγαλύτερο µέρος των ενισχύσεων διατίθεται για την

αντιστάθµιση των υποχρεώσεων κοινωνικού χαρακτήρα ή τη διευθέτηση

παλαιότερων οφειλών των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων (κανονισµός του

Συµβουλίου 1191/69, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό του

Συµβουλίου 1993/91, και κανονισµός του Συµβουλίου 1192/69), οι

ενισχύσεις ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας παραµένουν υψηλές.

Ωστόσο, δεδοµένου ότι πρόσφατα στοιχεία για την προστιθέµενη αξία δεν

ήταν πάντοτε διαθέσιµα, χρησιµοποιήθηκαν εκτιµήσεις και, ως εκ τούτου,

τα στοιχεία αυτά πρέπει να ερµηνευθούν µε επιφυλακτικότητα.
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Πίνακας 15

Κρατικές ενισχύσεις στις µεταφορές (σιδηροδροµικές µεταφορές) ως ποσοστό της
ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας των χερσαίων µεταφορών κατά τις περιόδους
1992 – 1994 και 1994 – 1996

%
1992 – 1994 1994 - 1996

συνολικές
ενισχύσεις

εκ των οποίων
κανονισµός
1191/2-69

συνολικές
ενισχύσεις

εκ των οποίων
κανονισµός
1191/2-69

   Αυστρία 13,0 0,0

   Βέλγιο 40,5 18,1 37,6 14,1

   ∆ανία* 12,7 3,7 10,5 1,4

   Γερµανία* 40,01 21,4 38,3 11,3

   Ελλάδα* 14,9 0,4 15,4 0,4

   Ισπανία* 23,1 1,1 20,5 0,0

   Φινλανδία 1,4 0,0

   Γαλλία 25,6 5,2 25,7 0,0

   Ιρλανδία* 8,5 4,5 6,7 4,5

   Ιταλία 9,8 3,1 9,1 2,8

   Λουξεµβούργο** 87,3 84,8 34,8 34,4

   Κάτω Χώρες 17,1 8,2 19,9 2,0

   Πορτογαλία* 6,8 3,5 5,6 4,4

   Σουηδία 30,2 0,0

   Ηνωµένο Βασίλειο 6,8 6,7 9,2 9,1

   ΕΥΡ 12/15 25,2 10,3 29,4 7,2

* Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία δεν ήταν διαθέσιµη για όλα τα έτη. Εκτιµήθηκαν
ελλιπή δεδοµένα.

** Στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, σηµαντικό µέρος των δαπανών βάσει του κανονισµού
1192/69 αφορά  συνταξιοδοτήσεις.
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 Ενισχύσεις στην εξορυκτική βιοµηχανία άνθρακα

41. Ο πίνακας 16 περιλαµβάνει τις ενισχύσεις στην εξορυκτική βιοµηχανία

άνθρακα, οι οποίες κατανέµονται σε ενισχύσεις µη συνδεόµενες µε την

τρέχουσα παραγωγή και σε ενισχύσεις για την τρέχουσα παραγωγή. Η

γενική τάση στα δύο κράτη µέλη που είναι οι βασικοί παραγωγοί άνθρακα

είναι  ανοδική όσον αφορά το ποσό των ενισχύσεων ανά απασχολούµενο

σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο. Το Ηνωµένο Βασίλειο, αφού

έπαυσε να χορηγεί όλες τις ενισχύσεις στην τρέχουσα παραγωγή κατά την

περίοδο 1990-1992, χορήγησε ένα ελάχιστο ποσό ενισχύσεων στην

τρέχουσα παραγωγή κατά την περίοδο 1992-1994 και 1994-1996, στο

πλαίσιο αυστηρών µέτρων αναδιάρθρωσης του κλάδου που προηγήθηκαν

ιδιωτικοποιήσεων. Στο Βέλγιο, το τελευταίο ανθρακωρυχείο έκλεισε το

καλοκαίρι του 1992 και στην Πορτογαλία στα τέλη του 1994.

Πίνακας 16

Κρατικές ενισχύσεις στη βιοµηχανία άνθρακα 1992 - 1994 και 1994–1996

Ετήσιος µέσος όρος των
ενισχύσεων που δεν
συνδέονται µε την

τρέχουσα παραγωγή **
(σε εκατ. ECU)

Ετήσιος µέσος όρος των ενισχύσεων που
προορίζονται για την τρέχουσα παραγωγή

(σε εκατ. ECU και %)

1992-1994* 1994-1996 1992 – 1994* 1994 - 1996
ανά

απασχολούµενο
σε % του
συνόλου

ανά
απασχολούµενο

σε % του
συνόλου

 Βέλγιο 539 - 14.973 3 - -
 Γερµανία*** 3.745 134 52.096 60 58.383 98
 Ισπανία 657 236 16.865 44 21.822 76
 Γαλλία 2.212 608 13.800 10 9.848 20
 Πορτογαλία 2 2 8.617 75 1.881 26
 Ην. Βασίλειο 286 976 237 2 575 1

  ΣΥΝΟΛΟ 7.420 1.862 34.096 46 41.328 77

* σε τιµές 1995
** Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής 3632/93/ΕΚΑΧ, από το 1994 τα αριθµητικά

στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κοινωνικών παροχών δεν περιλαµβάνονται πλέον στην
ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις στον εν λόγω τοµέα.

*** Τα αριθµητικά στοιχεία του 1994 σχετικά µε τις ενισχύσεις στην τρέχουσα παραγωγή στη
Γερµανία περιλαµβάνουν έκτακτο χρηµατοδοτικό µέτρο ύψους 5.350 εκατ. DΕM για την
κάλυψη των χρεών που βάρυναν το ταµείο αποζηµιώσεων µέχρι τα τέλη του 1993.

Το µέρος των ενισχύσεων που διατίθενται για την τρέχουσα παραγωγή,

µετά την υποχώρησή του κατά τα προηγούµενα έτη, σηµείωσε αύξηση από

46% του συνόλου των ενισχύσεων για την περίοδο 1992-1994 σε 77% για
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το διάστηµα 1994-1996 (τάση που δεν µεταβάλλεται ακόµη και αν

περιληφθεί στα αριθµητικά στοιχεία για το 1994 η χρηµατοδότηση

κοινωνικών παροχών). Ο µέσος όρος των ενισχύσεων ανά απασχολούµενο

στον εν λόγω κλάδο, οι οποίες προορίζονται για την τρέχουσα παραγωγή,

αυξήθηκε από 23.500 ECU κατά την περίοδο 1990-1992 σε 34.000 ECU

κατά την περίοδο 1992-1994 και σε 41.000 ECU κατά την περίοδο 1994-

1996. Αυτό έρχεται σε αντίθεση όχι µόνο µε τους στόχους αναδιάρθρωσης

και εξορθολογισµού της κοινοτικής βιοµηχανίας άνθρακα, αλλά και µε την

εδραίωση της ενιαίας αγοράς.

Οι µη συνδεόµενες µε την τρέχουσα παραγωγή ενισχύσεις χρησιµεύουν,

στις περισσότερες περιπτώσεις, για την κάλυψη των κοινωνικών δαπανών

και των αποζηµιώσεων για απολύσεις λόγω συρρίκνωσης του κλάδου. Ο

µέσος αριθµός εργαζοµένων στον τοµέα µειώθηκε σε 132.000 το 1996 από

153.000 το 1994, έναντι 215.500 το 1992 και 270.000 το 1990, ενώ

σηµαντικές πρόσφατες µειώσεις στη Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο

αντισταθµίζονται από πρόσφατες αυξήσεις στη Γερµανία.

Η Γερµανία και η Ισπανία εφαρµόζουν επί σειρά ετών σύστηµα τιµών

αναφοράς για τον άνθρακα, που διατηρεί τις τιµές της εγχώριας αγοράς -

χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις - σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα

από τις τιµές της παγκόσµιας αγοράς. Αν και ένα τέτοιο µέτρο έχει

επίπτωση ισοδύναµη µε την ενίσχυση, δεν µπορεί να απεικονιστεί µε τους

συνήθεις δείκτες του πίνακα 13. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία πρέπει να

θεωρηθούν ως γενική εικόνα και όχι ως έγκυρος δείκτης της προστασίας

που παρέχουν οι ενισχύσεις.

Το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα του

άνθρακα, το οποίο προβλέπεται στην απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ ορίζει

αυστηρότερα τις ενισχύσεις οι οποίες στο εξής καλύπτουν:

κάθε άµεσο ή έµµεσο µέτρο ή στήριξη που παρέχουν οι δηµόσιες αρχές

υπέρ της παραγωγής, εµπορίας και διάθεσης στην αγορά του εξωτερικού

και τα οποία, ακόµη και αν δεν βαρύνουν το δηµόσιο προϋπολογισµό,

παρέχουν οικονοµικό πλεονέκτηµα σε επιχειρήσεις άνθρακα µειώνοντας το

κόστος που κανονικά θα έπρεπε να βαρύνει τις ίδιες,
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διάθεση των επιβαρύνσεων που έχουν καταστεί υποχρεωτικές λόγω

κρατικής παρέµβασης, η οποία αποβαίνει άµεσα ή έµµεσα υπέρ του της

βιοµηχανίας άνθρακα,

στοιχεία ενίσχυσης που περιλαµβάνονται σε χρηµατοδοτικά µέτρα των

κρατών µελών υπέρ επιχειρήσεων άνθρακα, τα οποία δεν µπορούν να

θεωρηθούν ως διάθεση επιχειρηµατικού κεφαλαίου σε µια εταιρεία βάσει

της συνήθους πρακτικής της οικονοµίας της αγοράς.

Τα κράτη µέλη υποχρεούνται επίσης, προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια,

να φτάσουν τις ενισχύσεις στους "εθνικούς, περιφερειακούς ή τοπικούς

προϋπολογισµούς τους ή να τις διοχετεύουν µέσω αυστηρώς ισοδύναµων

µηχανισµών" µετά από µία µεταβατική περίοδο που έληξε το ∆εκέµβριο του

1996. Οι επιχειρήσεις άνθρακα υποχρεούνται να περιλαµβάνουν όλες τις

ενισχύσεις που λαµβάνουν στο λογαριασµό κερδών και ζηµιών τους "ως

ξεχωριστό έσοδο από τον κύκλο εργασιών" από το 1994 και εξής.

Τέλος, οι λειτουργικές ενισχύσεις ορίζονται ως "η διαφορά µεταξύ του

κόστους παραγωγής και της τιµής πώλησης που συνοµολογείται ελεύθερα

µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών βάσει των συνθηκών που επικρατούν

στη διεθνή αγορά". Η νέα απόφαση προβλέπει ότι "τα ισχύοντα καθεστώτα

την 31η ∆εκεµβρίου 1993, βάσει των οποίων χορηγούνται ενισχύσεις

σύµφωνα µε τις διατάξεις της απόφασης 2064/86/ΕΚΑΧ και τα οποία

σχετίζονται µε συµφωνίες µεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, που

εξαιρούνται βάσει του άρθρου 85, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ ή και

εγκρίνονται βάσει του άρθρου 65 της συνθήκης ΕΚΑΧ, πρέπει να

τροποποιηθούν µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 1996" προκειµένου να

συµµορφωθούν µε τις διατάξεις της νέας απόφασης 3632/93/ΕΚΑΧ. Σε

ορισµένα κράτη µέλη, αυτό θα επιφέρει αύξηση του ύψους των

ενισχύσεων, καθότι τα συστήµατα τιµών αναφοράς για τον άνθρακα

καταργούνται.

42. Τόσο στον τοµέα των σιδηροδροµικών µεταφορών όσο και στον τοµέα του

άνθρακα χορηγήθηκαν υψηλές ενισχύσεις. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των

βιοµηχανιών άνθρακα έχει περιοριστεί· ωστόσο, δεν µπορεί να αγνοηθούν

οι επιπτώσεις των ενισχύσεων αυτών στις ευρύτερες αγορές των

µεταφορών και της παραγωγής ενέργειας. Στο βαθµό που οι αγορές αυτές
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θα ενοποιούνται µε την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ο ανταγωνισµός

θα καθίσταται ολοένα και πιο σηµαντικός. Η δηλωµένη βούληση της

Κοινότητας για άνοιγµα των αγορών στους τοµείς των µεταφορών και της

παραγωγής ενέργειας καθιστά ολοένα σηµαντικότερη την αυστηρή πολιτική

ελέγχου των ενισχύσεων που εφαρµόζει η Επιτροπή στους εν λόγω τοµείς.

Στο µέλλον, η έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει δεδοµένα σχετικά µε

άλλες µορφές µεταφορών εκτός των σιδηροδροµικών, καθώς και σχετικά

µε άλλες µορφές ενέργειας πλην του άνθρακα, ώστε να παρέχει τη βάση

για να αξιολογηθούν πλήρως οι επιπτώσεις των ενισχύσεων στους τοµείς

αυτούς. Στον τοµέα των µεταφορών, όµως, η εκτίµηση των στρεβλώσεων

του ανταγωνισµού µεταξύ των διαφόρων µεταφορικών µέσων καθίσταται

δυσχερέστερη λόγω των προβληµάτων που ανακύπτουν κατά τον

καταµερισµό του κόστους υποδοµής, των περιβαλλοντικών δαπανών και

των δαπανών αστυνόµευσης.

 Συνολικός όγκος των ενισχύσεων στην Κοινότητα

43. Ο όγκος των κρατικών ενισχύσεων στην Κοινότητα, που διατέθηκαν στους

καλυπτόµενους από την παρούσα έκθεση τοµείς, λαµβάνοντας δεόντως

υπόψη τα στοιχεία που δυστυχώς εξακολουθούν να είναι ελλιπή για τους

λόγους που προαναφέρθηκαν, κατά την περίοδο 1994-96, ανέρχεται κατά

µέσο όρο σε 84 δισ. ECU περίπου, όπως φαίνεται στον πίνακα 17. Λόγω

της έλλειψης στοιχείων σχετικά µε τις δαπάνες των περισσότερων κρατών

µελών στον τοµέα της γεωργίας, τα στοιχεία για τις ενισχύσεις στον εν λόγω

τοµέα αφαιρέθηκαν από το γενικό σύνολο. Κατά συνέπεια, τα συνολικά

ποσά των ενισχύσεων έχουν υποεκτιµηθεί και τα στοιχεία που παρέχονται

στην παρούσα έκθεση δεν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα των προηγούµενων

εκθέσεων.
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Πίνακας 17
Συνολικές εθνικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1992 - 1994 και
1994 – 199614

σε εκατ. ECU

1992 - 1994 1994 – 1996

  Συνολικές εθνικές ενισχύσεις εκ των
οποίων:

- Μεταποιητικός τοµέας

- Γεωργία

- Αλιεία

-Υπηρεσίες

-Άνθρακας

87.962

41.439

Μ.∆.

356

32.375

13.792

83.655

38.318

Μ.∆.

301

36.555

8.481

Στον πίνακα 18 παρουσιάζεται το σύνολο των δαπανών των κρατών µελών

για ενισχύσεις ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ανά

απασχολούµενο και σε σχέση µε τις συνολικές κρατικές δαπάνες. Ελλείψει

στοιχείων για τις ενισχύσεις στη γεωργία, τα ποσοστά έχουν υποεκτιµηθεί

και δεν είναι συγκρίσιµα µε εκείνα που παρουσιάστηκαν σε προηγούµενες

εκθέσεις.

                                                

14        Τα σύνολα δεν περιλαµβάνουν στοιχεία σχετικά µε τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο γεωργικό
τοµέα.
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Πίνακας 18

Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1992-1994 και
1994-1996 ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά απασχολούµενο και σε σχέση µε τις κρατικές
δαπάνες.

Ως ποσοστό του
ΑΕΠ*

Σε ECU ανά
εργαζόµενο

Σε ποσοστό των συνολικών
κρατικών δαπανών

1992 - 1994 1994 - 1996 1992 – 1994 1994 – 1996 1992 - 1994 1994 - 1996

  Αυστρία 0,6 325 1,1

  Βέλγιο 1,5 1,3 829 735 2,8 2,4

  ∆ανία 0,9 0,9 467 481 1,5 1,4

  Γερµανία 2,3 1,9 1.132 978 4,5 3,7

  Ελλάδα 1,3 1,1 260 253 2,4 2,4

  Ισπανία 1,1 1,2 362 392 2,4 2,5

  Φινλανδία 0,4 214 0,7

  Γαλλία 1,2 1,1 641 574 2,3 1,9

  Ιρλανδία 1,0 0,8 335 312 2,3 2,1

  Ιταλία 2,2 2,0 781 754 4,0 3,8

  Λουξεµβούργο 2,1 1,0 1.269 623 4,6 2,2

  Κάτω Χώρες 0,6 0,7 343 379 1,1 1,2

  Πορτογαλία 0,8 0,9 150 162 2,0 2,1

  Σουηδία 0,7 346 1,1

  Ην. Βασίλειο 0,3 0,5 121 170 0,8 1,1

  ΕΥΡ 15 1,5 1,4 631 573 2,9 2,6

Οι µέσοι όροι για την περίοδο 1992-1994, εκφράζονται σε τιµές 1995.
* ∆εδοµένου ότι τα στοιχεία για τις ενισχύσεις στη γεωργία έχουν παραλειφθεί από τα
γενικά σύνολα των ενισχύσεων, τα στοιχεία του ΑΕΠ προσαρµόστηκαν αντίστοιχα αφού
αφαιρέθηκε από αυτά η προστιθέµενη αξία για το γεωργικό τοµέα.
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 ∆ηµοσιονοµικές επιπτώσεις των ενισχύσεων

44. Στο Βέλγιο, η χρηµατοδότηση των κρατικών ενισχύσεων ισοδυναµεί µε το

33% του υψηλού δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και ανέρχεται στο 4% του

ΑΕΠ κατά το διάστηµα 1994-96. Στη Γερµανία, όπου το δηµοσιονοµικό

έλλειµµα κατά την περίοδο 1994-96 ανερχόταν σε 3% του ΑΕΠ, η

χρηµατοδότηση των κρατικών ενισχύσεων ισοδυναµεί µε το 59% του

ελλείµµατος της ίδιας περιόδου. Τέλος, στην Ιταλία, όπου το ετήσιο

δηµοσιονοµικό έλλειµµα κυµαινόταν στο 7,9% του ΑΕΠ κατά την περίοδο

1994-96, η χρηµατοδότηση των συνολικών ενισχύσεων ανήλθε στο 26%

του ελλείµµατος. Σε σύγκριση µε την προηγούµενη περίοδο, σηµειώθηκε

οριακή µόνο µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος στην Ιταλία, ενώ το

ποσοστό του ελλείµµατος που απαιτείται για τη χρηµατοδότηση των

ενισχύσεων σηµείωσε αύξηση. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν,

παρατηρείται υποεκτίµηση των συνολικών στοιχείων των ενισχύσεων για

όλα τα κράτη µέλη, πράγµα που οδηγεί σε υποεκτίµηση της αναλογίας της

χρηµατοδότησης των ενισχύσεων έναντι του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος.

