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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ιστορικό

1. Η διατήρηση ενός συστήµατος ελεύθερου και αστρέβλωτου ανταγωνισµού
αποτελεί µία από τις βασικές αρχές της οικοδόµησης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Οι στόχοι που θεσπίστηκαν µε τη συνθήκη της Ρώµης, όµως, δεν
µπορούν να επιτευχθούν παρά µε την αυστηρή εφαρµογή των κανόνων
ανταγωνισµού της συνθήκης ΕΚ, συµπεριλαµβανοµένων και των
κοινοτικών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Ένωση κατέβαλε
τεράστιες προσπάθειες προκειµένου να επιτύχει έναν από τους βασικούς
της στόχους: τον Ιανουάριο του 1999 το ενιαίο νόµισµα κατέστη
πραγµατικότητα για έντεκα από τα δεκαπέντε κράτη µέλη της Ένωσης και
οι επιπτώσεις του θα γίνουν αισθητές πολύ πέραν των συνόρων των
πρωτοπόρων αυτών χωρών. Ωστόσο, τα οφέλη της ενιαίας αγοράς µε
ενιαίο νόµισµα θα αξιοποιηθούν πλήρως µόνο µε τη συνετή εφαρµογή
βασικών συνοδευτικών µέτρων ένα εκ των οποίων είναι και ο έλεγχος των
κρατικών ενισχύσεων.

2. Είναι γνωστό ότι οι κρατικές ενισχύσεις µπορούν να εξουδετερώσουν τον
ελεύθερο ανταγωνισµό όχι µόνο εµποδίζοντας τη βέλτιστη κατανοµή
πόρων αλλά λειτουργώντας κατά τον ίδιο τρόπο όπως οι δασµολογικοί
φραγµοί και άλλες µορφές προστατευτισµού. Αναγνωρίζεται επίσης ότι σε
ορισµένες περιπτώσεις οι κρατικές ενισχύσεις δικαιολογούνται για την
αντιµετώπιση των αποτελεσµάτων της αποτυχίας της αγοράς καθώς και
την υποστήριξη προοδευτικά εξελισσόµενων πολιτικών οι οποίες θεωρείται
ότι υποστηρίζουν το κοινό συµφέρον ενώ δεν θα µπορούσαν να
διατηρηθούν µόνο χάρη στις δυνάµεις της αγοράς. Εποµένως, η χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων αποτελεί µέρος της γενικότερης ευρωπαϊκής
πολιτικής η οποία πρέπει να ανταποκρίνεται στις πολυποίκιλες ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων βάσει της
συνθήκης ΕΚ υπαγορεύεται από την ανάγκη µετριασµού των ενεργειών
εκείνων που στρεβλώνουν αδικαιολόγητα τον ανταγωνισµό στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφαρµόζοντας µε αυστηρότητα τους κοινοτικούς
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, η Επιτροπή στοχεύει στη δηµιουργία
ενός υγιούς οικονοµικού κλίµατος µέσα στο οποίο οι επιχειρήσεις στα
κράτη µέλη θα µπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναµικό που
προσφέρει η ενιαία αγορά και να ενισχύσουν τη διεθνή τους
ανταγωνιστικότητα.
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3. Η δηµοσίευση της παρούσας έβδοµης έκθεσης υπογραµµίζει και πάλι την
αποφασιστικότητα της Επιτροπής και όλων των κρατών µελών να
διατηρηθεί µία ανοιχτή πολιτική όσον αφορά τον έλεγχο των κρατικών
ενισχύσεων. Τα κράτη µέλη συµβάλλουν πρόθυµα στην ολοκλήρωση και
την οµαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, µόνον εφόσον είναι βέβαιο ότι
όλα τα κράτη µέλη τηρούν τους ίδιους κανόνες όσον αφορά την επιδότηση
των επιχειρήσεων. Η συγκέντρωση και δηµοσίευση στοιχείων σχετικά µε το
ύψος των χορηγούµενων ενισχύσεων αποτελεί ένα από τα κυριότερα µέσα
µε τα οποία η Επιτροπή αποδεικνύει ότι παρακολουθεί στενά τις κρατικές
παρεµβάσεις όσον αφορά τόσο τη συνολική όσο και την επιµέρους εξέλιξή
τους σε κάθε κράτος µέλος. Για την Επιτροπή η έκθεση αποτελεί ένα
βασικό εργαλείο προσαρµογής των πολιτικών της διασφαλίζοντας
ταυτόχρονα το δίκαιο έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Λαµβάνοντας
υπόψη το µεγάλο έλεγχο που ασκείται στις κυβερνήσεις στο πλαίσιο της
πολιτικής αυτής είναι βασικό τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού να
γνωστοποιούνται και να είναι ελέγξιµα όχι µόνο στο εσωτερικό της Ένωσης
αλλά και στο γενικότερο πλαίσιο των διεθνών συµφωνιών.

4. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις
πρέπει να λαµβάνει υπόψη της το διεθνές πλαίσιο. Η αποτελεσµατική
εφαρµογή των προβλέψεων για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων στις
ευρωπαϊκές συµφωνίες µε τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής
Ευρώπης επείγει προκειµένου να εξασφαλιστεί η συµµόρφωση µε τους
κοινοτικούς κανόνες. Ο αποτελεσµατικός έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προσχώρηση των υποψήφιων
χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δηµιουργία του απαιτούµενου κλίµατος
διαφάνειας αποτελεί το πρώτο και θεµελιωδέστερο βήµα για την εφαρµογή
των κανόνων ελέγχου στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συµφωνιών. Με τη
δηµοσίευση των εκθέσεών της για τις κρατικές ενισχύσεις η Επιτροπή αλλά
και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουν στις χώρες αυτές ένα
συγκεκριµένο παράδειγµα όσον αφορά το απαιτούµενο επίπεδο
διαφάνειας. Οι εκθέσεις που έχουν υποβάλει οι περισσότερες από τις
χώρες αυτές καθώς και οι άλλες προσπάθειες τις οποίες καταβάλλουν θα
δώσουν µελλοντικά µία διαφανή εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σε
αυτές όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.