45. Ο πίνακας 19 εµφανίζει κατανοµή των συνολικών εθνικών ενισχύσεων στον

κυριότερο τοµέα της οικονοµίας. Ελλείψει δεδοµένων για τη γεωργία, οι

ενδείξεις µπορούν να ληφθούν υπόψη µόνο κατά προσέγγιση.
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Πίνακας 19

Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1992 - 1994 και
1994 – 1996 Κατανεµηµένες κατά βασικούς τοµείς

%

Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη

 Μεταποίηση Αλιεία Υπηρεσίες Άνθρακας ΣΥΝΟΛΟ

1992-
1994

1994 -
1996

1992 -
1994

1994 -
1996

1992 -
1994

1994 -
1996

1992 –
1994

1994 –
1996

1992 –
1994

1994 -
1996

  Αυστρία 0 41 0 0 0 59 0 0 0 100
  Βέλγιο 30 42 0 0 52 58 18 0 100 100
  ∆ανία 46 56 1 1 52 44 0 0 100 100
  Γερµανία 50 49 0 0 27 34 23 17 100 100
  Ελλάδα 74 68 0 0 26 32 0 0 100 100
  Ισπανία 28 42 2 1 44 37 26 20 100 100
  Φινλανδία 0 88 0 1 0 11 0 0 0 100
  Γαλλία 35 29 0 0 48 65 17 6 100 100
  Ιρλανδία 50 55 3 3 47 42 0 0 100 100
  Ιταλία 58 58 1 1 41 41 0 0 100 100
  Λουξεµβούργο 21 35 0 0 79 65 0 0 100 100
  Κάτω Χώρες 38 32 2 2 60 66 0 0 100 100
  Πορτογαλία 69 52 1 1 29 47 1 0 100 100
  Σουηδία 0 23 0 1 0 77 0 0 0 100
 Ην. Βασίλειο 47 35 1 1 43 42 10 23 100 100

  ΕΥΡ 15 47 46 0 0 37 44 16 10 100 100
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

46. Με τη δηµοσίευση της έκτης έκθεσης για τις κρατικές ενισχύσεις στην

Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη επανεπιβεβαιώνουν την

προσήλωσή τους στο υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τη στήριξη της

οικονοµίας εκ µέρους του δηµοσίου. Το παρόν έγγραφο περιλαµβάνει

λεπτοµερή εξέταση του όγκου των εθνικών ενισχύσεων, οι οποίες κατανέµονται

ανάλογα µε τις διάφορες µορφές τους και τους στόχους που επιδιώκουν τα

κράτη µέλη. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν παρέχουν ένα

αξιόπιστο στατιστικό πλαίσιο αναφοράς που αξιοποιεί η Επιτροπή στη σταθερή

της προσπάθεια για βελτίωση της πολιτικής της στον τοµέα των κρατικών

ενισχύσεων. Επιπλέον, η έκθεση εξυπηρετεί την Κοινότητα στο ευρύτερο διεθνές

πλαίσιο αντανακλώντας, κατά συνεκτικό και διαφανή τρόπο, τη σταθερή

βούλησή της για εξάλειψη των ενισχύσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό

και είναι ασυµβίβαστες µε την εσωτερική αγορά, αφενός, και για το συνεχή

έλεγχο του συνολικού ύψους των ενισχύσεων, αφετέρου. Κατ' αυτόν τον τρόπο,

η έκθεση υπογραµµίζει την προσήλωση της Κοινότητας στην ελεύθερη

παγκόσµια αγορά.

47. Όσον αφορά τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα, τα στοιχεία οδηγούν στο

συµπέρασµα ότι οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

έχουν επιστρέψει στη µετριοπαθή καθοδική τάση των γενικών επιπέδων των

ενισχύσεων που ίσχυαν κατά το παρελθόν. Οι διαπιστώσεις της προηγούµενης

έκθεσης που φανέρωναν ανακοπή αυτής της καθοδικής τάσης φαίνεται ότι

αποτελούσαν εξαίρεση της παραδοσιακής τάσης. Οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στο µεταποιητικό τοµέα στα 15 κράτη µέλη κατά την περίοδο

1994-96 ανέρχονται κατά ετήσιο µέσο όρο σε 38,3 δισ. ECU περίπου. Όσον

αφορά την Ευρώπη των 12, το αντίστοιχο ποσό είναι 37,5 δισ. ECU σε σύγκριση

µε 41,4 δισ. ECU για το διάστηµα 1992-1994.

Μεγάλες παραµένουν οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά τη

χορήγηση των ενισχύσεων. Σχετικά µε τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα, σε
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ποσοστό της προστιθέµενης αξίας, το υψηλότερο επίπεδο ενισχύσεων που έχει

σηµειωθεί υπερβαίνει κατά εννέα φορές το χαµηλότερο. Να σηµειωθεί επίσης ότι

η αύξηση του συνολικού όγκου των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα και τους

τοµείς των αεροµεταφορών και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών για την

Ευρώπη των 12 οφείλεται στην πραγµατικότητα στις µειώσεις των επιπέδων

ενίσχυσης που παρατηρούνται στη Γερµανία - όπου υπάρχει αξιοσηµείωτη

µείωση - τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, τις Κάτω Χώρες

και την Πορτογαλία που αντισταθµίζονται σε κάποιο βαθµό από αυξήσεις των

ενισχύσεων στο Βέλγιο, τη ∆ανία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και το Ηνωµένο

Βασίλειο.

Ωστόσο, κατά την εξέταση των γενικών διαφορών που παρατηρούνται στην

Κοινότητα από την άποψη της συνοχής, η παρατηρούµενη τάση φαίνεται

σήµερα ελαφρώς πιο ενθαρρυντική από εκείνη που επισηµάνθηκε στην

προηγούµενη έκθεση, σύµφωνα µε την οποία η άµεση σύγκριση µεταξύ των

τεσσάρων µεγάλων κρατών µελών και των τεσσάρων χωρών συνοχής - Ελλάδα,

Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία - αποκάλυψε ότι η σχετική σηµασία της

βιοµηχανικής στήριξης σηµείωνε άνοδο στα µεγαλύτερα κράτη µέλη εις βάρος

των χωρών συνοχής. Ο όγκος των ενισχύσεων στις τέσσερις χώρες συνοχής

σηµειώνει αύξηση από 6,5% σε 8,8% των συνολικών ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα στην Ευρώπη των 12, και το µερίδιο των τεσσάρων µεγάλων

οικονοµιών στις ενισχύσεις αυτές, ενώ κατά το διάστηµα 1992-1994 κυµαινόταν

στο 88% περίπου, µειώθηκε στο 84% περίπου κατά την περίοδο 1994-1996

(στη Γερµανία αναλογεί το 44% των συνολικών ενισχύσεων στην Ευρώπη των

12, στην Ιταλία το 26%, στη Γαλλία το 10% και στο Ηνωµένο Βασίλειο το 4%).

Ωστόσο, η φαινοµενικά ελαφρώς πιο θετική τάση του αυξηµένου µεριδίου των

χωρών συνοχής οφείλεται στην πραγµατικότητα, σε µεγάλο βαθµό σε µία ad hoc

ενίσχυση προς την Ισπανία καθώς και στο γεγονός ότι τα επίπεδα ενισχύσεων

σε ένα µεγάλο κράτος µέλος έχουν µειωθεί σηµαντικά.

Η διάθεση κονδυλίων από τον προϋπολογισµό είναι η προτιµώµενη µορφή

χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα σε όλα τα κράτη µέλη.

Αυτό είναι θετικό ως προς το ότι η χρηµατοδότηση µέσω του προϋπολογισµού
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έχει µεγαλύτερη διαφάνεια από την εναλλακτική λύση της χρηµατοδότησης µέσω

του φορολογικού συστήµατος.

Όσον αφορά τους επιδιωκόµενους στόχους, στην Ευρώπη των 12 παρατηρείται

συνεχιζόµενη τάση προς τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Αυτό

προξενεί κάποια ανησυχία, καθότι οι ενισχύσεις σε µεµονωµένες εταιρείες ή σε

ολόκληρους βιοµηχανικούς κλάδους συγκαταλέγονται µεταξύ αυτών που

προκαλούν τις µεγαλύτερες στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό.

48. Όπως συνέβαινε ήδη και στην προηγούµενη έκθεση, η πιο χαρακτηριστική τάση

είναι η διατήρηση του υψηλού όγκου των ενισχύσεων που χορηγούνται σε ad

hoc βάση σε µεµονωµένες επιχειρήσεις, χωρίς να εντάσσονται σε καθεστώτα

που προωθούν οριζόντιους, τοµεακούς ή περιφερειακούς στόχους. Αν

υπολογιστούν µαζί οι τοµείς της µεταποίησης, των χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών και των αεροµεταφορών, σε έναν περιορισµένο αριθµό

µεµονωµένων ενισχύσεων σηµαντικού ύψους αντιστοιχεί δυσανάλογο ποσοστό

του συνόλου των χορηγούµενων ενισχύσεων. Οι ad hoc ενισχύσεις που

χορηγούνται κυρίως για τη διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

σηµείωσαν αύξηση του όγκου τους από 6% των συνολικών ενισχύσεων στους

τοµείς αυτούς το 1992 σε 16% το 1996. Αν προστεθούν οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στα νέα γερµανικά κρατίδια µέσω της Treuhand - οι ενισχύσεις

αυτού του είδους µπορεί να θεωρηθούν παρόµοιες µε τις ad hoc ενισχύσεις - το

µερίδιο των συνολικών ενισχύσεων αυξήθηκε από 19% σε 29%.

49. Όσον αφορά τις συνολικές εθνικές ενισχύσεις στην οικονοµία, τα στοιχεία, στο

βαθµό που είναι διαθέσιµα στην Επιτροπή, επιβεβαιώνουν το συµπέρασµα των

προηγούµενων εκθέσεων ότι ο όγκος των ενισχύσεων στην Κοινότητα

παραµένει σε πολύ υψηλά επίπεδα. ∆εν πρέπει να λησµονούµε ότι στο πλαίσιο

του άρθρου 92, παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ, που αποτελεί τη βάση της

πολιτικής της Επιτροπής στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων, προβλέπεται η

γενική απαγόρευση των ενισχύσεων και ότι οι κρατικές ενισχύσεις εγκρίνονται

µόνο όταν εφαρµόζεται µία από τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο

92. Ασφαλώς, η Επιτροπή εγκρίνει ενισχύσεις για πολλούς σκοπούς, όταν κρίνει



54

ότι εξυπηρετούν το κοινό συµφέρον. Παραδείγµατα παρόµοιων ενισχύσεων

έναντι των οποίων η Επιτροπή τηρεί σαφώς ευνοϊκή στάση είναι οι ενισχύσεις

υπέρ της Ε&Α, των ΜΜΕ, της κατάρτισης, της προστασίας του περιβάλλοντος

και οι περιφερειακές ενισχύσεις. Ωστόσο, είναι αναντίρρητο ότι η σωρεία

παρεµβάσεων κρατικής ενίσχυσης µπορεί να θέσει σε κίνδυνο την

αποτελεσµατική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

50. Στις προηγούµενες εκθέσεις που δηµοσίευσε η Επιτροπή σχετικά µε τον όγκο

των ενισχύσεων που χορήγησαν τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις

επιχειρήσεις τους διαφάνηκε µία βραδεία και συνεχής καθοδική τάση του

συνολικού ύψους των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα. Η τάση αυτή διεκόπη

κατά το διάστηµα 1992-1994, οπότε επικράτησε µία σταθερή τάση όσον αφορά

το συνολικό όγκο των ενισχύσεων. Τα δεδοµένα στα οποία βασίζεται η έκτη

έκθεση υποδηλώνουν επιστροφή στην καθοδική τάση που παρατηρήθηκε κατά

το παρελθόν. Παρότι µόνο στο µέλλον θα καταστεί δυνατό να επιβεβαιωθεί αυτή

η επιστροφή στη µακροπρόθεσµη καθοδική τάση, η µείωση των ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα, κατά την περίοδο 1994-1996, κρίνεται θετική. Ωστόσο, είναι

αναντίρρητο ότι µε ετήσιο µέσο όρο 38,3% δισ. ECU περίπου που αντιστοιχούν

στο 3% της προστιθέµενης αξίας στο µεταποιητικό τοµέα ή άνω των 1200 ECU

ανά απασχολούµενο, η κρατική παρέµβαση παραµένει σε πολύ υψηλό επίπεδο

στον εν λόγω τοµέα, πράγµα που σαφώς διίσταται από τους συνολικούς

στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff τόνισε

την ανάγκη προώθησης του ανταγωνισµού και µείωσης των στρεβλώσεων όπως

λ.χ. οι κρατικές ενισχύσεις.

Έναντι της αυξανόµενης παγκοσµιοποίησης και των ανησυχητικών εκθέσεων ότι

η Ευρώπη έπεται σταθερά των κυριότερων εµπορικών της εταίρων όσον αφορά

την ανταγωνιστικότητα, η Ευρώπη πρέπει να εκµεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες

που προσφέρει η ενιαία αγορά. Τα παρατηρούµενα υψηλά επίπεδα κρατικών

ενισχύσεων θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική αυτή. Η χορήγηση υπερβολικών

ενισχύσεων, εκτός του ότι στρεβλώνει τον ελεύθερο ανταγωνισµό και το

ελεύθερο εµπόριο, καθυστερεί και µάλιστα παρεµποδίζει τη βιοµηχανική

αναδιάρθρωση στις περιπτώσεις που υπάρχει άµεση ανάγκη εφαρµογής της.

Όµως ο ελεύθερος ανταγωνισµός, το ελεύθερο εµπόριο και η ταχεία βιοµηχανική

αναδιάρθρωση αποτελούν ακριβώς τα µέσα για την αποτελεσµατική κατανοµή

των πόρων εντός της ευρωπαϊκής οικονοµίας, πράγµα που αποτελεί µε τη σειρά
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του τη βάση της αυξηµένης ανταγωνιστικότητας και, ως εκ τούτου, της

δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης.

Στους ανωτέρω λόγους που παρεµποδίζουν τη δηµιουργία αποτελεσµατικής

ευρωπαϊκής οικονοµίας προστίθεται και το γεγονός ότι οι υψηλές δηµόσιες

δαπάνες για τις κρατικές ενισχύσεις χρηµατοδοτούνται µέσω των φόρων. Είναι

ευρέως παραδεκτό ότι υφίσταται ο κίνδυνος το υψηλό επίπεδο φορολόγησης

στην Κοινότητα να καταπνίξει την ιδιωτική πρωτοβουλία και, ως εκ τούτου, τη

δηµιουργία νέων επιχειρήσεων που χρειάζονται για να προσφέρουν νέες θέσεις

απασχόλησης για τους αδρανείς πόρους της Ευρώπης. Επιπλέον, οι

περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιµετωπίζουν σηµαντικά

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, τα οποία οφείλονται εν µέρει στη χρηµατοδότηση

των υψηλών δαπανών και των κρατικών ενισχύσεων· για το λόγο αυτόν, έχουν

την ανάγκη να προσφεύγουν σε σταθερή βάση στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

για δανεισµό, παραγκωνίζοντας έτσι ενδεχοµένως πιο παραγωγικές ιδιωτικές

επενδύσεις.

Η παρατηρούµενη µείωση των υψηλών επιπέδων των ενισχύσεων στο

µεταποιητικό τοµέα κατά την εξεταζόµενη περίοδο, δείχνει ότι ο έλεγχος στον

τοµέα αυτόν έχει γίνει πιο αποτελεσµατικός. Το συνεχιζόµενο υψηλό επίπεδο

φανερώνει, ωστόσο, ότι πρέπει να εξακολουθήσει να ασκείται πίεση. Αυτό

καθίσταται περισσότερο αναγκαίο για το λόγο ότι µε την επερχόµενη οικονοµική

και νοµισµατική ένωση θα αυξάνεται η ευαισθησία των επιχειρήσεων σε σχέση

µε τις ενισχύσεις που ευνοούν τους ανταγωνιστές τους. Με την υιοθέτηση του

ενιαίου νοµίσµατος, τα κράτη µέλη δεν µπορούν πλέον να προσφεύγουν στις

συναλλαγµατικές ισοτιµίες ως µηχανισµό απόσβεσης των συγκρούσεων· στο νέο

αυτό περιβάλλον, αναµένεται ότι οι επιχειρήσεις θα στρέφονται όλο και

περισσότερο στις κυβερνήσεις τους για να εξασφαλίσουν αυτή την απορρόφηση

των συγκρούσεων µέσω του φορολογικού συστήµατος και των άµεσων

επιδοτήσεων. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για την επίτευξη της

ενιαίας αγοράς. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να απαιτείται αυστηρότερος έλεγχος

από την Επιτροπή και αυτοπειθαρχία από τα κράτη µέλη.
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51. Η προαναφερθείσα κατάσταση και το µεταβαλλόµενο γενικό πλαίσιο δύνανται

µόνο να αυξήσουν την ανάληψη δράσης εκ µέρους της Επιτροπής για έλεγχο

των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό ισχύει κυρίως µε την έγκριση των νέων

κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις το ∆εκέµβριο του

1997, οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανάγκη αυστηρότερου ελέγχου των

κρατικών ενισχύσεων στην Ένωση και συµβάλλουν στη συνοχή και την

ισορροπηµένη περιφερειακή ανάπτυξη ως µείζονα κοινοτικό στόχο. Οι νέες

κατευθυντήριες γραµµές έχουν ως στόχο να περιορίσουν τις περιοχές που είναι

επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις και ταυτόχρονα να µειώσουν τις

επιτρεπόµενες µέγιστες εντάσεις των ενισχύσεων. Έτσι, αναµένεται ότι µε τη

συγκέντρωση παρόµοιων ενισχύσεων στις περιοχές αυτές όπου το ενισχυτικό

τους αποτέλεσµα είναι το υψηλότερο, και µε την ταυτόχρονη µείωση των

στρεβλώσεων του ανταγωνισµού θα περιοριστεί ακόµη περισσότερο ο

συνολικός όγκος των περιφερειακών ενισχύσεων.

Επιπλέον, η τάση των κρατών µελών, τα οποία αντιµετωπίζουν

δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, να συγκεντρώνουν τους διαθέσιµους πόρους

για τα προγράµµατα περιφερειακών ενισχύσεων σε λίγες µεγάλες επενδύσεις

ώθησε την Επιτροπή να καθιερώσει τη δυνατότητα καλύτερου ελέγχου των

περιπτώσεων αυτών, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν τις σηµαντικότερες

στρεβλώσεις στον ανταγωνισµό. Τα κριτήρια που θα εφαρµόζονται για την

εξέταση των περιπτώσεων αυτών θα περιλαµβάνονται στο επονοµαζόµενο

‘‘πολυτοµεακό’’ πλαίσιο, που θα αρχίσει να ισχύει από το Σεπτέµβριο του 1998.

52. Λόγω της απελευθέρωσης της ενιαίας αγοράς, των τεχνολογικών µεταβολών και

της παγκοσµιοποίησης, πολλοί τοµείς αντιµετωπίζουν αυξηµένο ανταγωνισµό

τόσο εντός όσο και εκτός της Κοινότητας. Οι τοµείς αυτοί πρέπει να

προσαρµοστούν ταχέως στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. Οι

περισσότερες επιχειρήσεις το επιτυγχάνουν χωρίς κρατική παρέµβαση.

Ορισµένες επιχειρήσεις που είναι ανίκανες να προσαρµοστούν θα εξαφανιστούν.

Η χορήγηση κρατικής στήριξης προκειµένου να διατηρηθεί ενεργή µία

προβληµατική επιχείρηση, ακόµη και αν αποκαθιστά τη βιωσιµότητά της,

δύναται να επιφέρει σοβαρό κόστος από άποψη ανεκµετάλλευτων ευκαιριών να
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χρησιµοποιηθούν οι πόροι µε τρόπους που συµβάλλουν περισσότερο στην

ανταγωνιστικότητα και συνακόλουθα στην οικονοµική ανάπτυξη και τη

δηµιουργία σταθερής απασχόλησης. Η διαδικασία αναδιάρθρωσης µέσω

κρατικών ενισχύσεων, που αποτελεί συχνά τον προάγγελο της ιδιωτικοποίησης,

ακολουθεί διαφορετικούς χρονικούς κύκλους που εξαρτώνται από τον εκάστοτε

τοµέα και κράτος µέλος. Μολονότι δεδοµένα σχετικά µε τις ad hoc ενισχύσεις,

που περιλαµβάνουν όλες τις σηµαντικές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης, και

παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση υποδηλώνουν ότι οι ενισχύσεις

αναδιάρθρωσης στο µεταποιητικό τοµέα έχουν πλέον υπερβεί το απόγειό τους,

θα πρέπει ωστόσο να υπάρξει στενή παρακολούθηση της µελλοντικής τάσης

στον εν λόγω τοµέα και στους λοιπούς τοµείς. Ακόµη και αν µέρος αυτού του

είδους ενίσχυσης συντελεί στην άµβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της

εσπευσµένης διαδικασίας προσαρµογής σε ορισµένους τοµείς, είναι εξίσου

απαραίτητος ο αυστηρός περιορισµός παρόµοιων ενισχύσεων στα επίπεδα που

είναι αναγκαία για την αναδιάρθρωση και η διασφάλιση της µακροπρόθεσµης

βιωσιµότητας των δικαιούχων επιχειρήσεων κατά τρόπο που να µην καθιστά

αναγκαία τη χορήγηση περαιτέρω ενισχύσεων. Μόνο τότε η χρησιµοποίηση

αυτών των ενισχύσεων θα θεωρηθεί πραγµατικά ασφαλής. Αν δεν εκπληρωθούν

οι προϋποθέσεις αυτές, οι ενισχύσεις που χορηγούνται για τη διάσωση και την

αναδιάρθρωση επιχειρήσεων κινδυνεύουν να καθυστερήσουν, ακόµη και να

παρεµποδίσουν τη βιοµηχανική αναδιάρθρωση και έτσι να αφανίσουν

µακροπρόθεσµα χώρους εργασίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θεωρεί ότι είναι

αναγκαίο να περιορίσει αυστηρότερα τις ενισχύσεις που χορηγούνται για τη

διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων και, για το σκοπό

αυτόν, βρίσκεται στη φάση οριστικοποίησης της πρότασής της για νέες,

αυστηρότερες κατευθυντήριες γραµµές όσον αφορά τις ενισχύσεις διάσωσης και

αναδιάρθρωσης.

53. Σε σχέση µε την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, ένα από τα βασικά

στοιχεία που στηρίζουν την επιτυχή της εφαρµογή είναι τα υγιή δηµόσια

οικονοµικά των κρατών µελών που συµµετέχουν σε αυτήν. Η δηµοσιονοµική

πειθαρχία συνεπάγεται ότι τα κράτη µέλη πρέπει σταθερά να επανεξετάζουν

κάθε τοµέα των κρατικών δαπανών, συµπεριλαµβανοµένων των κρατικών
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ενισχύσεων. Για το λόγο αυτόν, επιβάλλεται να εκτιµήσουν τα κράτη µέλη, µε

δική τους πρωτοβουλία, τα υφιστάµενα προγράµµατα ενισχύσεων καθώς και τις

νέες προτάσεις προκειµένου να επαληθεύσουν ότι πρώτον, απαιτείται κρατική

παρέµβαση· δεύτερον, ότι η κρατική ενίσχυση είναι το πλέον ενδεδειγµένο µέσο

για την επίτευξη του συγκεκριµένου στόχου πολιτικής· τρίτον, ότι η ενίσχυση έχει

ως στόχο ακριβώς το υπό επίλυση πρόβληµα· και, τέταρτον, ότι το ποσό της

ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το απαιτούµενο για την επίτευξη του στόχου.

Σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου

του Cardiff, η Επιτροπή σκοπεύει να προβεί σε διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη

σχετικά µε τη δυνατότητα εφαρµογής συντονισµένης στρατηγικής για επιλεκτικές

µειώσεις των κρατικών ενισχύσεων.

54. Η ενισχυµένη πολιτική ελέγχου απαιτεί επίσης µεγαλύτερη διαφάνεια. Η

Επιτροπή εξακολουθεί να επισηµαίνει τη σηµασία του νέου τυποποιηµένου

ετήσιου συστήµατος αναφοράς, το οποίο της επιτρέπει να σχηµατίζει, µεταξύ

άλλων, σαφή εικόνα της περιφερειακής και τοµεακής επίδρασης των διαφόρων

µορφών κρατικής στήριξης στο µεταποιητικό τοµέα, κυρίως στην περίπτωση των

ενισχύσεων που έχουν οριζόντιο στόχο. Η Επιτροπή θα λάβει, συνεπώς, όλα τα

απαιτούµενα µέτρα προκειµένου να διασφαλίσει την πλήρη συµµόρφωση µε

αυτήν την υποχρέωση αναφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 TEXNIKO ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σκοπός του παραρτήµατος αυτού είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας και των πηγών
που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της παρούσας έκθεσης για τις κρατικές
ενισχύσεις, ιδίως δε σε σχέση µε τα εξής:

I. Πεδίο της µελέτης
Εξαιρούµενοι τοµείς

II. Κατηγορίες, µορφές και στόχοι ενισχύσεων

III. Φύση των δεδοµένων, πηγές και µέθοδοι εκτίµησης του στοιχείου ενίσχυσης

IV. Ειδικά προβλήµατα

- Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
- Μεταφορές στο Λουξεµβούργο
- Τουρισµός, τρόφιµα γεωργικής προέλευσης
- Κατάρτιση και ανεργία
- Προσχώρηση των τριών νέων κρατών µελών κατά το διάστηµα

αναφοράς.
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I. Πεδίο της µελέτης
Εξαιρούµενοι τοµείς

1. Το παρόν τεχνικό παράρτηµα εξηγεί τη µεθοδολογική υποδοµή και τη
χρησιµοποιηθείσα στρατηγική τεχνική. Καταρτίζει µε νέα στοιχεία το τεχνικό
παράρτηµα που χρησιµοποιήθηκε στην προηγούµενη έκθεση.

Η έκθεση εστιάζεται στις κρατικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 92 και 93 της
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. Έτσι, γενικά µέτρα,
(τα οποία, εάν στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, εξετάζονται από το πρίσµα
του άρθρου 101 της συνθήκης ΕΚ) δεν συµπεριλαµβάνονται στα
αριθµητικά στοιχεία.

2. Τα ακόλουθα µέτρα ή τοµείς δεν εξετάστηκαν:

2.1. Ενισχύσεις οι αποδέκτες των οποίων δεν είναι επιχειρήσεις

- Ενισχύσεις προς νοικοκυριά
- Ενισχύσεις προς άτοµα µε ειδικές ανάγκες
- Ενισχύσεις για έργα υποδοµής (οδοί, λιµάνια, αεροδρόµια, κλπ.)
- Ενισχύσεις προς πανεπιστηµιακά ιδρύµατα
- Ενισχύσεις προς δηµόσια κέντρα επαγγελµατικής κατάρτισης
- Ενισχύσεις που χορηγούνται απευθείας σε αναπτυσσόµενες χώρες

2.2. Μέτρα γενικού χαρακτήρα και άλλα µέτρα

- ∆ιαφορές µεταξύ των ποικίλων φορολογικών συστηµάτων και των
γενικών συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών µελών
(αποσβέσεις, ελλείµµατα στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης, κλπ.)

- Ποσοστώσεις, δηµόσιες συµβάσεις, περιορισµοί της αγοράς, τεχνικά
πρότυπα

- Ειδικά φορολογικά καθεστώτα (συνεταιρισµοί, ατοµικές επιχειρήσεις,
αυτοαπασχολούµενοι, κλπ.)15.

- Γενικές µειώσεις του ΦΠΑ (λ.χ. για τα τρόφιµα στο Ηνωµένο Βασίλειο, ή
για ορισµένα προϊόντα στα υπερπόντια διαµερίσµατα της Γαλλίας)16.

                                                

15    Ωστόσο, ένας χαµηλότερος από το συνήθη συντελεστή εταιρικού φόρου για τις µικρές επιχειρήσεις 
   συνιστά ενίσχυση που έχει συµπεριληφθεί (λ.χ. για τη Γερµανία).

16    Ειδικές µειώσεις, όπως οι µειώσεις του ΦΠΑ για όλα τα προϊόντα που παράγονται στο Βερολίνο, 
   έχουν  συµπεριληφθεί. Αντιθέτως, ισχύει µειωµένος συντελεστής ΦΠΑ για όλα τα προϊόντα 
   (ανεξαρτήτου προέλευσης) που πωλούνται στην ΥΧΕ εταιρεία. Η περίπτωση αυτή δεν

          θεωρήθηκε ενίσχυση και δεν έχει συµπεριληφθεί.
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2.3. Ενισχύσεις χορηγούµενες από υπερεθνικούς και πολυεθνικούς
οργανισµούς

- Κοινοτικά ταµεία (ΕΤΠΑ, ΕΓΤΠΕ, κλπ.)
- Χρηµατοδοτήσεις της ΕΤΕ και της ΕΤΑΑ
- Ενισχύσεις προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισµό ∆ιαστήµατος (ΕSA)

2.4. Μεµονωµένες κατηγορίες ενισχύσεων

- Άµυνα (βλέπε σηµείο 11.2 του παρόντος παραρτήµατος)
- Ενισχύσεις προς την ενέργεια, εκτός από τον τοµέα του άνθρακα (βλέπε
σηµεία 10.2 και 11) και ενισχύσεις για εξοικονόµηση ενέργειας και
εναλλακτικές (ανανεώσιµες) πηγές ενέργειας

- Ενισχύσεις για τις µεταφορές, εκτός από τις σιδηροδροµικές (βλέπε
σηµείο 10.2) και τον τοµέα των αεροµεταφορών που καλύπτεται από το
κεφάλαιο 2.1.9.: Άλλοι στόχοι

- Μέτρα για την κατάρτιση και την ανεργία (βλέπε σηµείο 14)
- Τύπος και Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
- Οικοδοµές και δηµόσια έργα
- Οργανισµοί κοινής ωφέλειας: διανοµή αερίου, ύδατος, ηλεκτρικής
ενέργειας, τηλεπικοινωνίες (διάρθρωση των τιµολογίων και
χρηµατοδότηση

II. Κατηγορίες, µορφές και στόχοι των ενισχύσεων

3. Κατηγορίες ενισχύσεων

Όλες οι ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν δαπάνη ή απώλεια εσόδων για τις
δηµόσιες αρχές και όφελος για τους αποδέκτες. Ωστόσο, το "στοιχείο
ενίσχυσης", δηλ. το τελικό χρηµατοοικονοµικό όφελος που εµπεριέχεται
στο µεταβιβαζόµενο ονοµαστικό ποσό, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον
τρόπο χορήγησης της ενίσχυσης. Έτσι, µία ενίσχυση θα πρέπει να
ταξινοµείται σε συνάρτηση µε τον τρόπο χορήγησής της. Προς τούτο, έχουν
προσδιοριστεί τέσσερις κατηγορίες. Κάθε κατηγορία χαρακτηρίζεται µε ένα
γράµµα: Α, Β, Γ ή ∆, το οποίο ακολουθείται από τους αριθµούς 1 ή 2, που
σηµαίνουν, αντίστοιχα, δηµοσιονοµική ενίσχυση (δηλ. ενίσχυση
χορηγούµενη µέσω του προϋπολογισµού της κεντρικής διοίκησης) ή
φορολογική ελάφρυνση (δηλ. ενίσχυση χορηγούµενη µέσω του
φορολογικού συστήµατος), όπου προστίθεται και το γράµµα Α, όταν είναι
γνωστό το στοιχείο ενίσχυσης: λόγου χάρη, Γ1Α αναφέρεται στο στοιχείο
ενίσχυσης (Α) ενός δανείου µε µειωµένο επιτόκιο (Γ1).

4. Οµάδα Α (Α1+Α2)

4.1. Η πρώτη κατηγορία (Α) αφορά ενισχύσεις που µεταβιβάζονται
εξολοκλήρου στον αποδέκτη. Με άλλα λόγια, το στοιχείο ενίσχυσης είναι
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ίσο µε την κεφαλαιουχική αξία της ενίσχυσης. Η πρώτη κατηγορία έχει
υποδιαιρεθεί σε δύο οµάδες, ανάλογα µε το εάν η ενίσχυση χορηγείται
µέσω του προϋπολογισµού (Α1) ή µέσω του φορολογικού συστήµατος ή
του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων (Α2).

4.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες Α1 και Α2

- Χορηγήσεις
- Επιδοτήσεις επιτοκίου που λαµβάνονται απευθείας από τον αποδέκτη
- Γενικά καθεστώτα ενισχύσεων στην έρευνα και ανάπτυξη (βλέπε σηµείο
11)

- Εκπτώσεις φόρου και άλλα φορολογικά µέτρα, όταν η παροχή του
πλεονεκτήµατος δεν εξαρτάται από τυχόν φορολογική οφειλή (δηλ. αν η
έκπτωση φόρου υπερβαίνει τον οφειλόµενο φόρο και το επιπλέον ποσό
επιστρέφεται)

- Φοροαπαλλαγές, απαλλαγές και µειώσεις συντελεστών, όταν η παροχή
του πλεονεκτήµατος εξαρτάται από τυχόν φορολογική οφειλή

- Μειώσεις των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- Ισοδύναµα επιχορηγήσεων λόγου χάρη πώληση ή εκµίσθωση γηπέδων
ή ιδιοκτησίας του δηµοσίου σε τιµές χαµηλότερες της αξίας της αγοράς

5. Οµάδα Β1

5.1. Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται αν η µεταβίβαση χρηµατοδοτικών
πόρων από τους δηµόσιους φορείς µε τη µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο
αποτελεί ενίσχυση προς τον αποδέκτη ή απλώς πράξη του δηµόσιου
τοµέα, που εµπλέκεται σε εµπορική δραστηριότητα και ενεργεί ως ιδιώτης
επενδυτής στις συνθήκες της αγοράς. Έτσι, αν και οι περιπτώσεις
συµµετοχής, µε τις ποικίλες µορφές της, θα µπορούσε να έχουν
συµπεριληφθεί στην πρώτη κατηγορία, συγκεντρώθηκαν σε ξεχωριστή
κατηγορία, (Β1). Το στοιχείο ενίσχυσης που περιέχεται σε τέτοιες
συµµετοχές στο κεφάλαιο εκτίθεται στην κατηγορία Β1Α.

5.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που εµπίπτουν στην κατηγορία Β1

- Ενισχύσεις για τη λήψη συµµετοχής υπό οποιαδήποτε µορφή
(συµπεριλαµβανοµένης και της µετατροπής χρεών).

6. Οµάδα Γ (Γ1+Γ2)

6.1. Η τρίτη κατηγορία (Γ) καλύπτει µεταβιβάσεις φόρων στις οποίες το στοιχείο
ενίσχυσης συνίσταται στους τόκους που εξοικονοµούνται από τον
αποδέκτη κατά την περίοδο για την οποία το χορηγούµενο κεφάλαιο τίθεται
στη διάθεσή του. Η µεταβίβαση χρηµατοδοτικών πόρων λαµβάνει τη
µορφή χαµηλότοκου δανείου (Γ1) ή φορολογικών διευκολύνσεων (Γ2). Τα
στοιχεία ενίσχυσης (Γ1Α/Γ2Α) σε αυτήν την κατηγορία είναι πολύ
χαµηλότερα από την κεφαλαιουχική αξία της ενίσχυσης.
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6.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που εµπίπτουν στις κατηγορίες Γ1 ή Γ2

- Χαµηλότοκα δάνεια (νέα χορηγηθέντα δάνεια), είτε από δηµόσιες είτε
από ιδιωτικές πηγές. (Η µεταβίβαση των επιδοτήσεων επιτοκίων
συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορία Α1)

- Συµµετοχικά δάνεια από δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές
- Προκαταβολές επιστρεπτέες σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης
- ∆ιάφορες φορολογικές διευκολύνσεις (προβλέψεις, ελεύθερη ή ταχεία
απόσβεση, κλπ.)

7. Οµάδα ∆1

7.1. Η τελευταία κατηγορία (∆1) καλύπτει τις εγγυήσεις, εκφρασµένες σε
ονοµαστικά ποσά εγγυηµένα. Τα στοιχεία ενίσχυσης (∆1Α) είναι κανονικά
πολύ χαµηλότερα από τα ονοµαστικά ποσά, δεδοµένου ότι αντιστοιχούν
στο όφελος που λαµβάνει ο αποδέκτης δωρεάν ή σε τιµές χαµηλότερες
από τις τιµές της αγοράς, σε περίπτωση που καταβληθεί ασφάλιστρο για
την κάλυψη του κινδύνου. Ωστόσο, αν σηµειωθούν ζηµίες στο πλαίσιο της
εγγύησης, η συνολική ζηµία, µετά την αφαίρεση των τυχόν καταβληθέντων
ασφαλίστρων, συµπεριλαµβάνεται στην κατηγορίας ∆1Α, δεδοµένου ότι
µπορεί να θεωρηθεί ως οριστική µεταβίβαση πόρων προς τον αποδέκτη.
Τα ονοµαστικά ποσά των εγγυήσεων αυτών εµφαίνονται στην κατηγορία
∆1, για να δοθεί µία ένδειξη της ενδεχόµενης υποχρέωσης.

7.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που εµπίπτουν στην κατηγορία ∆1

- Ποσά που καλύπτονται από καθεστώτα εγγυήσεων (∆1)
- Ζηµίες που σηµειώνονται στο πλαίσιο εγγυήσεων, αφαιρουµένων των
τυχόν καταβληθέντων ασφαλίστρων (∆1Α)

8. Ο τρόπος υπολογισµού του στοιχείου ενίσχυσης που περιέχεται στις
διάφορες µορφές συνδροµής, περιγράφεται στο σηµείο 10.6.
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9. Οι στόχοι των ενισχύσεων

9.1. Τα καθεστώτα ενίσχυσης έχουν υποδιαιρεθεί σε 19 µέρη ανάλογα µε τους
τοµεακούς ή τους λειτουργικούς τους στόχους:

1.1. Γεωργία
1.2. Αλιεία

2. Μεταποίηση/Υπηρεσίες
2.1. (Οριζόντιοι στόχοι)
2.1.1. Έρευνα και ανάπτυξη
2.1.2. Περιβάλλον
2.1.3. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
2.1.4. Εµπόριο
2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας
2.1.6. Γενικές επενδύσεις
2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας )βλέπε σηµείο 14
2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης )του παρόντος
2.1.9. Άλλοι στόχοι )παραρτήµατος

2. Μεταποίηση/Υπηρεσίες
2.2. (Ειδικοί τοµείς)
2.2.1. Χάλυβας
2.2.2. Ναυπηγική βιοµηχανία
2.2.3. Μεταφορές
2.2.4.1. Άνθρακας (τρέχουσα παραγωγή)
2.2.4.2. Άνθρακας (άλλες ενισχύσεις)
2.2.5. Άλλοι τοµείς

3. Περιφερειακές ενισχύσεις
3.1. Περιφέρειες που εµπίπτουν στο άρ. 92, παρ. 3 στ. α)
3.2. Άλλες περιφέρειες

Το µέρος 3.: "περιφερειακές ενισχύσεις" περιλαµβάνει τρεις υποτοµείς για τη
Γερµανία: ενισχύσεις σε περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 92,
παράγραφος 3 στοιχείο α), όπου περιλαµβάνονται τα νέα οµόσπονδα κρατίδια,
ενισχύσεις σε περιφέρειες επιλέξιµες δυνάµει του άρθρου 92, παράγραφος 3
στοιχείο γ) και ενισχύσεις στην πρώην Zonenrandgebiet και το ∆υτικό
Βερολίνο.