Συµφωνίες συνεργασίας καθώς και άλλες εµπορικές συµφωνίες έχουν
επίσης υπογραφεί µε διάφορες χώρες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι
συµφωνίες αυτές περιλαµβάνουν ένα στοιχείο ελέγχου των κρατικών
ενισχύσεων. Και εδώ οι απαιτήσεις περί διαφάνειας και υποβολής
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εκθέσεων πρέπει να ληφθούν ως βασική αρχή και ως εκ τούτου αποτελούν
ένα από τα πρώτα στοιχεία που πρέπει να εφαρµοστούν. Εξίσου σηµαντικό
είναι το γεγονός ότι, στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η
έκθεση παρέχει ένα παράδειγµα σχετικά µε τις προσδοκίες µας όσον
αφορά τη διαφάνεια από τους εµπορικούς µας εταίρους µε τους οποίους
υπάρχει ένα πολυµερές σύστηµα συναλλαγών το οποίο περιλαµβάνει ένα
µεγάλο µέρος του κόσµου. Από την άποψη αυτή, η έκθεση συµπληρώνει
την υποχρέωση όλων των µελών του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου,
συµπεριλαµβανοµένης της Κοινότητας και των κρατών µελών της, να
κοινοποιούν συστηµατικά τις επιδοτήσεις που χορηγούν δυνάµει των
σχετικών συµφωνιών του ΠΟΕ. Κατά τον ίδιο τρόπο, η έκθεση αποτελεί
παράδειγµα για τους εταίρους µας στον ΟΟΣΑ.

Εννοιολογικές παρατηρήσεις

5. Η Επιτροπή δηµοσιεύει τακτικά εκθέσεις για τις κρατικές ενισχύσεις από το
1988. Η πρώτη κάλυπτε την περίοδο 1981-1986 και οι επόµενες εκθέσεις
εκδίδονταν ανά διετία1. Ωστόσο, προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη για
περισσότερες επίκαιρες πληροφορίες, να ενισχυθεί η διαφάνεια, να έχει τη
δυνατότητα να εντοπίζει τις νέες εξελίξεις όσον αφορά τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων νωρίτερα και να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες, η Επιτροπή αποφάσισε να δηµοσιεύει τις
εκθέσεις αυτές σε ετήσια βάση. Η έβδοµη έκθεση είναι η πρώτη του είδους
αυτού.

6. Η έβδοµη έκθεση ενηµερώνει τα υπάρχοντα δεδοµένα µε στοιχεία για το
1997 και έτσι καλύπτει την πενταετία 1993–1997. Στις συγκρίσεις µεταξύ
των διαφόρων κρατών µελών, η ανάλυση των στοιχείων βασίζεται στους
ετήσιους µέσους όρους για την τριετία 1995-1997. Όπου κρίνεται σκόπιµο,
παρέχονται συγκριτικά στοιχεία για το διάστηµα 1993-19952. Όσον αφορά
τα τρία νέα κράτη µέλη, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Αυστρία που
προσχώρησαν στην Κοινότητα το 1995, δεν είναι δυνατή καµία σύγκριση
µεταξύ των δύο αυτών περιόδων. Αυτό θα είναι δυνατό από την όγδοη

                                           
1 Αριθ. αναφοράς: COM (88) 945
 COM (98) 1021
 COM (98) 1116
 COM (98) 365
 COM (98) 170

COM (98) 417
2 ∆εδοµένου ότι διατηρήθηκε η αρχή της σύγκρισης τρίτων περιόδων µε επικάλυψη ενός

έτους, η περίοδος αναφοράς της ετήσιας έβδοµης έκθεσης (1993-1995) δεν αντιστοιχεί
στην περίοδο αναφοράς της διετούς έκτης έκθεσης (1994-1996).
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έκθεση και µετά. Προκειµένου να καταστούν συγκρίσιµοι οι µέσοι όροι για
τις δύο περιόδους όλα τα στοιχεία εκφράζονται σε τιµές 1996.34

7. Όπως και στις προηγούµενες εκθέσεις, ορισµένα από τα στοιχεία που είναι
γνωστά σήµερα καλύπτουν περιόδους µεγαλύτερες του ενός έτους. Σε
τέτοιες περιπτώσεις τα ποσά καθορίζονται αυθαίρετα για κάθε χρόνο.
Επιπλέον, τα ποσά του τελευταίου έτους της περιόδου που καλύπτει η
έκθεση είναι σε κάποιο βαθµό προσωρινά και ενδέχεται να τροποποιηθούν
στο µέλλον από τα κράτη µέλη, όπως συνέβη µε προηγούµενες εκθέσεις.
Ως εκ τούτου, για να συναχθούν συµπεράσµατα βασιζόµενα σε αρκετά
αξιόπιστες στατιστικές, οι συγκρίσεις µεταξύ κρατών µελών γίνονται µε
µέσους όρους τριετών περιόδων µε αλληλοεπικάλυψη ενός έτους. Κατ'
αυτόν τον τρόπο εξοµαλύνονται οι συνέπειες της προσωρινότητας
ορισµένων εκ των στοιχείων αυτών, ιδίως κατά την κατανοµή τους ανά
κράτος µέλος.

8. Η παρούσα έκθεση περιλαµβάνει κρατικές ενισχύσεις για την κοινότητα των
δεκαπέντε κρατών µελών στον τοµέα της µεταποίησης, της γεωργίας, της
αλιείας, του άνθρακα, των µεταφορών - σιδηρόδροµοι, εσωτερική
ναυσιπλοΐα, θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές -, καθώς και στον τοµέα
των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Χάρη στις βελτιώσεις που επήλθαν
στην προηγούµενη έκθεση, η τοµεακή κάλυψη διευρύνθηκε περαιτέρω.
Περιλαµβάνονται και πάλι στοιχεία για τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν
στον τοµέα των αεροπορικών µεταφορών και των χρηµατοοικονοµικών
υπηρεσιών και για πρώτη φορά δίνεται βάρος στις ενισχύσεις για τις
εσωτερικές πλωτές οδούς, τις θαλάσσιες µεταφορές και τις ξένες άµεσες
επενδύσεις.

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 ενώ στο παράρτηµα ΙΙΙ υπάρχει επισκόπηση
των κοινοτικών ταµείων και µέσων χρηµατοδότησης.

9. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής, σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
κατήρτισαν τα στοιχεία για το 1996 και το 1997. Τα κράτη µέλη ήλεγξαν

                                           
3 Για το λόγο αυτό και δεδοµένου ότι έγιναν, σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα, σηµαντικές

αναθεωρήσεις από τα κράτη µέλη όσον αφορά τα στοιχεία των προηγούµενων ετών, τα
στοιχεία για τις προηγούµενες περιόδους δεν είναι ταυτόσηµα µε εκείνα που
δηµοσιεύτηκαν στην έκτη έκθεση.

4 Στοιχεία για τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό κλάδο σε τρέχουσες συναλλαγµατικές ισοτιµίες
υπάρχουν στο στατιστικό παράρτηµα (Παράρτηµα ΙΙ).
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επίσης και τα στοιχεία για την περίοδο 1993-1995 και τα τροποποίησαν
όπου ήταν απαραίτητο. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει σχετικά µεγάλη
αξιοπιστία όσον αφορά τα στοιχεία. Εκτός αυτού, προκειµένου να
εξασφαλιστεί η αµεσότητα της παρούσας έκθεσης ζητήθηκε από τις
ιρλανδικές αρχές να παράσχουν στοιχεία όσον αφορά την εφαρµογή του
Irish Corporation Tax (ICT) το 1997, δεδοµένου ότι το ∆εκέµβριο του 1998
και µετά από εξέταση, η Επιτροπή κατέληξε ότι το καθεστώς αυτό συνιστά
πλέον κρατική ενίσχυση. Τα 391 εκατ. ευρώ που καταγράφηκαν το 1997
ως έσοδα από το φόρο εταιρειών δεν αντιπροσωπεύει αύξηση στον όγκο
των κρατικών ενισχύσεων από τον προϋπολογισµό της ιρλανδικής
κυβέρνησης αλλά οφείλονται στο γεγονός ότι η Επιτροπή θεώρησε ότι ένα
στοιχείο του καθεστώτος ICT συνιστούσε κρατική ενίσχυση. Η κατάθεση
του στοιχείου αυτού έγινε αφού η Επιτροπή ζήτησε να περιληφθεί στην
παρούσα έκθεση για πρώτη φορά κάποιο ποσό που να αντικατοπτρίζει την
παραίτηση από φορολογικές απαιτήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος ICT.
Ωστόσο, δεδοµένου ότι οι ετήσιοι µέσοι όροι για την υπό εξέταση περίοδο
δεν δύνανται να υπολογιστούν από το στοιχείο αυτό και προκειµένου να
εξασφαλιστεί η συγκρισιµότητα της παρούσας µε την έκτη έκθεση, το
στοιχείο αυτό παρουσιάζεται χωριστά από το κυρίως σώµα των στοιχείων
που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση.
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 ΜΕΡΟΣ Ι - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 

 Ύψος και τάσεις των ενισχύσεων
 

10. Στην Κοινότητα, ο µεταποιητικός τοµέας λαµβάνει περισσότερες ενισχύσεις
από τους άλλους τοµείς που καλύπτονται από την παρούσα έκθεση. Κατά
το διάστηµα 1995-1997, πάνω από το 40% των συνολικών ενισχύσεων
διατέθηκαν στον τοµέα αυτό. Ως εκ τούτου, η ανάλυση των ενισχύσεων σε
αυτόν αποτελεί το επίκεντρο της παρούσας έκθεσης.

 

 Κοινοτικά σύνολα

 

11. Ο πίνακας 1 εµφανίζει τα ετήσια ποσά των ενισχύσεων στο µεταποιητικό
τοµέα στην Κοινότητα την περίοδο 1993-1997.

Πίνακας 1
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα της Κοινότητας 1993-1997
Ετήσιες αξίες σε σταθερές τιµές (1996).

εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997

ΕΥΡ 15 40622 36594 35823*
ΕΥΡ 12 44766 41332 39328 35367 34400*

* Χωρίς να περιλαµβάνονται 391 εκατ. ευρώ - βλ. σηµείο 9.

Τα προαναφερόµενα ποσά είναι όλα κάπως υψηλότερα σε σχέση µε τα
στοιχεία της έκτης έκθεσης αντικατοπτρίζοντας έτσι τις αναθεωρήσεις των
κρατών µελών. Τα στοιχεία στον πίνακα 1, ωστόσο, επιβεβαιώνουν την
παρατηρούµενη από το 1993 τάση προοδευτικής µείωσης των ενισχύσεων
που χορηγούνται στην Ένωση.

Η πτωτική τάση παρατηρείται επίσης και όταν οι ενισχύσεις προς το
µεταποιητικό τοµέα εκφράζονται ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας και
ανά άτοµο απασχολούµενο στον τοµέα αυτό, όπως στον πίνακα 2.5

                                           
5 ∆εδοµένου ότι ένα µικρό µέρος των ενισχύσεων το οποίο όµως δεν είναι δυνατό να

ποσοτικοποιηθεί επακριβώς, πρέπει να αποδοθεί στον τοµέα των υπηρεσιών (τουρισµός,
παροχή συµβουλών) τα αναφερόµενα στοιχεία ενδέχεται να έχουν εκτιµηθεί ελαφρά προς
τα πάνω.
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Πίνακας 2
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα
Ετήσιες αξίες 1993 - 1997

ΕΥΡ 15/12 1993 1994 1995 1996 1997*

Σε ποσοστό της
προστιθέµενης

αξίας

-
3,8

-
3,5

3,1
3,2

2,8
2,9

2,5
2,6

Σε ευρώ ανά
εργαζόµενο

-
1540

-
1457

1341
1385

1231
1269

1209
1236

* Οι τιµές για το 1997 έχουν εκτιµηθεί ελαφρά προς τα κάτω - βλ. σηµείο 9
σε σταθερές τιµές 1996

Το 1996, τα επίπεδα ενισχύσεων στην EUR 15 για προστιθέµενη αξία
έπεσαν, για πρώτη φορά, κάτω από το 3%. Καθ' όλη την περίοδο
παρατηρήθηκε επιτάχυνση του ρυθµού µείωσης.

Το ποσό ενίσχυσης ανά εργαζόµενο στο µεταποιητικό τοµέα της EUR 12
µειώθηκε επίσης από 1540 ευρώ το 1993, σε 1236 ευρώ το 1997 (ή σε
1209 ευρώ για την EUR 15).

Τα γενικά χαµηλά ποσά για την EUR 15 όσον αφορά την περίοδο 1995-
1997, αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι τα επίπεδα ενίσχυσης στα τρία νέα
κράτη µέλη είναι κάτω του κοινοτικού µέσου.
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Συγκρίσεις µεταξύ κρατών µελών
 

12. Στον πίνακα 3 συγκρίνονται τα µέσα επίπεδα των ενισχύσεων στο
µεταποιητικό τοµέα για τα διάφορα κράτη µέλη6 για τις περιόδους 1993-
1995 και 1995-19977, τα οποία εκφράζονται σε ποσοστό της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας και σε ποσά ενισχύσεων ανά απασχολούµενο στο
συγκεκριµένο τοµέα. Αναφέρονται επίσης και απόλυτα ποσά ενίσχυσης.