Στον τοµέα του άνθρακα, γίνεται διάκριση ανάλογα µε το αν η ενίσχυση
συνδέεται µε την τρέχουσα παραγωγή ή όχι (τη σχέση αυτή προσδιορίζει η
Επιτροπή στην ετήσια ανακοίνωσή της προς το Συµβούλιο σχετικά µε τις
χρηµατοοικονοµικές ενισχύσεις σε αυτόν τον τοµέα).
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9.2. Κατάλογος των περιφερειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
92, παράγραφος 3 στοιχείο α)17

Κράτος µέλος       Περιφέρεια

Ελλάδα ) το
Ιρλανδία ) σύνολο της
Πορτογαλία ) χώρας

Αυστρία Burgenland

Γερµανία Βερολίνο (Ανατολικό τµήµα)
Βραδεµβούργο
Mecklenburg-Vorpommern
Σαξονία
Σαξονία-Anhalt
Θουριγγία

Ισπανία Γαλικία
Αστούριας
Cantabria
Castilla-Leon
Castilla-La Mancha
Extremadura
Κοινότητα της Βαλένθια
Ανδαλουσία
Murcia
Ceuta y Melilla
Κανάρια νησιά

Γαλλία Υπερπόντια διαµερίσµατα

Ιταλία Καµπανία
Νότος
Σικελία
Σαρδηνία

Ηνωµένο Βασίλειο Βόρεια Ιρλανδία

                                                

17       ΕΕ ΕΚ αριθ. C 212 της 12.08.1988, σελίδες 2 έως 10 και µεταγενέστερες τροποποιήσεις.
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III. Φύση των δεδοµένων, πηγές και µέθοδοι εκτίµησης του στοιχείου ενίσχυσης

10. Κατά γενικό κανόνα, τα αριθµητικά στοιχεία είναι εκφρασµένα ως
πραγµατικές δαπάνες (ή ως πραγµατική απώλεια εσόδων σε περίπτωση
φορολογικών δαπανών).18 Όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, και µετά από
διαβουλεύσεις µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη, χρησιµοποιήθηκαν τα
κονδύλια του προϋπολογισµού ή τα ποσά που προβλέπονταν στο πλαίσιο
προγραµµάτων. Όπου δεν υπήρχαν στοιχεία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
χρησιµοποίησαν τη µέθοδο της παρέκτασης βάσει στοιχείων
προηγούµενων ετών.

10.1. Όλα τα αριθµητικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν εκφρασµένα σε εθνικά
νοµίσµατα, η δε µετατροπή τους σε ECU έγινε µε βάση την ετήσια µέση
ισοτιµία που παρέχει η στατιστική υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην έκθεση
ελήφθησαν από τη βάση δεδοµένων του EUROSTAT NEWCHRONOS.
Ένας µικρός αριθµός µη διαθέσιµων δεδοµένων συµπληρώθηκε µε
στατιστικές από τη βάση δεδοµένων AMECO που διαχειρίζεται η Γ∆ II της
Επιτροπής ή καλύτερες εκτιµήσεις.

- ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τιµή αγοράς
- ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε τιµή αγοράς
- γενικές συνολικές κρατικές δαπάνες
- στατιστικές σχετικά µε την απασχόληση των πολιτών
- ενδοκοινοτικές εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων που εµπίπτουν στις
κατηγορίες 5 και 8 του κοινού δασµολογίου, αναθεώρηση 3.

10.2. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής διέθεσαν τα αριθµητικά στοιχεία για τους
τοµείς που εποπτεύουν σύµφωνα µε τις ακόλουθες βασικές αρχές. ∆εν
έγινε επαλήθευση όλων των αριθµητικών στοιχείων από τα κράτη µέλη,
ούτε έλεγχός τους από τις υπηρεσίες της Επιτροπής σε συσχετισµό µε τους
αντίστοιχους προϋπολογισµούς.

Για τη γεωργία και την αλιεία, τα αριθµητικά στοιχεία είναι αυτά που
υποβλήθηκαν από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία που απορρέει
από την απόφαση των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών
κατά την 306η σύνοδο του Συµβουλίου της 20ής Οκτωβρίου 1974.

Ωστόσο, όσον αφορά τη γεωργία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το
Λουξεµβούργο, η Σουηδία και η Αυστρία δεν υπέβαλαν καθόλου στοιχεία
για την εξεταζόµενη περίοδο. Επιπλέον, για την Ελλάδα και τη Γαλλία,
υπήρχαν διαθέσιµα αριθµητικά στοιχεία µόνον µέχρι το 1992, για την
Πορτογαλία µέχρι το 1993 και για τη ∆ανία, τη Γερµανία και το Ηνωµένο
Βασίλειο µέχρι το 1995.

                                                

18    Πρέπει να σηµειωθεί ότι οι ετήσιες δαπάνες (υποχρεώσεις) δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε τους
          ετήσιους προϋπολογισµούς ενός καθεστώτος ενισχύσεων.
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Από το συνολικό ποσό των δηµοσιονοµικών δαπανών που εµφαίνονται στο δελτίο
καταγραφής, έχουν εξαιρεθεί όσες αφορούν: ενισχύσεις για έρευνα,
εγγειοβελτιωτικά έργα (αποστραγγιστικά δίκτυα), µέτρα κοινωνικής
ασφάλισης που εφαρµόζονται σε ολόκληρο τον τοµέα, διευκολύνσεις όσον
αφορά τη φορολογία εισοδήµατος, την επιλεκτική περιφερειακή
χρηµατοδοτική συνδροµή.

Tα αριθµητικά στοιχεία αφορούν τα εξής: επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις,
ενισχύσεις χρηµατοδοτούµενες από φόρους υπέρ τρίτων, επιδοτήσεις
επιτοκίου, καθώς και ορισµένα οφέλη σε είδος που παρέχονται από το
κράτος (λ.χ. προγράµµατα κατάρτισης).

Στον τοµέα της αλιείας, για το 1995 και 1996, υπήρχαν διαθέσιµα στοιχεία για τη
Γερµανία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Φινλανδία, τη
Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.

∆εν συµπεριλαµβάνονται δάνεια και εγγυήσεις σε περιπτώσεις όπου το στοιχείο
ενίσχυσης δεν ήταν δυνατό να προσδιοριστεί ποσοτικά.

Για τον άνθρακα, τα αριθµητικά στοιχεία είναι εκείνα που υποβλήθηκαν από τα κράτη
µέλη σύµφωνα µε τις αποφάσεις της Επιτροπής αριθ. 528/76/ΕΚΑΧ,
2064/86/ΕΚΑΧ και 3632/93/ΕΚΑΧ και παρατίθενται συνοπτικά στην ετήσια
ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο σχετικά µε τις ενισχύσεις
στον εν λόγω τοµέα19. Οι νέες εισφορές κεφαλαίου που είναι δυνατόν να
συνιστούν ενισχύσεις δεν περιλαµβάνονται στα στοιχεία αυτά. Οι
συµβάσεις προµήθειας άνθρακα εκ µέρους δηµόσιων επιχειρήσεων (λόγου
χάρη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), οι οποίες θα µπορούσαν να
εµπεριέχουν στοιχείο ενίσχυσης όταν οι τιµές υπερβαίνουν τις αντίστοιχες
διεθνείς δεν έχουν συµπεριληφθεί.

Για τις µεταφορές (σιδηρόδροµοι), τα αριθµητικά στοιχεία είναι εκείνα που υπέβαλαν
τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον κανονισµό 1107/70. ∆ιατίθενται επίσης,
αλλά χωριστά, και στοιχεία για τις ενισχύσεις που χορηγούνται για τις
σιδηροδροµικές µεταφορές στο πλαίσιο του κανονισµού του Συµβουλίου
1191/69, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 1893/91, και του
κανονισµού του Συµβουλίου 1192/69, οι οποίοι αφορούν αντίστοιχα την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων εξυπηρέτησης του κοινού και την
τακτοποίηση των λογαριασµών των σιδηροδρόµων που σχετίζονται µε
ειδικές επιβαρύνσεις τους.

                                                

19    Τα στοιχεία αυτά υποδιαιρούνται σε εκείνα που αφορούν τις ενισχύσεις για την τρέχουσα παραγωγή και σε
          εκείνα που δεν έχουν σχέση µε την τρέχουσα παραγωγή (όπως τα ειδικά µέτρα κοινωνικής ασφάλισης
          µεταλλωρύχων και οι ενισχύσεις για την κάλυψη µεταβιβασθεισών υποχρεώσεων). Ωστόσο, από το 1994,
          στην ετήσια ανακοίνωση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις στον εν λόγω τοµέα δεν περιλαµβάνονται
          στοιχεία σχετικά µε τη χρηµατοδότηση κοινωνικών επιδοµάτων.
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Όσον αφορά τα άλλα είδη µεταφορών, εκτός από τις αεροµεταφορές, λόγω
έλλειψης σχετικών πληροφοριών, τα αριθµητικά στοιχεία είναι ελλιπή και
αποσπασµατικά και δεν έχουν συµπεριληφθεί. ∆εν δόθηκαν συγκεκριµένα
στοιχεία για τις ενισχύσεις των τοπικών µεταφορών.

10.3. Μεταποίηση
Στην περίπτωση ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα, τα αριθµητικά
στοιχεία ελήφθησαν εν γένει από κοινοποιήσεις των κρατών µελών δυνάµει
του άρθρου 93, και από πληροφοριακά στοιχεία που διαβιβάστηκαν στο
πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής τυποποιηµένων ετήσιων εκθέσεων που
προβλέπεται στην επιστολή της Επιτροπής της 22.02.1994 προς τα κράτη
µέλη και επαναλαµβάνεται µε την επιστολή της Επιτροπής της 02.08.1995
προς τα κράτη µέλη. Επιπλέον, τα στοιχεία επαληθεύονται µε βάση εθνικά
δηµοσιεύµατα αναφερόµενα στη χορήγηση ενισχύσεων, εθνικούς
λογαριασµούς, σχέδια προϋπολογισµών και άλλες διαθέσιµες πηγές.

10.4. Χάλυβας
Τα αριθµητικά στοιχεία της παρούσας µελέτης συγκεντρώθηκαν από τις
εκθέσεις ελέγχου των ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία σιδήρου και χάλυβα
που καταρτίζει η Επιτροπή και υποβάλλει στο Συµβούλιο. Τα στοιχεία
αντιστοιχούν στα ποσά των ενισχύσεων που χορηγούνται στις επιχειρήσεις
του τοµέα.

10.5. Φορολογικές δαπάνες
Όσον αφορά τις φορολογικές δαπάνες, ως βάση χρησιµοποιήθηκε ο
ορισµός του ΟΟΣΑ.

"Ως φορολογική δαπάνη συνήθως ορίζεται η απόκλιση από το γενικά
αποδεκτό ή το βασικό φορολογικό πλαίσιο, απόκλιση η οποία συνεπάγεται
ευνοϊκή φορολογική µεταχείριση για συγκεκριµένες δραστηριότητες ή
οµάδες φορολογουµένων".

Έτσι, για παράδειγµα, οι φορολογικές ελαφρύνσεις που παρέχονται σε
ορισµένες αναπτυξιακές περιοχές, δηλ. σε ένα µόνο τµήµα της επικράτειας
της φορολογικής αρχής, θεωρούνται φορολογικές δαπάνες, ενώ η
διάρθρωση των φορολογικών συντελεστών θεωρείται ως αναπόσπαστο
µέρος του βασικού φορολογικού πλαισίου.

Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις, οι αποκλίσεις από το βασικό
φορολογικό πλαίσιο βρίσκονται στη διαχωριστική γραµµή µεταξύ των
ενισχύσεων κατά την έννοια του άρθρου 92, παράγραφος 1 της συνθήκης
ΕΚ των γενικών µέτρων. Οι σχετικές µε το θέµα αυτό εργασίες πρέπει να
συνεχιστούν ούτως ώστε να φωτιστεί και αυτή η "σκοτεινή περιοχή".

10.6. Μέθοδοι εκτίµησης του στοιχείου ενίσχυσης

10.6.1. Για να καταστεί δυνατή η ανάλυση των διαφόρων µορφών ενισχύσεων σε
απόλυτα συγκρίσιµη βάση, είναι αναγκαίο να επιδιωχθεί ο προσδιορισµός,
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για όλες τις µορφές ενισχύσεων, ενός κοινού παρονοµαστή - του στοιχείου
ενίσχυσης που εµπεριέχουν. Προς τούτο, χρησιµοποιήθηκαν οι τρέχουσες
µέθοδοι που εφαρµόζονται από την Επιτροπή κατά τον έλεγχο των
κρατικών ενισχύσεων. Όλες αυτές οι µέθοδοι αποτελούν µέρος της
επίσηµης πολιτικής της Επιτροπής και έχουν προκύψει από συζητήσεις
τεχνικού επιπέδου µε τα κράτη µέλη.

10.6.2. Η βασική µέθοδος υπολογισµού του στοιχείου ενίσχυσης είναι η συνήθης
µέθοδος υπολογισµού του καθαρού ισοδυνάµου επιχορήγησης των
κρατικών παρεµβάσεων (για την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση, βλέπε το
παράρτηµα των κατευθυντηρίων γραµµών της Επιτροπής σχετικά µε τα
εθνικά καθεστώτα περιφερειακών ενισχύσεων, ΕΕ C 74 της 10.03.1998.

Προφανώς η είσπραξη µίας ενίσχυσης είναι δυνατό να επηρεάσει τις
φορολογικές οφειλές ορισµένων αποδεκτών. Ωστόσο, λαµβανοµένων
υπόψη των ελαφρύνσεων και των µειώσεων που ορισµένες εταιρείες
µπορούν να ζητήσουν έναντι των φόρων επί των κερδών και έναντι των
ζηµιών τους, ο πραγµατικός φορολογικός συντελεστής που εφαρµόζεται εν
γένει για τις εταιρείες είναι κατά πολύ χαµηλότερος από το θεωρητικό
µέγιστο συντελεστή. Έτσι, θεωρείται ότι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
χωρίς να ληφθεί υπόψη η φορολογία είναι εγγύτερα στην πραγµατικότητα
από ό,τι εάν εφαρµοζόταν ο θεωρητικός µέγιστος συντελεστής. Ο κοινός
παρονοµαστής είναι, λοιπόν, το ισοδύναµο επιχορήγησης και όχι το
καθαρό ισοδύναµο επιχορήγησης.

Η µέθοδος που εφαρµόζεται στις διάφορες µορφές ενίσχυσης

10.6.3. Οµάδα Α - επιχορηγήσεις, ελαφρύνσεις από φόρους και κοινωνικές
επιβαρύνσεις, κλπ.
∆εν απαιτούνται υπολογισµοί του στοιχείου ενίσχυσης, γιατί η οµάδα αυτή
περιλαµβάνει όλες τις παρεµβάσεις που µπορούν να θεωρηθούν ως
επιχορηγήσεις ή ισοδύναµα επιχορηγήσεων.

10.6.4. Οµάδα Β - συµµετοχή (συµπεριλαµβανοµένης της µετατροπής χρεών).
Σύµφωνα µε τη συνήθη πολιτική της Επιτροπής, αυτού του είδους οι
παρεµβάσεις συνιστούν ενίσχυση όταν ένας ιδιώτης επενδυτής που ασκεί
τις ιδιότητές του στην ελεύθερη αγορά δεν θα ελάµβανε µία τέτοια
επένδυση. Βλέπε ανακοίνωση της Επιτροπής "εφαρµογή των άρθρων 92
και 93 της συνθήκης ΕΟΚ και του άρθρου 5 της οδηγίας της Επιτροπής
80/723/ΕΟΚ στις δηµόσιες επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης", ΕΕ C 307
της 13.11.1993, σελίδα 320. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στον υπολογισµό
του οφέλους που απορρέει για τον αποδέκτη από την παρέµβαση.

                                                

20       Βλέπε επίσης "Εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης ΕΟΚ στις αποκτήσεις συµµετοχής εκ
µέρους

          των δηµόσιων αρχών", δελτία ΕΚ 9-1984 και ακόµα "The Measurement of the Aid Element of State
          Acquisitions of Company Capital" - ΙV/45/87 Σειρά: Εξέλιξη της συγκέντρωσης και του ανταγωνισµού,



72

Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει απόφαση της Επιτροπής που να
θεσπίζει το στοιχείο ενίσχυσης και όπου δεδοµένα που παρέχουν τα κράτη
µέλη δεν εµφανίζουν το στοιχείο ενίσχυσης, ως στοιχείο ενίσχυσης
λαµβάνεται ποσοστό 15% της συνολικής συµµετοχής. Προσφυγή σε αυτό
το κατά προσέγγιση ποσό έχει γίνει µόνο σε µερικές περιπτώσεις και δεν
έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσµατα.

10.6.5. Οµάδα Γ - χαµηλότοκα δάνεια και φορολογικές διευκολύνσεις.
Σύµφωνα µε την κοινή µέθοδο υπολογισµού, τα οφέλη που παρέχονται σε
επιχείρηση κατά τη διάρκεια µιας χρονικής περιόδου µε τη µορφή δανείων
µειωµένου επιτοκίου και φορολογικών διευκολύνσεων ανάγονται σε
σηµερινές τιµές. Επιτόκιο αναγωγής είναι το "επιτόκιο αναφοράς", το οποίο
αντιστοιχεί στο επιτόκιο µε το οποίο οι εταιρείες µπορούν να δανειστούν
υπό τις συνήθεις συνθήκες της αγοράς. Ο τρόπος προσδιορισµού του
επιτοκίου που πρέπει να χρησιµοποιείται ως επιτόκιο αναφοράς κάθε
κράτους µέλους υιοθετήθηκε επίσηµα από την Επιτροπή (βλέπε σηµείο 14
της κοινής µεθόδου υπολογισµού). Το στοιχείο ενίσχυσης σε ένα δάνειο µε
µειωµένο επιτόκιο σε ένα οποιοδήποτε έτος ισούται, λοιπόν, µε τη διαφορά
µεταξύ του επιτοκίου αναφοράς και του επιτοκίου χορήγησης του δανείου
από το κράτος πολλαπλασιαζόµενο επί την αξία του δανείου. Τα στοιχεία
ενίσχυσης (Γ1Α/Γ2Α) της κατηγορίας αυτής είναι πολύ χαµηλότερα από τις
κεφαλαιουχικές αξίες της ενίσχυσης. Από το 1995, στις περιπτώσεις που
κράτος µέλος αδυνατεί να παράσχει δεδοµένα σχετικά µε τα στοιχεία
ενισχύσεων, ως στοιχείο ενίσχυσης λαµβάνεται το 15% του συνολικού
ποσού δανείου που χορήγησε το κράτος, έναντι ποσοστού 33% που ίσχυε
µε την παλαιότερη πρακτική. Αυτή η καθοδική προσαρµογή εξηγείται από
το χαµηλότερο εν γένει επίπεδο του στοιχείου ενίσχυσης λόγω των γενικά
χαµηλότερων συντελεστών επιτοκίου στα κράτη µέλη σε σύγκριση µε τις
περιόδους που καλύπτουν οι προηγούµενες εκθέσεις. Προσφυγή στα
ποσοστά αυτά έγινε µόνο σε µερικές περιπτώσεις και δεν υπάρχει
σηµαντικός αντίκτυπος στα αποτελέσµατα.