Πίνακας 3
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα
Ετήσιοι µέσοι όροι 1993 – 1995 και 1995 – 1997

Ποσοστό της
προστιθέµενης αξίας

Ευρώ ανά εργαζόµενο Εκατ. ευρώ

1993-1995 1995-1997 1993-1995 1995-1997 1993-1995 1995-1997
 Αυστρία - 1,5 - 782 - 537
 Βέλγιο 2,5 2,4 1376 1382 947 936
 ∆ανία 2,7 3.0 1292 1478 623 725
 Γερµανία 4,4 3,1 2102 1569 19232 13547
 -Παλαιά
Οµόσπονδα
Κράτη

: : 470 456 3395 3064

 -Νέα
Οµόσπονδα
Κράτη

: : 8206 5537 15836 10482

 Ελλάδα 5.2 5.6 982 1043 619 657
 Ισπανία 2.1 3,0 659 958 1665 2472
 Φινλανδία - 1.6 - 965 - 383
 Γαλλία 2,1 2.0 1074 1077 4401 4284
 Ιρλανδία* 2,4 2,2 1322 1454 329 395
 Ιταλία 6.1 5.3 2512 2302 11529 10451
 Λουξεµβούργο 2,2 2,3 1328 1358 45 46
 Κάτω Χώρες 1,1 1,2 669 793 585 674
 Πορτογαλία 2,7 2,8 475 525 495 537
 Σουηδία - 1,0 - 504 - 394
 Ηνωµένο
Βασίλειο

0,8 0.9 313 381 1339 1640

   ΕΥΡ 15 - 2,8 - 1261 - 37680
   ΕΥΡ 12 3.5 2.9 1460 1298 41809 36365
*Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται ο ICT – βλ. σηµείο 9.
Μέσοι όροι σε τιµές 1996

                                           
6 Η Γερµανία διαιρέθηκε σε νέα και παλαιά οµόσπονδα κράτη προκειµένου να φανεί σαφώς

η διαφορετική ανάπτυξη των δύο γερµανικών περιοχών η οποία διέπεται από την
πρωτοφανή διαδικασία προσαρµογής της οικονοµίας των νέων οµόσπονδων κρατών στο
σύστηµα της ελεύθερης αγοράς.

7 Όπως προαναφέρεται στο σηµείο 6, η αναλυτική κατανοµή ανά κράτος µέλος µπορεί να
συγκριθεί αξιόπιστα µόνον όταν χρησιµοποιούνται αλληλοεπικαλυπτόµενοι τριετείς µέσοι
όροι.
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13. Το ετήσιο µέσο ποσό ενίσχυσης στον τοµέα της µεταποίησης στην EUR 12

την περίοδο 1995-1997 ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ και αντικατοπτρίζει

µείωση 13% σε σχέση µε την περίοδο 1993-1995. Για την EUR 15, το

αντίστοιχο ποσό για την περίοδο 1995-1997 είναι 38 δισ. ευρώ. Από

άποψη προστιθέµενης αξίας, τα υψηλότερα επίπεδα ενίσχυσης στον τοµέα

της µεταποίησης συναντώνται στην Ελλάδα και την Ιταλία. Οι χώρες αυτές

εξακολουθούν να τοποθετούνται πολύ πάνω από τον κοινοτικό µέσο όρο

αλλά η Ιταλία συνεχίζει να µειώνει τα επίπεδα ενίσχυσης. Για πρώτη φορά

από την περίοδο 1992-1994, τα επίπεδα ενίσχυσης στη Γερµανία

πλησιάζουν τον κοινοτικό µέσο όρο.

Παρότι οι διαφορές στα απόλυτα επίπεδα ενισχύσεων που χορηγούνται

από τα κράτη µέλη στο µεταποιητικό τοµέα παραµένουν σηµαντικές αξίζει

να σηµειωθεί ότι οι διαφορές στα επίπεδα ενίσχυσης, εκφρασµένα είτε ως

ποσοστό της προστιθέµενης αξίας είτε σε ευρώ ανά εργαζόµενο,

µειώνονται. Η σύγκριση των αντίστοιχων τυπικών αποκλίσεων δείχνει µία

τάση σύγκλισης όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη µέλη.

Από τον πίνακα 3 προκύπτει αµέσως ότι η συνολική µείωση των

ενισχύσεων στην Κοινότητα σε απόλυτους όρους οφείλεται σχεδόν

αποκλειστικά στη µείωση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στα νέα

οµόσπονδα κράτη της Γερµανίας και σε µικρότερο βαθµό στην Ιταλία. Ο

µέσος όρος των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν σε όλα τα υπόλοιπα κράτη

µέλη πλην του Βελγίου κατά την περίοδο 1995-1997 αυξήθηκε σε σχέση µε

την περίοδο 1993-1995, και ιδίως στην Ισπανία. Παρότι η µεσοπρόθεσµη

αυτή τάση στα περισσότερα κράτη µέλη µπορεί να προµηνύει την παύση

της γενικότερης µείωσης των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα εντός της

Κοινότητας, ο πίνακας Α1 του παραρτήµατος ΙΙ δείχνει καθαρά ότι η

βραχυπρόθεσµη τάση το 1996 και το 1997 είναι πτωτική σε έξι χώρες.
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∆ιάγραµµα 1
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα

 Ποσοστό της προστιθέµενης αξίας (ετήσιοι µέσοι όροι για τις περιόδους

 1993–1995 και 1995–1997)

14. Στην Ιταλία υπάρχουν οι υψηλότερες ενισχύσεις ανά εργαζόµενο από όλα
τα κράτη µέλη, ενώ ακολουθούν η Γερµανία, η ∆ανία και η Ιρλανδία. Το
ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο που παρατηρείται στα νέα γερµανικά
οµόσπονδα κράτη οφείλεται τόσο στις σηµαντικές ενισχύσεις που
χορηγήθηκαν, όσο και στην έντονη µείωση του αριθµού των εργαζοµένων
σε αυτό το τµήµα της Γερµανίας. Η µείωση, σε σύγκριση µε τις
προηγούµενες περιόδους αναφοράς, αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η
διαδικασία αναδιάρθρωσης µετά τη γερµανική ενοποίηση το 1990,
κορυφώθηκε ήδη κατά τη διάρκεια προηγούµενων περιόδων αναφοράς.
Ταυτόχρονα, οι ενισχύσεις ανά εργαζόµενο στα παλαιά οµόσπονδα κράτη
συγκαταλέγονται µεταξύ των χαµηλότερων στην Κοινότητα. Μεταξύ των
χωρών µε τις χαµηλότερες ενισχύσεις συγκαταλέγονται, µε φθίνουσα
σειρά, η Πορτογαλία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο.