Στην περίπτωση συµµετοχικών δανείων, το καθαρό κόστος υπολογίζεται
ως η διαφορά µεταξύ της απόδοσης που πραγµατικά εισέπραξε το κράτος
επί των συµµετοχικών δανείων και του επιτοκίου αναφοράς.

Στην περίπτωση επιστρεπτέων προκαταβολών, εφόσον ένα κράτος µέλος
δεν υποδεικνύει την αναλογία επιστροφής, το στοιχείο ενίσχυσης
εκλαµβάνεται ως 90%, δεδοµένου ότι η αναλογία επιστροφής έχει
αποδειχθεί ότι είναι πολύ χαµηλή κατά µέσο όρο. Το ποσοστό αυτό
χρησιµοποιείται, όταν το στοιχείο ενίσχυσης ορίζεται από απόφαση της
Επιτροπής,.

10.6.6. Οµάδα ∆ - ποσά καλυπτόµενα από καθεστώτα εγγύησης.

                                                                                                                                                          

          Συλλογή: έγγραφα εργασίας 87.
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Για συνήθη καθεστώτα εγγύησης, το στοιχείο ενίσχυσης υπολογίζεται ως το
όφελος από το καθεστώς για τον αποδέκτη. Το στοιχείο ενίσχυσης (∆1Α)
είναι πολύ χαµηλότερο από την εγγυηµένη κεφαλαιακή αξία. Όταν δεν
υπάρχουν σχετικές πληροφορίες, ως χονδρική εκτίµηση του στοιχείου
ενίσχυσης λαµβάνονται οι απώλειες του κράτους. Σε περίπτωση που τα
δεδοµένα του κράτους µέλους περιέχουν µόνον αριθµητικά στοιχεία
σχετικά µε την εγγυηµένη κεφαλαιακή αξία, αλλά όχι τα ετήσια καθαρά
αποτελέσµατα του καθεστώτος, τότε µε έναρξη το 1995, το στοιχείο
ενίσχυσης λαµβάνεται ως το 10% της εγγυηµένης κεφαλαιακής αξίας21.
Προσφυγή σ’ αυτό το κατά προσέγγιση ποσοστό έχει γίνει σε µερικές µόνο
περιπτώσεις και δεν έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα αποτελέσµατα.

Για δάνεια χορηγούµενα στο πλαίσιο καθεστώτων εγγύησης
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, το στοιχείο ενίσχυσης υπολογίζεται σαν να
έχει χορηγηθεί δάνειο µειωµένου επιτοκίου στο νόµισµα για το οποίο ισχύει
εγγύηση έναντι των διακυµάνσεων των συναλλαγµατικών ισοτιµιών. Το
στοιχείο ενίσχυσης ισούται µε τη διαφορά µεταξύ του επιτοκίου αναφοράς
για το νόµισµα που καλύπτεται από την εγγύηση και του επιτοκίου
χορήγησης δανείου, αφαιρούµενης οποιασδήποτε επιβάρυνσης για την
εγγύηση. Αυτός ο υπολογισµός βασίζεται, συνεπώς, στο όφελος που
προκύπτει από το καθεστώς για τον αποδέκτη.

10.7. Παρότι αριθµητικά στοιχεία για δάνεια ή εγγυήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα
του δηµοσίου τοµέα παρέχονται µόνον όταν θεωρείται ότι συνιστούν
ενίσχυση, οι δυσχέρειες εντοπισµού και ποσοτικού προσδιορισµού τέτοιου
είδους παρεµβάσεων είναι µεγαλύτερες απ’ ό,τι οι άλλες µορφές ενίσχυσης,
γιατί λόγω της φύσης τους είναι λιγότερο διαφανείς. Για να αποφεύγονται οι
αυθαίρετες διακρίσεις λόγω διαφορετικής αντιµετώπισης των ενισχύσεων σ’
αυτούς τους τοµείς, θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες
για τον εντοπισµό και τον ποσοτικό προσδιορισµό των ενισχύσεων αυτού
του είδους.

                                                

21       Το ποσοστό βασίζεται σε αντίστοιχη συµφωνία των κρατών µελών στον τοµέα της ναυπηγικής
          βιοµηχανίας.
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IV. Ειδικά προβλήµατα

11. Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)

11.1. Καθεστώτα Ε&Α

Τα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν µόνο την κρατική χρηµατοδότηση
προγραµµάτων Ε&Α σε εθνικοποιηµένες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
κατατάσσονται στην κατηγορία A1A22. Λόγω του γενικού χαρακτήρα των
χρησιµοποιούµενων πόρων, δεν ήταν πάντοτε δυνατό να εξαιρεθούν
ορισµένα στοιχεία δηµοσίων συµβάσεων που συµπεριλαµβάνονται στις
εξωτερικές δαπάνες (π.χ. συµβάσεις Ε&Α). ∆εδοµένου δε ότι
συµπεριλήφθηκαν µόνον οι άµεσες χρηµατοδοτήσεις για Ε&Α, θεωρείται
ότι τα αριθµητικά στοιχεία για Ε&Α έχουν υποεκτιµηθεί) οι συµβάσεις  Ε&Α
και η δηµόσια έρευνα (βλ. 11.2 και 11.3 κατωτέρω) έχουν παραληφθεί
λόγω της αδυναµίας ποσοτικού προσδιορισµού του στοιχείου ενίσχυσης σε
τέτοιου είδους παρεµβάσεις).

11.2.  Συµβάσεις Ε&Α

Τα αριθµητικά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν στοιχεία για τις συµβάσεις
έρευνας και ανάπτυξης, δεδοµένου ότι το στοιχείο ενίσχυσης είναι συχνά
δύσκολο να προσδιοριστεί σ’ αυτό το στάδιο. Επιπλέον, τα διαθέσιµα
στοιχεία δεν επιτρέπουν το διαχωρισµό των συµβάσεων έρευνας και
ανάπτυξης ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς, ούτε, εξάλλου, την εκτίµηση
των επιπτώσεων τέτοιων συµβάσεων στην αγορά23.

11.3. ∆ηµόσια έρευνα

∆εν παρέχονται αριθµητικά στοιχεία για το στοιχείο ενίσχυσης που
εµπεριέχεται στις χρηµατοδοτήσεις κρατικών ή δηµόσιων ερευνητικών
ιδρυµάτων ή ερευνών που διεξάγονται από ανώτερα ή ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Η κρατική χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων E&A
από δηµόσια µη κερδοσκοπικά ιδρύµατα ανώτατης εκπαίδευσης ή έρευνας
δεν καλύπτεται κατά κανόνα από το άρθρο 92, παράγραφος 1 της
συνθήκης ΕΚ24.

11.4. Πυρηνική ενέργεια

Τα κράτη µέλη χορηγούν ενισχύσεις στον τοµέα της πυρηνικής ενέργειας
µέσω των δηµόσιων επιχειρήσεών τους ή µέσω των χρηµατοδοτήσεων
Ε&Α (κυρίως µε τη µορφή συµβάσεων Ε&Α και δηµοσίων ερευνών). Από

                                                

22    Η ταχεία απόσβεση εξοπλισµού Ε&Α δεν θεωρείται ενίσχυση.
23    Βλ. σηµείο 2.5.του κοινοτικού πλαισίου των ενισχύσεων για την έρευνα και την ανάπτυξη, ΕΕ C 45 της
          17.02.1996.
24    Βλ. σηµείο 2.4. του κοινοτικού πλαισίου των ενισχύσεων για την Έρευνα και την Ανάπτυξη.
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αυτή την άµεση χρηµατοδότηση, µόνο ένα µέρος θα µπορούσε να
συµπεριληφθεί στα στοιχεία Ε&Α (2.1.1.). Τα αριθµητικά στοιχεία για την
πυρηνική ενέργεια που περιέχονται στα αριθµητικά στοιχεία για την Ε&Α
ενδέχεται να έχουν υποεκτιµηθεί. ∆εδοµένου ότι στα αριθµητικά στοιχεία
Ε&Α δεν περιλαµβάνονται. οι συµβάσεις  Ε&Α και η δηµόσια έρευνα, το
στοιχείο ενίσχυσης των µέτρων αυτού του είδους είναι δύσκολο να
προσδιοριστεί ποσοτικά.

12. Οι µεταφορές στο Λουξεµβούργο

Τα αριθµητικά στοιχεία για τις µεταφορές στο Λουξεµβούργο είναι
υψηλότερα σε σχέση µε τα άλλα κράτη µέλη. Αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται,
οφείλεται κυρίως στις ιδιαίτερα υψηλές συντάξεις των πρώην
σιδηροδροµικών υπαλλήλων. ∆εν υπάρχουν λεπτοµερέστερα στοιχεία..

13. Τουρισµός και βιοµηχανίες τροφίµων γεωργικής προέλευσης

Ελλείψει πληροφοριών για τους δύο αυτούς τοµείς, είναι πιθανό τα στοιχεία
που περιλαµβάνονται στη µελέτη να είναι ελλιπή.

14. Κατάρτιση και ανεργία

∆εν καθίσταται πάντοτε εµφανές κατά πόσο ορισµένα φορολογικά µέτρα ή
µέτρα κοινωνικής ασφάλισης αποτελούν ενίσχυση ή αναπόσπαστο και
συνεκτικό τµήµα του φορολογικού συστήµατος ή του συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης. Επιπλέον, σε διάφορα κράτη µέλη, υπάρχουν
προγράµµατα που προωθούν ή διευκολύνουν τη γενική κατάρτιση ή την
απασχόληση ορισµένων από κοινωνική άποψη µειονεκτουσών οµάδων
εργαζοµένων. Στο βαθµό που τα προγράµµατα αυτά δεν αφορούν µόνο
τον µεταποιητικό τοµέα, αλλά καλύπτουν ολόκληρη την οικονοµία και
αποτελούν πραγµατικά µέρος ενός γενικού συστήµατος µέτρων για την
απασχόληση, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως κρατικές ενισχύσεις. Μολονότι
ορισµένα προγράµµατα κατάρτισης και απασχόλησης αντιµετωπίστηκαν
από την Επιτροπή ως κρατικές ενισχύσεις, δεν έχουν εξεταστεί
επισταµένως τα µέτρα όλων των κρατών µελών για τους συγκεκριµένους
τοµείς. Λόγω των σηµαντικών προβληµάτων στο διαχωρισµό των
ενισχύσεων στην απασχόληση, ιδιαίτερα όσων αφορούν την κατάρτιση,
από τα γενικά µέτρα και προκειµένου να παρουσιαστούν συγκρίσιµα
στοιχεία µεταξύ των κρατών µελών, η παρούσα έκθεση δεν περιλαµβάνει
την ανάλυση µέτρων για την κατάρτιση και την ανεργία.

15. Προσχώρηση των τριών νέων κρατών µελών στα µέσα της περιόδου
υποβολής της έκθεσης

Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, κατά τη σύγκριση των διαφόρων
κρατών µελών, η ανάλυση των αριθµητικών στοιχείων των ενισχύσεων
εστιάζεται στους ετήσιους µέσους όρους κατά το τριετές διάστηµα 1994-96.
∆εδοµένου ότι τα τρία νέα κράτη µέλη προσχώρησαν το 1995, υπάρχουν
αριθµητικά στοιχεία διαθέσιµα για τις χώρες αυτές µόνο για τα έτη 1995 και
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1996. Κατά συνέπεια, σχετικά µε τις χώρες αυτές, ο ετήσιος µέσος όρος
των ετών 1995 και 1996 παρουσιάζεται στους πίνακες ως ετήσιος µέσος
όρος της τριετούς περιόδου 1994-1996.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

                                                      ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε για την κατάρτιση των πινάκων εξηγείται στο
τεχνικό παράρτηµα.

Πίνακας A1 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Ετήσια ποσά των
ενισχύσεων 1992-1996 σε τρέχουσες τιµές και εθνικό νόµισµα.

Πίνακας A2 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Ετήσια ποσά των
ενισχύσεων 1992-1996 σε τρέχουσες τιµές και ECU.

Πίνακας A3 Κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα γερµανικά κρατίδια.

Ετήσιοι µέσοι όροι 1994-1996 σε ECU.

∆ιάγραµµα A1 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα και Κοινοτικό
Κοινωνικό και Περιφερειακό Ταµείο.

Ετήσιοι µέσοι όροι 1994-1996 ανά απασχολούµενο σε ECU.

Πίνακες 1994-1996

A4/1-15 Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 ανά
κράτος µέλος στην Ευρώπη των 15
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Πίνακας A1

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα σε τρέχουσες τιµές 1992-1996

εκατ. σε εθνικό νόµισµα

1992 1993 1994 1995 1996

Αυστρία 0,00 0,00 0,00 6.515,48 5.239,22

Βέλγιο 25.176,37 33.401,28 43.252,04 39.572,04 50.178,02

∆ανία 2.604,90 4.440,55 4.377,04 4.903,38 5.489,77

Γερµανία 29.501,46 38.145,72 38.803,33 29.548,24 24.612,29

Ελλάδα 282.609,57 131.376,92 105.256,25 263.163,64 243.859,26

Ισπανία 135.610,43 215.538,16 240.391,09 339.902,85 449.050,07

Φινλανδία 0,00 0,00 0,00 2.287,91 1.905,08

Γαλλία 32.438,84 34.121,64 26.615,98 22.000,65 24.461,03

Ιρλανδία 157,32 169,30 145,89 159,90 221,15

Ιταλία 19.061,76 22.316,42 19.139,58 23.135,24 20.109,41

Λουξεµβούργο 2.533,70 1.669,10 1.678,50 1.829,79 1.815,47

Κάτω Χώρες 1.426,23 1.371,57 1.407,29 1.517,34 1.389,66

Πορτογαλία 57.029,17 74.759,41 115.855,07 54.728,23 49.716,05

Σουηδία 0,00 0,00 0,00 2.895,78 3.070,11

Ηνωµένο Βασίλειο 1.461,89 895,77 1.029,07 1.233,70 1.516,38

ΕΥΡ 15 38.591,06 36.705,27

ΕΥΡ 12 37.595,51 42.736,85 40.542,15 37.385,71 35.627,84

Παλαιά γερµανικά
οµόσπονδα κρατίδια

9.820,84 7.040,21 6.071,91 5.827,60 5.975,71

Νέα γερµανικά
οµόσπονδα  κρατίδια

19.680,62 31.105,51 32.731,42 23.720,64 18.636,58
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Πίνακας A2

Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα σε τρέχουσες τιµές (ECU) 1992-1996
σε εκατ. ECU

1992 1993 1994 1995 1996

Αυστρία 0,00 0,00 0,00 494,26 389,98

Βέλγιο 605,30 825,31 1.090,67 1.026,46 1.276,84

∆ανία 333,57 584,78 580,26 669,13 745,96

Γερµανία 14.602,44 19.699,40 20.162,60 15.769,58 12.889,12

Ελλάδα 1.144,26 489,18 365,44 868,56 798,11

Ισπανία 1.023,27 1.445,36 1.512,66 2.085,29 2.793,50

Φινλανδία 0,00 0,00 0,00 400,79 326,87

Γαλλία 4.736,71 5.143,70 4.043,38 3.371,72 3.767,29

Ιρλανδία 206,80 211,64 183,83 196,07 278,72

Ιταλία 11.947,05 12.120,39 9.994,24 10.860,90 10.265,35

Λουξεµβούργο 60,92 41,24 42,33 47,46 46,20

Κάτω Χώρες 626,96 630,55 652,05 722,92 649,45

Πορτογαλία 326,41 396,88 588,41 279,08 253,96

Σουηδία 0,00 0,00 0,00 310,31 360,56

Ηνωµένο Βασίλειο 1.981,82 1.148,44 1.326,28 1.488,55 1.863,33

ΕΥΡ 15 38.591,06 36.705,27

ΕΥΡ 12 37.595,51 42.736,85 40.542,15 37.385,71 35.627,84
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Πίνακας A3

Γερµανικές κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα κρατίδια - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996

εκατ. ECU % %
της συνολικής
ενίσχυσης

   Επιχορηγήσεις 7.373,1 54,8 44,3

   Φορολογικές απαλλαγές 1.964,0 14,6 11,8

   Συµµετοχές στο µετοχικό κεφάλαιο 0,0 0,0 0,0

   ∆άνειο µε µειωµένο επιτόκιο 3.418,1 25,4 20,5

   Φορολογικές διευκολύνσεις 0,00 0,0 0,0

   Εγγυήσεις 691,9 5,2 4,2

   ΣΥΝΟΛΟ 13.447,1 100,00 80,8

Κατά την περίοδο 1994 έως 1996 χορηγήθηκαν στα νέα οµόσπονδα κρατίδια
συνολικές ενισχύσεις  ύψους 13.497 εκατ. ECU κατά ετήσιο µέσο όρο
συµπεριλαµβανοµένων των ενισχύσεων της Treuhand. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο
81% του συνόλου των γερµανικών ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα. Η αύξηση του
συνολικού όγκου των γερµανικών ενισχύσεων, που προέκυψε λόγω της χορήγησης
ενισχύσεων στα νέα οµόσπονδα κρατίδια, αντισταθµίστηκε εν µέρει από τη µείωση
των ενισχύσεων στο Βερολίνο και τη Zonenrand.
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∆ιάγραµµα A1

Ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα και κοινοτικά ταµεία ανά απασχολούµενο
Μέσος όρος 1994 – 1996
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ΑΥΣΤΡΙΑ

Πίνακας A4/1
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις – ετήσιος µέσος όρος 1994-1996                                                                                                       σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ: ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες: οριζόντιοι στόχοι 261,5 0,0 0,0 40,2 0,0 28,4 330,1 29,9 330,1 73,6
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 66,7 0,0 0,0 17,8 0,0 1,8 86,2 7,8 86,2 19,2
    2.1.2. Περιβάλλον 67,8 0,0 0,0 3,5 0,0 0,2 71,4 6,5 71,4 15,9
    2.1.3. ΜME 54,3 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0 57,1 5,2 57,1 12,7
    2.1.4. Εµπόριο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,5 5,8 1,3
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 66,9 0,0 0,0 16,1 0,0 26,5 109,5 9,9 109,5 24,4
2.2. Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 704,0 0,0 0,0 9,6 0,0 0,1 713,7 64,6 57,9 12,9
    2.2.1. Χάλυβας 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,6 6,8 1,5
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 655,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655,8 59,4 - -
       εκ των οποίων  κανονισµοί 1191/69 και 1192/69 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
       εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                 παραγωγή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 41,4 0,0 0,0 9,6 0,0 0,1 51,1 4,6 51,1 11,4
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 43,3 0,0 0,0 13,6 0,0 3,3 60,2 5,5 60,2 13,4
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 37,8 0,0 0,0 8,1 0,0 0,0 45,9 4,2 45,9 10,2
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 5,5 0,0 0,0 5,5 0,0 3,3 14,3 1,3 14,3 3,2

ΣΥΝΟΛΟ 1.008,9 0,0 0,0 63,4 0,0 31,8 1104,1
τοις % 91,4 0,0 0,0 5,7 0,0 2,9 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 353,0 0,0 0,0 63,4 0,0 31,8 448,3
τοις % 78,8 0,0 0,0 14,1 0,0 7,1 100,0



83

ΒΕΛΓΙΟ
Πίνακας A4/2
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις – ετήσιος µέσος όρος 1994-1996                                                                                                      σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία* 168,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 168,5 - -
1.2. Αλιεία 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,1 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 420,7 111,6 14,1 34,3 0,0 47,1 527,8 19,4 527,8 46,0
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 82,8 0,2 0,0 32,1 0,0 0,0 115,0 4,1 115,0 9,6
    2.1.2. Περιβάλλον 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 0,2 5,4 0,4
    2.1.3. ΜME 230,3 1,4 0,0 0,6 0,0 6,3 238,5 8,8 238,5 20,8
    2.1.4. Εµπόριο 2,0 0,0 0,0 1,3 0,0 40,8 44,2 1,6 44,2 3,7
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,0 110,0 14,1 0,4 0,0 0,0 124,5 4,6 124,5 10,8
2.2. Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 1.613,9 288,7 0,4 0,0 0,0 0,1 1903,2 70,0 333,2 29,0
    2.2.1. Χάλυβας 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,1 3,4 0,3
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 28,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,0 1,0 28,0 2,3
    2.2.3. Μεταφορές 1.569,9 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 1570,0 56,6 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

590,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 590,0 21,3 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 - -
    2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                 παραγωγή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 12,7 288,7 0,3 0,0 0,0 0,1 301,8 11,1 301,8 26,3
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 259,6 6,1 0,0 0,2 4,5 17,4 287,7 10,6 287,7 25,0
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου  92(3)γ 259,6 6,1 0,0 0,2 4,5 17,4 287,7 10,6 287,7 25,0
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 2.196,1 406,4 14,5 34,5 4,5 64,6 2.720,6
τοις % 80,7 14,9 0,5 1,3 0,2 2,4 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 624,4 406,4 14,3 34,5 4,5 64,6 1.148,7
τοις % 54,4 35,4 1,2 3,0 0,4 5,6 100,0

* Οι κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία παρέχονται πληροφοριακά και δεν περιλαµβάνονται σε κανένα σύνολο.
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∆ΑΝΙΑ

Πίνακας A4/3
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις 1994-199²                                                                                                             σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία* 134,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,6 - -
1.2. Αλιεία 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0 1,1 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 453,9 68,9 0,0 32,4 0,0 10,5 565,7 46,7 565,7 84,3
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 129,7 50,1 0,0 15,7 0,0 0,5 195,9 16,2 195,9 29,2
    2.1.2. Περιβάλλον 45,7 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 64,5 5,3 64,5 9,6
    2.1.3. ΜME 21,7 0,0 0,0 1,0 0,0 10,0 32,8 2,7 32,8 4,9
    2.1.4. Εµπόριο 34,0 0,0 0,0 13,1 0,0 0,0 47,2 3,9 47,2 7,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 222,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0 225,3 18,6 225,3 33,6
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 621,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 621,0 51,3 93,9 14,0
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 65,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,4 5,4 65,4 9,7
    2.2.3. Μεταφορές 527,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 527,2 43,5 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

68,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68,7 5,7 - -

             εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 28,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 28,5 2,4 28,5 4,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 11,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 11,7 1,0 11,7 1,7
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 11,6 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 11,7 1,0 11,7 1,7
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 1.099,4 68,9 0,0 32,6 0,0 10,5 1211,4
τοις % 90,8 5,7 0,0 2,7 0,0 0,9 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 559,3 68,9 0,0 32,6 0,0 10,5 671,3
τοις % 83,3 10,3 0,0 4,9 0,0 1,6 100,0

* Οι κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία παρέχονται πληροφοριακά και δεν περιλαµβάνονται σε κανένα σύνολο.
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Πίνακας A4/4
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996    σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία* 2.939,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.939,1 0,0 - -
1.2. Αλιεία 16,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0,1 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 1.750,2 251,2 119,4 777,5 61,1 231,3 3190,7 9,4 3190,7 19,2
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 1.076,6 0,0 75,7 14,1 0,0 0,0 1166,3 3,4 1166,3 7,0
    2.1.2. Περιβάλλον 78,6 0,0 0,0 48,3 0,0 0,0 126,9 0,4 126,9 0,8
    2.1.3. ΜME 325,7 247,4 0,0 184,1 61,1 79,6 897,9 2,6 897,9 5,4
    2.1.4. Εµπόριο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 241,3 3,8 0,0 25,5 0,0 0,0 270,6 0,8 270,6 1,6
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 28,0 0,0 43,8 505,5 0,0 151,7 729,0 2,1 729,0 4,4

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 18.359,1 143,6 0,0 7,1 0,0 0,0 18.509,7 54,4 990,4 6,7
    2.2.1. Χάλυβας 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 298,6 0,9 298,6 1,8
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 655,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 655,2 1,9 655,2 3,9
    2.2.3. Μεταφορές 11.649,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11.649,2 34,2 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

3.048,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.048,9 9,0 - -

             εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

5.599,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.599,8 16,5 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 134,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,2 0,4 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 22,1 143,6 0,0 7,1 0,0 0,0 172,7 0,5 172,7 1,0
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 6.502,9 2.127,2 0,0 2.919,3 161,4 611,1 12.321,8 36,2 12.321,8 74,1
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 375,1 2,8 0,0 69,5 0,0 0,0 447,4 1,3 447,4 2,7
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 6.126,0 1.964,0 0,0 2.849,9 0,0 611,1 11.550,9 33,9 11.550,9 69,4
    3.3. Γερµανία: (Βερολίνο/Zonenrand) 1,8 160,4 0,0 0,0 161,4 0,0 323,5 1,0 323,5 2,0

ΣΥΝΟΛΟ 26.628,7 2.521,9 119,4 3.703,9 222,5 842,4 34.038,9
τοις % 78,2 7,4 0,4 10,9 0,7 2,5 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 9.229,0 2.521,9 119,4 3.703,9 222,5 842,4 16639,1
τοις % 55,5 15,2 0,7 22,3 1,3 5,1 100,0

*  Οι κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία παρέχονται πληροφοριακά και δεν περιλαµβάνονται σε κανένα σύνολο.
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ΕΛΛΑ∆Α

Πίνακας A4/5
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,1 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 14,0 70,6 0,0 0,0 0,0 119,1 203,8 20,8 203,8 30,8
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 1,0 10,0 1,5
    2.1.2. Περιβάλλον 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.3. ΜME 4,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,0 1,1 11,0 1,6
    2.1.4. Εµπόριο 0,0 63,6 0,0 0,0 0,0 37,8 101,3 10,1 101,3 14,8
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,4 81,4 8,2 81,4 12,0

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 279,8 12,5 44,1 0,0 0,0 0,0 336,4 34,4 20,7 3,1
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 271,7 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 315,8 31,5 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 0,8 - -

             εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 44,1 0,0 0,0 0,0 44,1 4,4 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 8,2 12,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,7 2,1 20,7 3,1
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 415,7 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 437,5 44,8 437,5 66,1
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 415,7 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 437,5 44,8 437,5 66,1

ΣΥΝΟΛΟ 710,4 83,1 44,1 21,8 0,0 119,1 978,5
τοις % 72,6 8,5 4,5 2,2 0,0 12,2 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 437,9 83,1 0,0 21,8 0,0 119,1 661,9
τοις % 66,2 12,6 0,0 3,3 0,0 18,0 100,0
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ΙΣΠΑΝΙΑ

Πίνακας A4/6
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 62,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 1,2 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 409,9 0,0 4,1 89,8 0,0 2,5 506,2 10,1 506,2 24,1
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 112,2 0,0 0,0 33,6 0,0 0,0 145,8 2,9 145,8 6,9
    2.1.2. Περιβάλλον 30,2 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 30,6 0,6 30,6 1,5
    2.1.3. ΜME 155,8 0,0 3,1 46,8 0,0 2,1 207,8 4,1 207,8 9,9
    2.1.4. Εµπόριο 3,7 0,0 0,0 4,4 0,0 0,3 8,4 0,2 8,4 0,4
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 29,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,6 0,6 29,6 1,4
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 78,4 0,0 1,0 4,6 0,0 0,0 84,0 1,7 84,0 4,0

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 4.147,2 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 4.175,8 83,1 1.314,5 62,6
    2.2.1. Χάλυβας 663,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,6 13,2 663,6 31,6
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 418,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 418,5 8,3 418,5 19,9
    2.2.3. Μεταφορές 1.857,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.57,2 37,0 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

767,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 767,6 15,3 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 236,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 236,5 4,7 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 203,7 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 232,3 4,6 232,3 11,1
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 267,8 0,0 2,8 9,5 0,0 0,0 280,1 5,6 280,1 13,3
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 190,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 190,6 3,8 190,6 9,1
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 77,2 0,0 2,8 9,5 0,0 0,0 89,6 1,8 89,6 4,3

ΣΥΝΟΛΟ 4.887,1 0,0 6,9 127,9 0,0 2,5 5.024,4
τοις % 97,3 0,0 0,1 2,5 0,0 0,0 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 1.963,6 0,0 6,9 127,9 0,0 2,5
τοις % 93,5 0,0 0,3 6,1 0,0 0,1 2.100,8
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ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ

Πίνακας A4/7
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,8 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 214,1 0,0 0,0 54,6 0,0 2,8 271,5 65,2 271,5 74,4
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 122,5 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 128,2 30,8 128,2 35,1
    2.1.2. Περιβάλλον 8,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 2,1 8,9 2,4
    2.1.3. ΜME 27,7 0,0 0,0 49,0 0,0 0,0 76,6 18,4 76,6 21,0
    2.1.4. Εµπόριο 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 9,2 38,2 10,5
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 13,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,2 3,2 13,2 3,6
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 6,4 1,5 6,4 1,7

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 52,8 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 13,4 8,0 2,2
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 47,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 11,4 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 5,2 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,0 1,9 8,0 2,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 76,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,2 85,7 20,6 85,7 23,5
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 76,4 9,1 0,0 0,0 0,0 0,2 85,7 20,6 85,7 23,5
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 346,7 11,8 0,0 54,7 0,0 3,0 416,2
τοις % 83,3 2,8 0,0 13,1 0,0 0,7 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 295,6 11,8 0,0 54,7 0,0 3,0 365,2
τοις % 81,0 3,2 0,0 15,0 0,0 0,8 100,0
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ΓΑΛΛΙΑ

Πίνακας A4/8
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 32,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,3 0,2 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 773,2 487,1 160,9 100,1 22,1 364,3 1.907,7 15,0 1.907,7 51,0
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 504,6 469,8 0,0 62,9 0,0 0,0 1.037,4 8,1 1.037,4 27,7
    2.1.2. Περιβάλλον 38,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,2 0,3 38,2 1,0
    2.1.3. ΜME 157,8 17,3 0,0 37,2 0,0 0,0 212,3 1,7 212,3 5,7
    2.1.4. Εµπόριο 8,8 0,0 0,0 0,0 22,1 364,3 395,1 3,1 395,1 10,6
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 23,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,7 0,2 23,7 0,6
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 40,2 0,0 160,9 0,0 0,0 0,0 201,1 1,6 201,1 5,4

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 7.173,1 20,0 2.312,3 13,0 28,2 0,0 9.533,6 74,8 564,1 15,1
    2.2.1. Χάλυβας 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 0,0 2,6 0,1
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 37,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,5 0,3 37,5 1,0
    2.2.3. Μεταφορές 5.912,4 0,0 1.043,2 0,0 0,0 0,0 6.955,6 54,5 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 1.043,2 0,0 0,0 0,0 1.043,2 8,2 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

149,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 149,5 1,2 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 608,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 608,4 4,8 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 462,7 20,0 0,0 13,0 28,2 0,0 524,0 4,1 524,0 14,0
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 1.269,1 0,0 0,0 0,0 1.269,1 9,9 - -
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 353,5 913,6 0,0 1,1 0,0 0,5 1.268,6 9,9 1268,6 33,9
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 312,1 517,2 0,0 0,0 0,0 0,5 829,8 6,5 829,8 22,2
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 41,4 396,4 0,0 1,1 0,0 0,0 438,8 3,4 438,8 11,7

ΣΥΝΟΛΟ 8.332,2 1.420,7 2.473,2 114,2 50,3 364,8 12.755,4
τοις % 65,3 11,1 19,4 0,9 0,4 2,9 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ
τοις % 1.629,6 1.420,7 160,9 114,2 50,3 364,8

43,6 38,0 4,3 3,1 1,3 9,8 3740,4
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ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ

Πίνακας A4/9
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος  1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 11,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 3,0 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 54,5 0,2 0,0 0,1 0,0 23,8 78,5 20,0 78,5 36,6
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 12,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,7 3,2 12,7 5,9
    2.1.2. Περιβάλλον 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.3. ΜME 36,7 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 36,9 9,4 36,9 17,2
    2.1.4. Εµπόριο 3,9 0,2 0,0 0,0 0,0 2,3 6,4 1,6 6,4 3,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,3 1,2 0,5
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,4 21,4 5,4 21,4 10,0

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 141,7 0,0 41,0 0,5 0,0 0,0 183,2 46,5 16,0 7,5
    2.2.1. Χάλυβας 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,5 3,9 15,5 7,2
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 126,2 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 167,2 42,5 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

84,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,1 21,4 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,9 0,0 41,0 0,0 0,0 0,0 41,8 10,6 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,1 0,5 0,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1 30,5 120,1 56,0
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 120,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,1 30,5 120,1 56,0

ΣΥΝΟΛΟ 328,2 0,2 41,0 0,6 0,0 23,8 393,7
τοις % 83,4 0,0 10,4 0,1 0,0 6,0 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 190,1 0,2 0,0 0,6 0,0 23,8 214,7
τοις % 88,6 0,1 0,0 0,3 0,0 11,1 100,0
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ΙΤΑΛΙΑ

Πίνακας A4/10
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος  1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 88,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,9 0,5 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 1.914,3 5,2 839,1 289,5 0,0 1,7 3.049,8 18,2 3.049,8 31,2
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 232,21 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 270,9 1,6 270,9 2,8
    2.1.2. Περιβάλλον 19,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,8 0,1 19,8 0,2
    2.1.3. ΜME 528,4 0,0 0,0 82,8 0,0 1,6 612,8 3,7 612,8 6,3
    2.1.4. Εµπόριο 444,4 0,0 270,1 148,1 0,0 0,0 862,6 5,2 862,6 9,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 65,8 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 71,0 0,4 71,0 0,7
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 623,5 0,0 569,0 20,0 0,0 0,2 1.212,6 7,2 1.212,6 12,4

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 7.908,5 13,7 7,3 32,4 0,0 0,0 7.961,9 47,5 1.062,7 10,9
    2.2.1. Χάλυβας 544,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 545,0 3,3 545,0 5,6
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 204,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 204,8 1,2 204,8 2,1
    2.2.3. Μεταφορές 6.899,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.899,1 41,2 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

2.142,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.142,4 12,8 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 260,1 13,7 6,7 32,4 0,0 0,0 312,9 1,9 312,9 3,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 1.277,6 4.101,8 0,0 260,7 0,0 7,1 5.647,3 33,7 5.647,3 57,9
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 60,3 53,0 0,0 0,0 0,0 1,5 114,8 0,7 114,8 1,2
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 1.217,3 4.048,9 0,0 260,7 0,0 5,6 5.532,5 33,0 5.532,5 56,7

ΣΥΝΟΛΟ 11.189,3 4.120,7 846,4 582,6 0,0 9,3 17.690,9
τοις % 66,8 24,6 5,1 3,5 0,0 0,1 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 4.201,3 4.120,7 846,4 582,6 0,0 8,9 9.759,9
τοις % 43,0 42,2 8,7 6,0 0,0 0,1 100,0
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ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ

Πίνακας A4/11
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 13,5 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 15,2 11,6 15,2 33,1
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 2,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 3,0 2,3 3,0 6,5
    2.1.2. Περιβάλλον 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 1,8 2,3 5,1
    2.1.3. ΜME 8,2 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 9,5 7,3 9,5 20,7
    2.1.4. Εµπόριο 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,3 0,7
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 86,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86,1 65,6 0,7 1,6
    2.2.1. Χάλυβας 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,5 0,7 1,4
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 85,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,4 65,0 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 64,3 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 28,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 22,9 30,0 65,3
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 28,2 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 22,9 30,0 65,3
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 127,9 1,8 0,0 1,7 0,0 0,0 131,4
τοις % 97,4 1,4 0,0 1,3 0,0 0,0 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 42,5 1,8 0,0 1,7 0,0 0,0 46,0
τοις % 92,5 3,9 0,0 3,6 0,0 0,0 100,0
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ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Πίνακας A4/12
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία* 344,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 344,4 0,0 - -
1.2. Αλιεία 39,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,9 2,0 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 322,6 88,2 0,0 21,8 12,1 60,5 505,3 24,5 505,3 73,7
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 131,2 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 134,9 6,5 134,9 19,7
    2.1.2. Περιβάλλον 17,4 35,8 0,0 0,0 12,1 0,0 65,3 3,2 65,3 9,5
    2.1.3. ΜME 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 54,3 2,6 54,3 7,9
    2.1.4. Εµπόριο 0,0 0,0 0,0 18,2 0,0 0,0 18,2 0,9 18,2 2,7
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 141,4 52,5 0,0 0,0 0,0 14,2 211,1 10,2 211,1 30,8
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 17,9 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 21,6 1,0 21,6 3,1
2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 1.403,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1403,7 68,1 39,6 9,8
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 45,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,0 2,2 45,0 6,6
    2.2.3. Μεταφορές 1.336,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1336,3 64,8 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

137,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 137,2 6,7 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 22,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,4 1,1 22,4 3,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,4 5,5 113,4 16,5
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 113,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,4 5,5 113,4 16,5
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 1.879,5 88,2 0,0 21,8 12,1 60,5 2062,2
τοις % 91,1 4,3 0,0 1,1 0,6 2,9 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 503,3 88,2 0,0 21,8 12,1 60,5 658,2
τοις % 73,4 12,9 0,0 3,2 1,8 8,8 100,0

*Οι κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία παρέχονται πληροφοριακά και δεν περιλαµβάνονται σε κανένα σύνολο.
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ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Πίνακας A4/13
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 0,5 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 90,1 0,0 0,5 0,1 0,0 0,0 90,7 12,6 90,7 23,7
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 12,7 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 13,2 1,8 13,2 3,5
    2.1.2. Περιβάλλον 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.3. ΜME 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1
    2.1.4. Εµπόριο 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 0,1 0,6 0,2
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 7,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,3 1,0 7,3 1,9
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 69,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 71,2 9,6 69,2 18,1