 

15. Από την εξέταση των γενικών διαφορών µέσα στην Κοινότητα υπό το
πρίσµα της συνοχής, επιβεβαιώνεται αυτή τη φορά η ανοδική τάση που
παρατηρήθηκε πριν από ένα χρόνο. Ο πίνακας 3 δείχνει ότι ο όγκος των
ενισχύσεων στις τέσσερις χώρες της συνοχής αυξήθηκε από 7,5 σε 11%
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των συνολικών ενισχύσεων προς το µεταποιητικό τοµέα στην Κοινότητα
των EUR 12. (Μόλις κοινοποιηθούν στοιχεία ως προς τον ICT για περίοδο
µεγαλύτερη του ενός έτους, τα στοιχεία αυτά θα αναθεωρηθούν προς τα
πάνω). Το µερίδιο των τεσσάρων µεγάλων οικονοµιών από 87% την
περίοδο 1993-1995 µειώθηκε σε 82% περίπου την περίοδο 1995-1997.
Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνεται ότι πέραν των εθνικών κρατικών
ενισχύσεων, ο µεταποιητικός τοµέας ωφελείται από 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 σχετική θέση των
οποίων ως προς τις ενισχύσεις βελτιώθηκε σε 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.

 Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία
 

16. Στη ναυπηγική βιοµηχανία, υποτοµέα του µεταποιητικού τοµέα, η
χορήγηση ενισχύσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
ρυθµίστηκε µε βάση την έβδοµη οδηγία8, η οποία ίσχυε από 01/01/1991
έως τις 31/12/1998. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε µε τον κανονισµό του
Συµβουλίου 1540/98.

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. ευρώ όσο και των µετατροπών, και 9% της συµβατικής αξίας
σκαφών µε συµβατική αξία άνω των 10 εκατ. ευρώ.

Εκτός από τις ενισχύσεις λειτουργίας, ο τοµέας της ναυπηγικής
βιοµηχανίας έλαβε ενισχύσεις αναδιάρθρωσης. Κατά το χρονικό διάστηµα
1995-1997 χορηγήθηκαν ενισχύσεις αναδιάρθρωσης κατά µέσο όρο 753

                                           
8 ΕΕ L 380, της 31.12.1990.
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εκατ. ευρώ το χρόνο στη Γερµανία (318 εκατ. ευρώ), στην Ισπανία (424
εκατ. ευρώ) και στην Πορτογαλία (11 εκατ. ευρώ).

Το µέσο ετήσιο επίπεδο όλων των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στον
τοµέα αυτό µειώθηκε κατά 16% από 1720 εκατ. ευρώ την περίοδο 1993-95
σε 1445 εκατ. ευρώ την περίοδο 1995-97. Αυτό το υψηλό αλλά σταδιακά
µειούµενο επίπεδο στήριξης καθίσταται φανερό όταν οι ενισχύσεις στη
ναυπηγική βιοµηχανία συσχετίζονται µε την προστιθέµενη αξία του τοµέα.
Σύµφωνα µε τον πίνακα 3, οι ενισχύσεις για τον τοµέα της µεταποίησης
ανέρχονται στο 3% της προστιθέµενης αξίας του τοµέα. Αντίθετα, για τη
ναυπηγική βιοµηχανία, οι ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 20%
της προστιθέµενης αξίας του τοµέα σε κόστος συντελεστών παραγωγής για
την περίοδο 1995-97 και κατά συνέπεια έχει µειωθεί κατά 25% για πρώτη
φορά από την περίοδο 1990-92.
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Πίνακας 4
Ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία, κατά το διάστηµα 1995-1997 ως ποσοστό
επί της συµβατικής αξίας των πλοίων

1995 1996 1997

Μικρά
πλοία *

Μεγάλα
πλοία**

Σύνολο Μικρά
πλοία

Μεγάλα
πλοία

Σύνολο Μικρά
πλοία

Μεγάλα
πλοία

Σύνολο

Αυστρία
Βέλγιο

∆ανία

Γερµανία

Γαλλία

Φινλανδία

Ισπανία

Ελλάδα

Ιρλανδία

Ιταλία

Λουξεµβούργο

Κάτω Χώρες

Πορτογαλία

Σουηδία

Ηνωµένο

Βασίλειο

4,2

4,0

0,0

4,3

-

4,5

2,9

4,3

8,3

6,5

9,0

8,1

-

9,0

3,3

8,6

8,2

6,5

9,0

7,8

-

8,8

3,2

8,2

4,5

4,5

0,0

4,3

-

4,5

3,1

4,3

9,0

6,7

9,0

8,0

-

9,0

4,8

6,0

8,9

6,6

9,0

7,4

-

8,7

3,2

6,0

4,5

4,5

0,0

0

-

-

4,5

3,2

0

9,0

6,4

9,0

5.3

-

-

9,0

3,8

8,7

8,9

6,3

9,0

5.3

-

-

8,9

3,6

8,7

* Μικρά είναι τα πλοία µε συµβατική αξία χαµηλότερη των 10 εκατ. ευρώ. 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.
ευρώ. Για τα πλοία αυτά, η µέγιστη ένταση ενίσχυσης που επιτρέπει η έβδοµη οδηγία
είναι 9% της συµβατικής αξίας.

- Ας σηµειωθεί ότι η παύλα φανερώνει ελλιπή στοιχεία, ενώ το µηδέν σηµαίνει απουσία
ενίσχυσης.

Το µέσο ετήσιο επίπεδο κρατικών ενισχύσεων προς ευρωπαϊκά ναυπηγεία

για το χρονικό διάστηµα 1993–1995 για τη ναυπήγηση πλοίων

προοριζόµενων για αναπτυσσόµενες χώρες ήταν σχεδόν ίδιο µε το µέσο

επίπεδο της περιόδου 1995–1997. Η κατανοµή ανά χώρα ακολουθεί

παρακάτω στον πίνακα 5.
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Πίνακας 5
Αναπτυξιακές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία - όπως αποφάσισε η ΕΚ

 εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997

 Γερµανία 23.13 193.34 107.85 128.94 6.85

 Ισπανία 20.2 0 58.55 33.14 8.63

 Κάτω Χώρες 0 0 33.95 48.89 5.56

 Γαλλία 0 0 39.19 0 0

 Σύνολο 43.34 193.34 239.54 210.97 21.04

Ενισχύσεις στη χαλυβουργία

17. Στον άλλο µεταποιητικό υποτοµέα, τη χαλυβουργία, η χορήγηση

ενισχύσεων για προϊόντα ΕΚΑΧ κατά την περίοδο αναφοράς ρυθµίστηκε

βάσει του πέµπτου και έκτου κώδικα ενισχύσεων προς τη βιοµηχανία

σιδήρου και χάλυβα του 1991 και του 1997 αντίστοιχα. Οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν εκτός του τοµέα ΕΚΑΧ ρυθµίστηκαν βάσει του πλαισίου του

1988 για ορισµένους τοµείς της χαλυβουργίας που δεν καλύπτονται από τη

συνθήκη ΕΚΑΧ.