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 284,9 2,2 239,8 5,9 0,0 0,0 521,1 74,0 187,3 52,1
    2.2.1. Χάλυβας 111,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 111,0 15,4 111,0 29,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 15,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,3 2,1 15,3 4,0
    2.2.3. Μεταφορές 89,4 0,0 239,8 0,0 0,0 0,0 329,8 45,8 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

70,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,7 9,8 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 239,8 0,0 0,0 0,0 239,8 33,3 - -
    .2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
               τιµή

0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,1 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,3 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 66,7 0,2 0,0 5,9 0,0 0,0 72,8 10,1 72,8 19,0
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 30,9 30,3 0,0 0,5 0,0 30,7 92,4 12,8 92,4 24,2
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 30,9 30,3 0,0 0,5 0,0 30,7 92,4 12,8 92,4 24,2

ΣΥΝΟΛΟ 409,7 32,5 240,3 6,5 0,0 30,7 719,7
τοις % 56,9 4,5 33,4 0,9 0,0 4,3 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 313,9 30,4 0,5 6,5 0,0 30,7 382,0
τοις % 82,2 8,0 0,1 1,7 0,0 8,3 100,0
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ΣΟΥΗ∆ΙΑ

Table A4/14
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. Μ.∆. 0,0 - -
1.2. Αλιεία 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,5 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 49,2 5,7 5,4 46,3 0,0 1,6 108,2 7,7 108,2 34,0
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 3,1 0,0 5,4 24,8 0,0 0,7 34,1 2,4 34,1 10,7
    2.1.2. Περιβάλλον 9,0 5,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 1,0 14,7 4,6
    2.1.3. ΜME 35,1 0,0 0,0 13,8 0,0 0,8 49,7 3,5 49,7 15,6
    2.1.4. Εµπόριο 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 1,7 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 9,4 0,7 9,4 3,0
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,3 0,1

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 1.093,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1093,1 77,8 14,3 4,5
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.3. Μεταφορές 1.078,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1078,8 76,8 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 1,0 14,3 4,5
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3. Περιφερειακές ενισχύσεις 130,4 53,8 0,0 11,3 0,0 0,0 195,6 13,9 195,6 61,5
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 130,4 53,8 0,0 11,3 0,0 0,0 195,6 13,9 195,6 61,5
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣΥΝΟΛΟ 1.280,3 59,5 5,4 57,7 0,0 1,6 1404,5
τοις % 91,2 4,2 0,4 4,1 0,0 0,1 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 193,8 59,5 5,4 57,7 0,0 1,6 318,0
τοις % 61,0 18,7 1,7 18,1 0,0 0,5 100,0
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ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πίνακας A4/15
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος 1994-1996 σε εκατ. ECU

ΤΟΜΕΑΣ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝ:ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
A1A A2A B1A Γ1A Γ2A ∆1A ΣΥΝΟΛΟ τοις % ΣΥΝΟΛΟ τοις %

1.1. Γεωργία* 367,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 367,3 0,0 - -
1.2. Αλιεία 23,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,3 0,5 - -

2.1. Μεταποίηση/υπηρεσίες:οριζόντιοι στόχοι 303,4 0,0 0,0 0,0 0,0 31,9 335,3 7,7 335,3 22,2
    2.1.1. Έρευνα και Ανάπτυξη 176,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 176,1 4,1 176,1 11,6
    2.1.2. Περιβάλλον 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,9 0,1
    2.1.3. ΜME 41,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,9 72,8 1,9 72,8 4,8
    2.1.4. Εµπόριο 71,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 72,3 1,7 72,3 4,8
    2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,1
    2.1.6. Γενικές επενδύσεις 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.7. Καταπολέµηση της ανεργίας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.8. Ενισχύσεις κατάρτισης 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.1.9. Άλλοι στόχοι 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 0,3 11,5 0,8

2.2.Μεταποίηση/υπηρεσίες: ειδικοί τοµείς 3.069,4 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 3076,0 71,1 283,9 18,8
    2.2.1. Χάλυβας 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
    2.2.2  Ναυπηγική βιοµηχανία 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 0,2 8,6 0,6
    2.2.3. Μεταφορές 1.809,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1809,5 41,8 - -
              εκ των οποίων κανονισµοί 1191/69
              και 1192/69

1.797,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1797,1 41,5 - -

              εκ των οποίων αεροµεταφορές 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - -
   2.2.4.1. Άνθρακας: ενισχύσεις στην τρέχουσα
                τιµή

6,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 0,1 - -

    2.2.4.2. Άνθρακας: άλλες ενισχύσεις 976,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 976,1 22,6 - -
    2.2.5. Άλλοι τοµείς 268,8 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 275,3 6,4 275,3 18,2
    2.2.6. Χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Περιφερειακές ενισχύσεις 750,5 74,6 4,2 23,6 8,9 31,4 893,3 20,6 893,3 59,1
    3.1. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)γ 468,4 7,9 0,0 23,6 8,9 31,4 540,2 12,5 540,2 35,7
    3.2. Περιφέρειες δυνάµει του άρθρου 92(3)α 282,1 66,8 4,2 0,1 0,0 0,0 353,2 8,2 353,2 23,3

ΣΥΝΟΛΟ 4.146,6 74,6 4,2 30,2 8,9 63,3 4327,9
τοις % 95,8 1,7 0,1 0,7 0,2 1,5 100,0

ΣΥΝΟΛΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1.331,3 74,6 4,2 30,2 8,9 63,3 1512,6
τοις % 88,0 4,9 0,3 2,0 0,6 4,2 100,0

*Οι κρατικές ενισχύσεις για τη γεωργία παρέχονται πληροφοριακά και δεν περιλαµβάνονται σε κανένα σύνολο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ



98

I. Κοινοτικά ταµεία, µέσα και προγράµµατα

Στη συνέχεια παρατίθεται µία σύντοµη περιγραφή των κυριότερων κοινοτικών
ταµείων, µέσων και προγραµµάτων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το Χρηµατοδοτικό
Μέσο Συνοχής και το Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκαν τον Απρίλιο του 1993 και το
Μάιο του 1994 αντίστοιχα. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 1993, πραγµατοποιήθηκε
η δεύτερη µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων (ΕΓΤΠΕ-
προσανατολισµός, ΕΤΠΑ, Κοινωνικό Ταµείο, ΧΜΠΑ) ακολουθώντας τις
βασικές αρχές που ενέπνευσαν την πρώτη µεταρρύθµιση του 1988 και
επιφέροντας ορισµένες λειτουργικές βελτιώσεις. Μία ακόµη καινοτοµία είναι ότι,
σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του
Εδιµβούργου, οι πόροι των διαρθρωτικών ταµείων που διατίθενται στα
τέσσερα κράτη µέλη, τα οποία είναι επιλέξιµα για συνδροµή από το Ταµείο
Συνοχής (Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία), προβλέπεται να
διπλασιαστούν σε πραγµατικούς όρους για την περίοδο 1992 έως 1999 και ότι
η συνολική χρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία κατά την περίοδο 1994-
1999 πρόκειται να ανέλθει σε 141.471 εκατ. ECU (σε τιµές 1992).
∆ηµιουργήθηκε επίσης ένα νέο µέσο, το ΧΜΠΑ, το οποίο άρχισε να λειτουργεί
το 1994 µε σκοπό την παροχή στήριξης και την αναδιάρθρωση του τοµέα της
αλιείας.

Λίγο µετά τη µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών Ταµείων, υιοθετήθηκε το
τέταρτο ΠΠΕΑ (Τέταρτο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την Έρευνα και την
Τεχνολογική Ανάπτυξη) για την περίοδο 1994-1998. Το νέο αυτό πρόγραµµα
πλαίσιο περιλαµβάνει πλέον όλες τις δραστηριότητες της Κοινότητας στον
τοµέα της Ε&Α. Ο προϋπολογισµός του θα ανέλθει σε 13,1 δισ. ECU. Η γενική
του διάρθρωση σχεδιάστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στους τρεις βασικούς
στόχους:

- ανάπτυξη τεχνολογικής και επιστηµονικής αριστείας στην Ευρώπη, µε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών του µεταποιητικού τοµέα και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής στα κράτη µέλη

- ενίσχυση της συνεργασίας και καλύτερος συντονισµός, καθώς και
εκµετάλλευση των ερευνητικών προσπαθειών των κρατών µελών.

- προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται αναγκαίες για
άλλες κοινοτικές πολιτικές

- ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική είναι ένα γενικό σύστηµα στήριξης των αγορών, το
οποίο βασίζεται σε εξωτερική προστασία και εσωτερική παρέµβαση. Από την
άποψη αυτή, µπορεί να συγκριθεί µε τις εισαγωγικές ποσοστώσεις και τους
τελωνειακούς δασµούς, δύο συστήµατα που συνεπάγονται µεταβίβαση πόρων
µεταξύ διαφόρων τοµέων, χωρίς την προσφυγή σε άµεσες ενισχύσεις. Ένα
µεγάλο µέρος των δαπανών του ΕΓΤΠΕ-Εγγυήσεις εµπίπτει σε ένα σύστηµα
στήριξης αυτού του είδους και δεν µπορεί συνεπώς να εξοµοιωθεί µε ενίσχυση.
Επιπλέον, η κατανοµή ανά κράτος µέλος παρουσιάζει ελάχιστη σηµασία στην
περίπτωση αυτή, καθότι ο τελικός δικαιούχος ενδέχεται να µη βρίσκεται στο
κράτος µέλος όπου πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη. Περίπου το 35% των
δαπανών πραγµατοποιούνται υπό µορφή αντισταθµιστικών ενισχύσεων των
τιµών οι οποίες χορηγούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής ή µεταποίησης.
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- ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός
Το ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός παρεµβαίνει µέσω της συγχρηµατοδότησης
διαρθρωτικών µέτρων στο πλαίσιο προγραµµάτων, τα οποία έχουν καταρτιστεί
µε τα κράτη µέλη και περιφερειακές αρχές µε σκοπό:

- την ενδυνάµωση και αναδιοργάνωση γεωργικών και δασοκοµικών
δοµών, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την επεξεργασία
και την εµπορία προϊόντων·

- την αποζηµίωση για τις επιπτώσεις φυσικών καταστροφών στη γεωργία·

- την εκ νέου µετατροπή της γεωργικής παραγωγής και την ανάπτυξη
πρόσθετων δραστηριοτήτων για τους αγρότες·

- την ανάπτυξη της κοινωνικής διάρθρωσης γεωργικών περιοχών και τη
διατήρηση εθνικών πόρων.

Οι ενέργειες που συγχρηµατοδοτούνται σε τοµείς που καλύπτουν οι στόχοι 1
και 5β αφορούν συγκεκριµένα:

- τη µετατροπή, διαφοροποίηση, επαναπροσανατολισµό και προσαρµογή
του δυναµικού της γεωργικής παραγωγής·

- την προώθηση, τη σήµανση και επένδυση προϊόντων ποιότητας για
τοπική ή περιφερειακή γεωργία και δασοκοµία·

- την ανάπτυξη δοµών και γεωργικής υποδοµής·

- µέτρα για την επίτευξη διαφοροποίησης, ιδίως εκείνα που προβλέπουν
την ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων για αγρότες·

- την ανανέωση και ανάπτυξη χωριών και την προστασία και διατήρηση
της αγροτικής κληρονοµιάς·

- την ενθάρρυνση όσον αφορά επενδύσεις στον τουρισµό και τη
χειροτεχνία·

- την καθιέρωση κατάλληλων προληπτικών µέσων σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών (ιδίως στις περιφέρειες του στόχου 1)
αποκαθιστώντας τη γεωργική και δασοκοµική παραγωγή που
ενδεχοµένως επλήγη από τις φυσικές θεοµηνίες·

- την άρδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, και την αποκατάσταση
εξοχικών εκτάσεων·

- την εκµετάλλευση της πλήρους αξίας των δασών·

- την ανάπτυξη γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλευτικών υπηρεσιών
και τον επαγγελµατικό προσανατολισµό.
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- ΧΜΠΑ
Η πρώτη φορά που χορηγήθηκε διαρθρωτική ενίσχυση στον τοµέα της αλιείας
ανάγεται ήδη στο 1971, έτος κατά το οποίο αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν
πόροι από το Τµήµα Προσανατολισµού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΑ) για να ενθαρρυνθεί η κατασκευή
και ο εκσυγχρονισµός παράκτιων και ανοικτής θάλασσας αλιευτικών σκαφών,
καθώς και η µεταποίηση και η εµπορία ψαριών. Το 1978, οι αρχικοί κανόνες
αντικαταστάθηκαν από σειρά ετήσιων ενδιάµεσων µέτρων ευρύτερης
εµβέλειας, τα οποία κάλυπταν την αναδιάρθρωση του παράκτιου στόλου και
την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας.

Το 1983, τέθηκε σε εφαρµογή ένα σύστηµα πολυετών προγραµµάτων,
βασισµένο σε καθεστώτα που επέτρεπαν τη χορήγηση ενισχύσεων για την
αναδιάρθρωση του τοµέα και τη µετατροπή αλιευτικών δραστηριοτήτων. Το
1986, η ανάγκη ενίσχυσης της προσέγγισης αυτής οδήγησε στην ενοποίηση,
σε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο ολόκληρου του φάσµατος των διαρθρωτικών
µέτρων για το στόλο και την υδατοκαλλιέργεια.

Τα καθεστώτα συνδροµής στη µεταποίηση και εµπορία των αλιευτικών
προϊόντων αναπτύχθηκαν σε διαφορετική βάση, δηλαδή στο πλαίσιο της
διαρθρωτικής πολιτικής για τη µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων.
Για πολύ καιρό, ο ίδιος κανονισµός κάλυπτε τη µεταποίηση και εµπορία των
δύο αυτών ειδών προϊόντων. Ωστόσο, προκειµένου να συνεκτιµηθούν
καλύτερα οι ιδιαίτερες ανάγκες της αλιείας, οι δύο τοµείς διαχωρίστηκαν το
1989. Έκτοτε, η συνδροµή στη µεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων
υπόκειται σε δικούς της κανόνες, οι οποίοι έχουν ενσωµατωθεί από την
προαναφερθείσα ηµεροµηνία στις ρυθµίσεις για τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία.

Το 1993, τα διαρθρωτικά στοιχεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
εξετάστηκαν λεπτοµερώς και πραγµατοποιήθηκαν τρεις µείζονος σηµασίας
αλλαγές. Οι αλλαγές αυτές εξασφάλισαν µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των
διαφόρων πτυχών της εν λόγω πολιτικής, ήραν τη διάκριση που διαχώριζε την
ΚΑΠ από τις υπόλοιπες κοινοτικές δραστηριότητες και οδήγησαν στη
συνεκτίµηση των µεταβολών που επηρεάζουν τον τοµέα. Τα διαρθρωτικά
µέτρα της ΚΑΠ ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων της
Κοινότητας όταν έγινε η µεταρρύθµισή τους κατά το 1993. Επιπλέον, τα
διάφορα µέσα χρηµατοδότησης της αλιείας ενοποιήθηκαν σε ένα ταµείο που
είναι γνωστό ως Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού της Αλιείας (ΧΜΠΑ).

- Κοινωνικό Ταµείο
Οι στόχοι του Κοινωνικού Ταµείου είναι η βελτίωση των ευκαιριών
απασχόλησης για τους νέους (κάτω των 25 ετών) και για άλλες οµάδες που
θεωρείται ότι χρειάζονται ενίσχυση (άνεργοι µακράς διαρκείας, άτοµα µε ειδικές
ανάγκες, µετακινούµενοι εργαζόµενοι και άλλες µειονεκτούσες από κοινωνική
άποψη οµάδες). Το ταµείο συµµετέχει, εποµένως, στη χρηµατοδότηση
ενεργειών που υλοποιούν δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς στους ακόλουθους
τοµείς:
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- πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας·
- επαγγελµατική κατάρτιση·
- παροχή τεχνικών συµβουλών για τη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης·
- διευκόλυνση της προσαρµογής των εργαζοµένων στις αλλαγές στο

µεταποιητικό τοµέα και στο παραγωγικό σύστηµα.
Όλες οι αιτήσεις συνδροµής υποβάλλονται µέσω των κρατών µελών.
∆εδοµένου ότι οι χρηµατοδοτήσεις εκ µέρους του κοινωνικού ταµείου
πραγµατοποιούνται σε οριζόντια και όχι τοµεακή βάση είναι αδύνατη η
χρησιµοποίηση παρέκτασης που να αντιστοιχεί στην έννοια της ενίσχυσης,
σύµφωνα µε το άρθρο 92 της συνθήκης.

- Περιφερειακό Ταµείο
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) αποσκοπεί στη
µείωση των ανισοτήτων εντός της Κοινότητας παρέχοντας χρηµατοδοτική
συνδροµή σε:

- λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές (στόχος 1)·
- παρακµάζουσες βιοµηχανικές περιοχές (στόχος 2)·
- προβληµατικές αγροτικές περιοχές (στόχος 5β).
- την ανάπτυξη περιοχών µε ιδιαίτερα χαµηλή πυκνότητα πληθυσµού

(στόχος 6).

Η συνδροµή αυτή εστιάζεται κυρίως σε έργα υποδοµής, στους ανθρώπινους
πόρους και σε παραγωγικές επενδύσεις.

Καθώς οι ενισχύσεις του ΕΤΠΑ παρέχονται γενικά σε οριζόντια και όχι σε
τοµεακή βάση, δεν είναι πάντοτε δυνατός ο καθορισµός της δαπάνης που
εµπίπτει στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 92 της
συνθήκης ΕΚ. Ως εναλλακτική δυνατότητα, έχουν περιληφθεί στους
υπολογισµούς στοιχεία σχετικά µε το µεταποιητικό τοµέα, τις επιχειρήσεις και
την οικονοµική ανάπτυξη. Τα στοιχεία που λαµβάνονται µε τη χρήση αυτής της
προσέγγισης δίνουν απλώς µια ιδέα για την κλίµακα της σχετικής ενίσχυσης
του ΕΤΠΑ.

- Χρηµατοδοτικό µέσο συνοχής - Ταµείο Συνοχής
Μετά τη συνθήκη του Μάαστριχτ, όπου προβλέπεται η ίδρυση του Ταµείου
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Εδιµβούργου αποφάσισε τη σύσταση
ενός προσωρινού µέσου για την παροχή, από το 1993, χρηµατοδοτικής
στήριξης εκ µέρους της Κοινότητας προς τα κράτη µέλη δικαιούχους εν
αναµονή της έναρξης ισχύος της συνθήκης, η οποία εν συνεχεία θα παρείχε τη
δυνατότητα ίδρυσης του Ταµείου Συνοχής..

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρόταση κανονισµού για την ίδρυση του
χρηµατοδοτικού µέσου συνοχής βάσει του άρθρου 235 της συνθήκης· το
Συµβούλιο εξέδωσε εν συνεχεία το σχετικό κανονισµό στις 30/4/93 και
παρέτεινε την ισχύ του µέχρι το τέλος του 1994.