Από κοινού οι ενισχύσεις αυτές ανήλθαν σε ετήσιο µέσο όρο 1130 εκατ.
ευρώ την περίοδο 1995-97, δηλαδή µείωση που υπερβαίνει το 30% σε
σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αναφοράς 1993-95 όταν ο ετήσιος
µέσος όρος ανερχόταν σε 1700 εκατ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά δεν
περιλαµβάνουν τα οριακά ποσά ενίσχυσης που χορηγήθηκαν στον τοµέα
αυτό στο πλαίσιο προγραµµάτων που υποστηρίζουν στόχους E&A και
προστασίας του περιβάλλοντος. Ωστόσο, δείχνουν ότι η σοβαρή
αναδιάρθρωση και η συνεπαγόµενη µείωση παραγωγικής ικανότητας που
είχε αρχίσει από το 1994 στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη, την
Ισπανία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Αυστρία έχουν
πλέον σχεδόν ολοκληρωθεί.
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 Ενισχύσεις στην αυτοκινητοβιοµηχανία
 

18. 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 αντικείµενο
της παρούσας έκθεσης. Η χορήγηση ενισχύσεων από τα κράτη µέλη
παρακολουθείται στενά βάσει ενός ειδικού πλαισίου. Εξαιτίας του πολύ
µικρού αριθµού περιπτώσεων ενίσχυσης είναι αρκετά δύσκολο προς το
παρόν να συναχθούν συµπεράσµατα όσον αφορά τις γενικές τάσεις παρότι
η σύγκριση µεταξύ των δύο περιόδων δείχνει αύξηση κατά 24% από 1174
σε 1450 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 6
Κρατικές ενισχύσεις προς την αυτοκινητοβιοµηχανία για την περίοδο 1993-1997
(∆εν συµπεριλαµβάνονται οι περιπτώσεις ενίσχυσης κάτω των ορίων
κοινοποίησης)

    εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997

  Αυστρία - - 0 10 26

  Βέλγιο 0 0 32 0 0

  Γερµανία 106 298 3 340 59

  Ισπανία 43 36 318 202 1

  Φινλανδία - - 0 0 6

  Γαλλία 31 0 0 83 6

  Ιταλία 0 227 0 0 109

  Κάτω Χώρες 0 0 7 0 6

  Πορτογαλία 0 0 0 103 0

  Σουηδία - - 0 0 1

  Ηνωµένο Βασίλειο 62 12 0 72 66

Σύνολο 241 573 360 810 280
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Ξένες άµεσες επενδύσεις

19. Ορισµένα µέτρα κρατικής υποστήριξης των ξένων άµεσων επενδύσεων
ενδέχεται να αποτελούν κρατικές ενισχύσεις. Μπορεί ωστόσο, να είναι
συµβιβάσιµα µε το κοινό συµφέρον εφόσον προάγουν την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, π.χ. µε την υποστήριξη
της ανάπτυξης ΜΜΕ ή συµβάλλουν στην επίτευξη άλλων κοινοτικών
στόχων όπως η προσαρµογή των οικονοµιών που βρίσκονται σε
µεταβατικό στάδιο ή η οικονοµική ανάπτυξη στον τρίτο κόσµο. Από το 1993
µέχρι σήµερα προτάθηκε µικρός αριθµός προγραµµάτων από τα κράτη
µέλη ειδικά για το σκοπό αυτό τα οποία στη συνέχεια εγκρίθηκαν από την
Επιτροπή. Τα κράτη µέλη παρέχουν έναν προοδευτικά αυξανόµενο όγκο
πληροφοριών και για πρώτη φορά παρουσιάζεται, µε την παρούσα έκθεση,
µία προσωρινή επισκόπηση των κρατικών ενισχύσεων που χορηγούνται σε
όλη την ΕΕ στο πλαίσιο αυτό. Τα σχετικά προγράµµατα αφορούν µόνο τις
ΜΜΕ αλλά έχουν παγκόσµια γεωγραφική κάλυψη ανταποκρινόµενα έτσι
στην ανάγκη όχι µόνο να ενισχυθεί η υποστήριξη των µεγάλων πηγών
απασχόλησης στην Ένωση αλλά και να διευκολυνθεί η διεύρυνση των
οριζόντων τους. Στις επόµενες εκθέσεις θα παρουσιαστούν ασφαλώς
περισσότερο επεξεργασµένα στοιχεία, όµως ήδη παρατηρείται σταδιακή
αύξηση της χρησιµοποίησης εγγυήσεων στον τοµέα αυτόν.

Πίνακας 7
Κρατικές ενισχύσεις για ξένες άµεσες επενδύσεις τις οποίες
πραγµατοποιούν ΜΜΕ

εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997

Επιχορηγήσεις    15.9 21.7 23.4 24.4 0.7

∆άνεια 1.6 0.7 0.6

Εγγυήσεις 1.1 2.5 8.3 11.4 28.0

Σύνολο 17.0 24.2 33.3 36.5 29.3
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Τύποι ενισχύσεων

20. Ο πίνακας 8 παρέχει µία γενική εικόνα της χρήσης των διαφόρων µορφών
ενισχύσεων στα κράτη µέλη.

Πίνακας 8
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1995 -1997
Κατανοµή ανά τύπο ενίσχυσης

%

ΤΥΠΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Οµάδα A Οµάδα B Οµάδα Γ Οµάδα
∆

Επιχορηγήσεις Φορολογικέςαπαλλαγές

Συµµετοχές
στο

κεφάλαιο

∆άνειο µε
µειωµένο
επιτόκιο

Φορολογικές
διευκολύνσεις Εγγυήσεις ΣΥΝΟΛΟ

 Αυστρία 79 0 0 15 0 7 100
 Βέλγιο 57 33 1 4 0 4 100
 ∆ανία 84 9 0 6 0 1 100
 Γερµανία 53 14 1 24 2 5 100
 Ελλάδα 96 0 0 4 0 0 100
 Ισπανία 88 0 3 9 0 0 100
 Φινλανδία 83 3 0 13 0 1 100
 Γαλλία 30 40 14 10 1 5 100
 Ιρλανδία* 93 0 0 1 0 5 100
 Ιταλία 50 41 5 4 0 0 100
 Λουξεµβούργο 92 6 0 2 0 0 100
 Κάτω Χώρες 70 23 0 4 0 2 100
 Πορτογαλία 41 56 0 3 0 0 100
 Σουηδία 66 16 2 16 0 0 100
 Ηνωµένο
Βασίλειο

89 5 0 1 1 4 100

   ΕΥΡ 15 56 24 4 13 1 3 100

*Τα στοιχεία δεν περιλαµβάνουν ICT – βλ. σηµείο 9.