Το Ταµείο Συνοχής ιδρύθηκε βάσει του άρθρου 130δ της συνθήκης ΕΚ, όπως
τροποποιήθηκε από τη συνθήκη του Μάαστριχτ, και αποτελεί ένα περαιτέρω
στάδιο στην πολιτική αλληλεγγύης που ασκείται κυρίως µέσω των
διαρθρωτικών ταµείων. Το εν λόγω ταµείο προσφέρει τη δική του ιδιαίτερη και
συµπληρωµατική συνεισφορά, εφόσον εξυπηρετεί κυρίως ανάγκες που
απορρέουν από την προοπτική της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης (που
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αρχίζει ήδη να γίνεται πραγµατικότητα). Από την αρχή, το ταµείο διαµόρφωσε
τη δική του ταυτότητα βάσει τριών θεµελιακών αρχών.

Η πρώτη αρχή είναι το περιορισµένο πεδίο εφαρµογής του: το πρωτόκολλο για
την οικονοµική και κοινωνική συνοχή προβλέπει ότι το ταµείο συνοχής «θα
παρέχει τη χρηµατοδοτική συµβολή της Κοινότητας σε κράτη µέλη στα οποία
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαµηλότερο από το 90% του κοινοτικού µέσου
όρου».

∆εύτερον, η συνδροµή περιορίζεται στη συγχρηµατοδότηση σχεδίων στους
τοµείς του περιβάλλοντος και των διευρωπαϊκών δικτύων µεταφορών.

Τρίτον, λόγω της σχέσης του µε την υλοποίηση της οικονοµικής και
νοµισµατικής ένωσης, το ταµείο παρέχει τη συνδροµή του σε κράτη µέλη που
έχουν καταρτίσει πρόγραµµα για συµµόρφωση µε τους όρους περί
υπερβολικών δηµοσίων ελλειµµάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 104γ.

Επιπλέον, το Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής και αργότερα (από το Μάιο 1994)
το Ταµείο Συνοχής, συµβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της συνοχής.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι περισσότερες διαθέσιµες πιστώσεις χορηγήθηκαν
για έργα υποδοµής και όχι για παραγωγικές επενδύσεις, τα αριθµητικά στοιχεία
παρουσιάζονται κατωτέρω στον πίνακα Β µόνο για λόγους πληροφόρησης.

- Κοινοτικές ∆ραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ)
Οι κοινοτικές δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας διεξάγονται ουσιαστικά
σε δύο επίπεδα:

(I) Μέσω ενεργειών κοινής δαπάνης µε τρίτες χώρες για σχέδια ΕΤΑ και
µέσω του συντονισµού των ερευνητικών δραστηριοτήτων των κρατών
µελών (έµµεσες ενέργειες).

(II) Στο Κοινό Κέντρο Ερευνών (άµεσες ενέργειες).

Η Γ∆ XII (Επιστήµη, Έρευνα και Ανάπτυξη) διαχειρίζεται τις έµµεσες ενέργειες
του προγράµµατος πλαισίου από κοινού µε τη Γ∆ III (Βιοµηχανία), τη Γ∆ VI
(Γεωργία), τη Γ∆ VII (Μεταφορές), τη Γ∆ XIII (Τηλεπικοινωνίες, Αγορά των
Πληροφοριών και Αξιοποίηση της Έρευνας), τη Γ∆ XIV (Αλιεία) και τη Γ∆ XVII
(Ενέργεια). Σύµφωνα µε το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο για την Ε&Α, ποσό
ύψους 13,1 δισ. ECU  θα διατεθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για τη
στήριξη της έρευνας κατά την περίοδο 1994-1998. Το µεγαλύτερο τµήµα του
ποσού αυτού θα διατεθεί σε πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα και στο
µεταποιητικό τοµέα. Ποσό ελαφρώς υψηλότερο των 950 εκατ. ECU διατίθεται
για τη χρηµατοδοτική στήριξη του Κοινού Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών.

- Χρηµατοδοτικές πράξεις της ΕΚΑΧ
Η χρηµατοδοτική συνδροµή της ΕΚΑΧ χορηγείται υπό µορφή δανείων και
επιδοτήσεων. Τα δάνεια κατανέµονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:

- βιοµηχανικά δάνεια,
- δάνεια µετατροπής,
- δάνεια για τη στέγαση εργαζοµένων

Το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί που χορηγούν τα δάνεια αυτά
είναι µη κερδοσκοπικοί ενδέχεται να αποτελέσει πλεονέκτηµα του δικαιούχου
του δανείου, το πλεονέκτηµα όµως αυτό δεν θεωρείται ενίσχυση κατά την
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έννοια των συνθηκών. ∆εν συµβαίνει το ίδιο για τις επιδοτήσεις. Ενώ οι
επιδοτήσεις επιτοκίου (εκ των δανείων) θεωρούνται κανονικά ως ενισχύσεις,
άλλα µέτρα, ιδίως οι χρηµατοδοτήσεις κοινωνικού χαρακτήρα υπέρ πρώην
εργαζοµένων στους τοµείς της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα και του
άνθρακα θεωρούνται σπανιότερα ενισχύσεις.

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Αποστολή της τράπεζας είναι η προώθηση των στόχων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης µέσω της διάθεσης µακροπρόθεσµων χρηµατοδοτήσεων για την
πραγµατοποίηση ασφαλών επενδύσεων. Ιδρύθηκε από τη συνθήκη της Ρώµης
και µέτοχοί της είναι τα κράτη µέλη, ενώ το συµβούλιο των διοικητών
αποτελείται από τους υπουργούς οικονοµικών των κρατών αυτών. Τα σχέδια
και προγράµµατα στα οποία µπορεί να χορηγηθεί χρηµατοδότηση πρέπει να
είναι βιώσιµα από τέσσερις βασικές απόψεις: οικονοµική, τεχνική,
περιβαλλοντική και χρηµατοπιστωτική. Μέσω των δανειοδοτήσεων της ίδιας
της τράπεζας και της ικανότητάς της να εξασφαλίζει άλλες χρηµατοδοτήσεις,
διευρύνεται το φάσµα των δυνατοτήτων εξεύρεσης πόρων. Μέσω των
δραστηριοτήτων της στη λήψη δανείων, η τράπεζα συµβάλλει στην ανάπτυξη
των κεφαλαιαγορών σε ολόκληρη την Ένωση. Οι πολιτικές της τράπεζας
καθορίζονται σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και τα άλλα θεσµικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης συνεργασία µε τον
επιχειρηµατικό και τον τραπεζικό τοµέα και τους κυριότερους διεθνείς
οργανισµούς του τοµέα.

- Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων είναι µία νέα χρηµατοοικονοµική υπηρεσία
που συστήθηκε µε στόχο την παροχή εγγυήσεων για τη στήριξη
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε δύο καίριους τοµείς
ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας: τα διευρωπαϊκά δίκτυα και τις
µικροµεσαίες επιχειρήσεις. Το ταµείο, που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1994,
αποτελεί µία νέα και µοναδική εταιρική σχέση στην οποία η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω της Επιτροπής,
συνεργάζονται µε τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα των κρατών
µελών. Με οδηγία της Επιτροπής της 15ης Μαρτίου 1994, χορηγήθηκε στο
ταµείο το καθεστώς Πολυµερούς Τράπεζας Αναπτύξεως.

Βασικός στόχος του ταµείου είναι η άντληση περισσότερων ιδιωτικών
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµής και βελτίωση της ροής
χρηµατοδοτικών πόρων στον τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Θα
επιτύχει το στόχο του αναπτύσσοντας µηχανισµούς µεταβίβασης και
καταµερισµού του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου και θα εστιάσει τη
δραστηριότητά του στην παροχή χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων για
µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες δανειοδοτήσεις από τράπεζες και άλλα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Εκτός από τα µακροπρόθεσµα µη εξαρτώµενα χρέη για σχέδια που αφορούν
τα ∆Ε∆ (διευρωπαϊκά δίκτυα), θα µπορεί να καλύπτει ιδιωτικές τοποθετήσεις,
έκδοση οµολογιών, τίτλους καλυµµένους από έσοδα ή από περιουσιακά
στοιχεία και εξαρτηµένα χρέη. Όσον αφορά τη χρηµατοδότηση ΜΜΕ, µπορεί να
καλύπτει χαρτοφυλάκια δανείων, πιστωτικές διευκολύνσεις και τιτλοποιηµένα
περιουσιακά στοιχεία.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων µπορεί επίσης να λαµβάνει συµµετοχές
µετοχικού κεφαλαίου σε αµοιβαία κεφάλαια επενδύσεων.
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Κατά την εκπλήρωση του έργου αυτού, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων
ενεργεί, σε εµπορική βάση, συµπληρωµατικά στον τραπεζικό τοµέα και σε
συντονισµό µε άλλους χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς και θεσµικά όργανα
της ΕΕ.

II. Στατιστικά δεδοµένα

1. Στον πίνακα Α περιλαµβάνονται όλες οι χρηµατοδοτικές παρεµβάσεις της
Κοινότητας κατά την περίοδο 1992 έως 1996.

2. Στον πίνακα Β παρουσιάζονται λοιπά µέσα κοινοτικής παρέµβασης κατά την
περίοδο 1992 έως 1996.

3. Οι πίνακες Γ1 και Γ2 παρουσιάζουν, για τις περιόδους 1992-1994 και 1994-
1996 αντίστοιχα, τον ετήσιο µέσο όγκο των κοινοτικών παρεµβάσεων, οι
οποίες, όπου αυτό είναι δυνατόν, κατανέµονται ανά κράτος µέλος.

4. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η άµεση σύγκριση µεταξύ του όγκου των κοινοτικών
παρεµβάσεων, που παρουσιάζεται στο παράρτηµα αυτό, και του όγκου των
εθνικών ενισχύσεων, που παρουσιάστηκε παραπάνω στην παρούσα έκθεση,
(δηλαδή των ενισχύσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από τους εθνικούς
προϋπολογισµούς και τα εθνικά φορολογικά συστήµατα), οδηγεί σε
λανθασµένα συµπεράσµατα καθότι σε πολυάριθµες περιπτώσεις είναι
δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να προσδιοριστεί το στοιχείο ενίσχυσης που
εµπεριέχεται στις κοινοτικές παρεµβάσεις, οι οποίες δεν καταβάλλονται άµεσα
στις επιχειρήσεις, όπως συµβαίνει µε τις κρατικές ενισχύσεις.

Στο γεωργικό τοµέα, οι συγκρίσεις ενδέχεται να οδηγούν σε εσφαλµένα
συµπεράσµατα λόγω του ότι, σε µεγάλο βαθµό, οι δικαιούχοι των κοινοτικών
παρεµβάσεων δεν είναι επιχειρήσεις. Όσον αφορά τη σύγκριση µεταξύ των
κρατών µελών, τα οφέλη από τις κοινοτικές παρεµβάσεις κατανέµονται σε
όλους τους φορείς της Ένωσης ανεξάρτητα από τον τόπο πραγµατοποίησης
των δαπανών (δηλαδή των επιστροφών κατά την εξαγωγή ή των αγορών στην
παρέµβαση). Όσον αφορά τη σύγκλιση µεταξύ κοινοτικών και εθνικών
παρεµβάσεων, οι δαπάνες της Ένωσης επηρεάζονται έντονα από τις διαφορές
µεταξύ των συνεχώς µεταβαλλόµενων διεθνών τιµών και των κοινοτικών τιµών
γεωργικών προϊόντων, γεγονός το οποίο δεν ισχύει στις περισσότερες εθνικές
δαπάνες.

5. Στο τεχνικό παράρτηµα, περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά στοιχεία σχετικά µε
τις κοινοτικές παρεµβάσεις.
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6. Περαιτέρω λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τους κοινοτικούς πόρους και τα
κοινοτικά µέσα περιλαµβάνονται στα ακόλουθα έγγραφα:

- ∆ραστηριότητες της ΕΕ στον τοµέα της έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-77-93761-0
ετήσια έκθεση 1996 ISBN 92-78-08603-7

- Τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-78-10829-4
ετήσια έκθεση 1996 ISBN 92-78-26044-4

- Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής Ταµείο Συνοχής
συνδυασµένη έκθεση 1993-1994 ISBN 92-827-5739-0
ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-827-9688-4
ετήσια έκθεση 1996 ISBN 92-827-8877-6

- Χρηµατοοικονοµική έκθεση
ΕΚΑΧ 1995 ISBN 92-827-7933-5
Χρηµατοοικονοµική έκθεση
ΕΚΑΧ 1996 ISBN 92-828-0908-0

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-827-6303-X
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Πίνακας A 
Ετήσιες κοινοτικές δαπάνες   σε εκατ. ECU

1992 1993 1994 1995 1996

ΕΓΤΠΕ Εγγυήσεις - γεωργία 32005,3 34496,3 32831,4 34377,5 39041,3

ΕΓΤΠΕ Προσανατολισµός - γεωργία 2874,8 3092,4 3335,4 3609,0 3934,5

ΕΓΤΠΕ Εγγυήσεις - αλιεία 32,1 32,4 35,5 36,9 34,1

ΕΓΤΠΕ Προσανατολισµός - αλιεία/ΕΤΠΑ-ΧΜΠΑ (από το 1994) 358,4 401,8 391,1 450,3 334,4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 5894,2 6306,8 5826,8 4382,9 7145,8

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (1) 1374,0 1635,0 1803,0 1970,0 2037,0

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ - 1560,6 1853,1 2151,7 2443,7

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&Α 2391,0 2094,0 2019,0 3019,0 3183,0

Επιχορηγήσεις  ΕΚΑΧ

Επανεγκατάσταση  άρθρο 56, παράγραφος 2, στοιχείο β)
Κοινωνικές ενισχύσεις στη βιοµ. σιδήρου και χάλυβα άρ. 56, παρ. 2
στ.β)
Κοινωνικές ενισχύσεις άνθρακα άρ. 56, παράγρ. 2, στοιχείο β)
Έρευνα άρθρο 55
Επιδότηση επιτοκίου άρθρα 54/56

154,8
46,2
50,0
120,2
106,0

182,4
60,0
50,0
124,6
114,3

157,0
86,0
40,0
52,0
51,5

123,8
41,3
40,0
61,4
11,4

56,3
0,0

23,2
85 ,0
36,7

ΣΥΝΟΛΟ 45407,0 50154,6 48481,8 50275,2 58046,8

 (1) το τµήµα αυτό των δαπανών αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην έννοια της ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 92 της συνθήκης
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Πίνακας B
Άλλα µέσα κοινοτικής παρέµβασης

σε εκατ. ECU

1992 1993 1994 1995 1996

ΕΚΑΧ (νέα χορηγηθέντα δάνεια) 1486,2 918,3 673,4 402,8 279,7

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων* 16066,0 17672,6 17656,0 18603,0 20946,0

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων** - - - - 2294,0

* Χρηµατοδότηση εντός της ΕΕ

** Εγγυήσεις εγκεκριµένες από την έναρξη του 1994
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Πίνακας Γ1
Μέση ετήσια κοινοτική δαπάνη ανά κράτος µέλος (1992-1994)        σε εκατ. ECU

ΕΓΤΠΕ

Εγγυήσεις

ΕΓΤΠΕ

Προσ-
ανατολισµό

ς

ΕΓΤΠΕ
Εγγυήσεις

Αλιεία

ΕΓΤΠΕ
Προσ-

ανατολισµός

Αλιεία

ΕΤΠΑλ.-
ΧΜΠΑ

ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
-ΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

(από το
1993)

Ε&TΑ ΕΚ

Πρόγραµµα
Πλαίσιο*

ΕΠΙΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΙΣ
ΕΚΑΧ*

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΕΛΓΙΟ 1278,7 35,8 0,2 4,6 154,7 30,0 1504,0

∆ΑΝΙΑ 1257,0 28,7 3,4 29,6 54,3 6,5 1379,5

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4979,7 434,2 0,9 16,3 798,5 304,4 6534,0

ΕΛΛΑ∆Α 2522,5 353,8 0,9 36,1 461,2 131,9 306,2 3812,6

ΙΣΠΑΝΙΑ 4011,5 530,4 10,7 127,1 1146,7 273,7 936,3 7036,4

ΓΑΛΛΙΑ 7680,5 602,5 10,1 31,9 665,6 145,6 9136,2

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1513,9 179,5 2,2 7,8 307,0 120,6 154,9 2285,9

ΙΤΑΛΙΑ 4469,0 421,3 1,1 52,1 886,6 181,1 6011,2

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 6,9 8,4 - - 5,0 3,9 24,2

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 2207,5 24,5 0,1 7,9 163,5 12,9 2416,4

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 519,2 371,4 1,8 50,3 597,9 279,3 309,0 2128,9

ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

2664,7 110,2 1,8 20,0 768,3 113,9 3678,9

Τεχνική συνδροµή 0,4 0,4

2168,0 465,0 2633,0

ΣΥΝΟΛΟ 33111,1 3100,7 33,2 383,7 6009,3 1603,8 1706,8 2168,0 465,0 48581,6

* ∆εν κατέστη δυνατή η κατανοµή ανά κράτος µέλος
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Πίνακας Γ2
Μέση ετήσια κοινοτική δαπάνη ανά κράτος µέλος  (1994-1996)            

σε εκατ. ECU

ΕΓΤΠΕ

Εγγυήσεις

ΕΓΤΠΕ

Προσανατολισµός

ΕΓΤΠΕ

Εγγυήσεις
Αλιεία

ΕΓΤΠΕ
Προσανατολισµός

Αλιεία

ΕΤΠΑλ-ΧΜΠΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚ
Ο

ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ

ΣΥΝΟΧΗΣ**

(& µέσο)

Ε&TΑ ΕΚ

Πρόγραµµα

Πλαίσιο*

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΧ*

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 649,2 110,2 0,0 1,0 64,5 12,9 837,8

ΒΕΛΓΙΟ 1312,7 41,7 0,2 8,8 109,6 18,4 1491,4

∆ΑΝΙΑ 1340,8 29,4 6,6 24,0 50,7 4,4 1455,9

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5534,3 771,1 0,3 28,3 967,7 211,9 7513,6

ΕΛΛΑ∆Α 2627,2 352,8 0,7 12,8 292,9 244,2 386,1 3916,7

ΙΣΠΑΝΙΑ 4297,9 649,7 6,1 174,9 1327,4 535,5 1181,5 8173,0

ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 354,7 106,1 0,0 11,9 52,9 36,3 561,9

ΓΑΛΛΙΑ 8641,9 498,0 12,0 24,1 664,2 160,8 10001,0

ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1532,1 198,9 2,8 5,8 316,1 117,8 193,3 2366,8

ΙΤΑΛΙΑ 3676,6 381,8 0,5 37,4 417,7 248,3 4762,3

ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 15,3 6,7 0,0 0,3 4,3 0,6 27,2

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1793,7 24,2 0,1 6,7 178,1 15,2 2018,0

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 668,9 390,8 3,2 25,0 520,5 272,6 387,0 2268,0

ΣΟΥΗ∆ΙΑ 348,7 45,0 1,3 20,4 42,1 26,0 483,5

ΗΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3073,8 106,9 2,2 21,9 829,6 173,9 4208,3

Τεχνική συνδροµή 1,5 1,5
2740,0 288,5 3028,5

ΣΥΝΟΛΟ 35867,8 3713,3 36,0 403,3 5838,3 2078,8 2149,4 2740,0 288,5 53115,4
(*) ∆εν κατέστη δυνατή η κατανοµή ανά κράτος µέλος