Η κατάσταση την περίοδο 1995-97 οµοιάζει πολύ µε εκείνη που
παρουσιάζεται στην έκτη έκθεση για την περίοδο 1994-96. 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 επιχορηγήσεις χρησιµοποιούνται συχνότερα από τις
φοροαπαλλαγές.
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21. Οι ενισχύσεις υπό µορφή κρατικής συµµετοχής στο κεφάλαιο, που
υπάγονται στην οµάδα B, αντιπροσωπεύουν το 4% των συνολικών
ενισχύσεων που χορηγούνται στο µεταποιητικό τοµέα µέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, σε ένα κράτος µέλος, τη Γαλλία, η κρατική
συµµετοχή στο κεφάλαιο είναι σχετικά σηµαντική.

 

22. Οι µορφές ενισχύσεων που υπάγονται στην οµάδα Γ, δηλαδή τα δάνεια µε
επιδότηση επιτοκίου και οι φορολογικές διευκολύνσεις, αποτελούν
σηµαντική µορφή ενισχύσεων στη Γερµανία.
Οι φορολογικές διευκολύνσεις και κυρίως η ταχεία απόσβεση και η
σύσταση αφορολόγητων αποθεµατικών, αποτελούν τη λιγότερο
χρησιµοποιούµενη µορφή ενίσχυσης στην Κοινότητα.

23. Οι εγγυήσεις που υπάγονται στην οµάδα ∆, συνεχίζουν να παραµένουν
σχετικά περιορισµένες σε όλα τα κράτη µέλη.

 

 

∆ιάγραµµα 2
 
 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα
 Κατανοµή σε φορολογικές και δηµοσιονοµικές δαπάνες, 1995-1997
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24. Στο διάγραµµα 2 οι ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα κατανέµονται
ανάλογα µε τον τρόπο χρηµατοδότησης. Οι δηµοσιονοµικές δαπάνες που
αποτελούνται από επιδοτήσεις, συµµετοχές στο κεφάλαιο, δάνεια υπό
ευνοϊκούς όρους και εγγυήσεις, είναι ο προτιµώµενος τρόπος
χρηµατοδότησης των ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για την Ισπανία και την Αυστρία, όπου όλες οι ενισχύσεις
χρηµατοδοτούνται από τον προϋπολογισµό, και στη Φινλανδία, το
Λουξεµβούργο και το Ηνωµένο Βασίλειο, όπου πάνω από το 90%
χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό. Σε αντίθεση, οι φορολογικές
δαπάνες, δηλαδή οι φορολογικές εκπτώσεις και διευκολύνσεις,
χρησιµοποιούνται περισσότερο στην Πορτογαλία αλλά επίσης και στο
Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία9 και την Ιταλία.

 Στόχοι των ενισχύσεων
 

25. 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
 - Άλλοι στόχοι (κυρίως διάσωση και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων)

 

 Ειδικοί τοµείς
 - Ναυπηγική βιοµηχανία
 - Τοµέας σιδήρου και χάλυβα
 - Άλλοι τοµείς

 

 Περιφερειακοί στόχοι
 - Περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο α)
 - Περιφέρειες του άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο γ)

 

 Σε πολλές περιπτώσεις, η κατάταξη των ενισχύσεων γίνεται εν µέρει
αυθαίρετα, καθότι πρέπει να αποφασιστεί ποιος από τους στόχους που

                                           
9 Βλ. σηµείο 9.
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δηλώνει ένα κράτος µέλος πρέπει να θεωρηθεί ως πρωταρχικός. Σε
ορισµένα κράτη µέλη, οι ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη
παρέχονται µέσω ειδικών τοµεακών προγραµµάτων Ε&Α, ενώ σε άλλα οι
ενισχύσεις σε ειδικούς τοµείς χορηγούνται µόνο σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις, κλπ.. Επιπλέον, η πραγµατική εικόνα των τελικών αποδεκτών
είναι αδύνατο να προσδιοριστεί µε βάση τους πρωταρχικούς στόχους
δεδοµένου ότι ένα µεγάλο µέρος των περιφερειακών ενισχύσεων
καταβάλλεται στην ουσία σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ενώ οι ενισχύσεις
για έρευνα και 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. Στον πίνακα 9 γίνεται κατανοµή των ενισχύσεων
στο µεταποιητικό τοµέα ανάλογα µε τους διάφορους στόχους για την
περίοδο 1995-1997, ενώ στον πίνακα 9α περιλαµβάνονται οι διαχρονικές
αλλαγές ως προς τους τρεις βασικούς στόχους που επιδίωκε η Ευρώπη
των 12.

 

26. Ο πίνακας 9 δείχνει ότι κατά την περίοδο 1995-1997 πάνω από το ήµισυ
των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα στην Ένωση αναλώθηκε για
περιφερειακούς σκοπούς εκ των οποίων το µεγαλύτερο µέρος αφιερώθηκε
στις λιγότερο ευηµερούσες περιοχές, τις λεγόµενες περιοχές του άρθρου
92, παράγραφος 3, στοιχείο α)10.  Οι στόχοι αυτοί περιλαµβάνουν
ενισχύσεις στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη διαµέσου της
Treuhandanstalt (THA) και των διαδόχων της. Εάν δεν ληφθούν υπόψη οι
έκτακτες αυτές ενισχύσεις, οι περιφερειακές ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν
το 51% των συνολικών ενισχύσεων που χορηγούνται στο µεταποιητικό
τοµέα (αυξηµένο ποσοστό σε σχέση µε το αντίστοιχο 49% της
προηγούµενης περιόδου αναφοράς) εκ των οποίων 40% για περιοχές του
άρθρου 92, παράγραφος 3, στοιχείο α) και 11% για περιοχές του άρθρου
92, παράγραφος 3, στοιχείο γ).

 

27. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται για οριζόντιους σκοπούς έρχονται δεύτερες.
Μεταξύ αυτών, τη µεγαλύτερη προτεραιότητα έχει η υποστήριξη της
έρευνας και ανάπτυξης11 ακολουθούµενη από την υποστήριξη των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Μολονότι οι ενισχύσεις για τέτοιους

                                           
10 Κατάλογος των περιοχών αυτών υπάρχει στο παράρτηµα Ι, σηµείο 9.2.
11 Για λόγους που εξηγούνται στο παράρτηµα Ι, σηµείο 11.1, τα στοιχεία E&A του πίνακα 6

ενδέχεται να έχουν εκτιµηθεί προς τα κάτω.



2288

οριζόντιους σκοπούς ενδέχεται, σε πολλές περιπτώσεις, να εµφανίζουν
κοινοτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, έχουν το µειονέκτηµα ότι συχνά είναι
δύσκολο να εκτιµηθεί ο αντίκτυπός τους στον ανταγωνισµό, δεδοµένου ότι
υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία σχετικά µε τις τοµεακές και
περιφερειακές τους επιπτώσεις.

 

28. Περίπου το 12% των βιοµηχανικών ενισχύσεων στην Κοινότητα αφορά
συγκεκριµένους τοµείς εκ των οποίων το ήµισυ καταλαµβάνει ο τοµέας του
σιδήρου και χάλυβα και η ναυπηγική. ∆εδοµένου ότι οι τοµείς αυτοί συχνά
συναντώνται σε περιοχές επιλέξιµες για περιφερειακές ενισχύσεις οι
ενισχύσεις στους τοµείς αυτούς συµβάλλουν σε γενικότερες πολιτικές
περιφερειακής υποστήριξης.
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Πίνακας 9
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1995 -1997
Κατανοµή των ενισχύσεων ανά τοµέα και λειτουργία

%

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

Οριζόντιοι στόχοι 68 47 85 24 0 22 71 57 26 24 27 75 20 29 24 31

 Έρευνα & Ανάπτυξη 25 13 25 9 0 7 35 28 5 3 7 21 3 9 9 10
 Περιβάλλον 9 1 13 1 0 1 2 1 0 0 3 9 0 4 0 1
 ΜΜΕ 15 18 4 6 0 9 19 7 14 7 17 3 1 14 9 7
 Εµπόριο 0 2 7 0 0 0 11 5 1 3 1 3 0 0 5 2
 Εξοικονόµηση ενέργειας 1 0 37 2 0 1 3 1 0 1 0 34 1 3 0 3
 Άλλοι στόχοι 19 14 0 5 0 3 2 15 5 11 0 4 15 0 0 8

Ειδικοί τοµείς 8 22 13 5 0 65 9 9 39 6 2 11 22 18 13 12

 Ναυπηγική βιοµηχανία 0 0 9 4 0 21 7 1 0 2 0 8 3 0 1 4
 Άλλοι τοµείς 8 22 4 2 0 44 2 8 39 4 2 3 19 18 12 8

Περιφερειακοί στόχοι 24 30 2 71 100 13 20 34 35 69 71 14 58 53 63 57

 Περιφέρειες του άρθρου
92(3)γ

18 30 2 5 0 8 20 22 0 2 71 14 0 53 39 9

 Περιφέρειες του άρθρου
92(3)α

7 0 0 66 100 5 0 12 35 67 0 0 58 0 24 48

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

*Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται ο ICT – βλ. σηµείο 9.
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Πίνακας 9α
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα 1993 - 1995 και 1995 - 1997
Κατανοµή ανά βασικό στόχο

 %

Οριζόντιοι στόχοι Ειδικοί τοµείς Περιφερειακοί στόχοι

1993 – 95 1995 - 97 1993 - 95 1995 - 97 1993 - 95 1995 - 97

 Αυστρία 68 8 24
 Βέλγιο 46 47 29 22 25 30
 ∆ανία 77 85 21 13 1 2
 Γερµανία
εκ των οποίων

Treuhand

16 24 7 5 77
46

71
37

 Ελλάδα 27 0 16 0 57 100
 Ισπανία 29 22 54 65 17 13
 Φινλανδία 71 9 20
 Γαλλία 67 57 11 9 22 34
 Ιρλανδία* 22 26 46 39 32 35
 Ιταλία 26 24 13 6 61 69
 Λουξεµβούργο 29 27 2 2 69 71
 Κάτω Χώρες 70 75 8 11 22 14
 Πορτογαλία 23 20 40 22 37 58
 Σουηδία 29 18 53
 Ηνωµένο Βασίλειο 24 24 11 13 65 63

ΕΥΡ 15
ΕΥΡ 12 27

31
31 13

12
12 60

57
58

*Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται ο ICT – βλ. σηµείο 9.

29. Όσον αφορά τη διαχρονική εξέλιξη της κατανοµής των ενισχύσεων στο
µεταποιητικό τοµέα µεταξύ των βασικών στόχων είναι εµφανές ότι οι
ενισχύσεις για οριζόντιους σκοπούς αυξήθηκαν εις βάρος των τοµεακών
και περιφερειακών ενισχύσεων. Ωστόσο, εάν δεν ληφθούν υπόψη οι
ενισχύσεις της Treuhand, οι τοµεακές ενισχύσεις µειώνονται µε την
πάροδο του χρόνου ενώ τόσο οι οριζόντιες όσο και οι περιφερειακές
αυξάνονται.
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 Κρατικές ενισχύσεις χορηγούµενες σε βάση ad-hoc
 

30. H παραπάνω ανάλυση των στοιχείων για τις κρατικές ενισχύσεις
προσπαθεί να εντοπίσει τις µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες τάσεις
στα κράτη µέλη της ΕΕ. Τα στοιχεία αυτά, ωστόσο, δεν αφορούν µόνο
τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται στο πλαίσιο προγραµµάτων
που προάγουν οριζόντιους, τοµεακούς ή περιφερειακούς στόχους αλλά
περιλαµβάνουν και κρατικές ενισχύσεις χορηγούµενες ad-hoc, δηλαδή
εκτός των προγραµµάτων αυτών. Παρακάτω παρουσιάζονται οι
ενισχύσεις ad-hoc εξαιτίας του γεγονότος ότι η ανάλυση του τρόπου µε
τον οποίο οι αρχές που χορηγούν ενισχύσεις καταφεύγουν σε
χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς που δεν έχουν δηµιουργηθεί εκ των
προτέρων παρουσιάζει ενδιαφέρον όσον αφορά τις βραχυπρόθεσµες
ανάγκες της εθνικής πολιτικής κρατικών ενισχύσεων. Αυτό επιτρέπει τη
διαµόρφωση σαφέστερης εικόνας τόσο ως προς την τρέχουσα κατάσταση
όσο και ως προς τις διάφορες τάσεις στο εσωτερικό της Ένωσης. Για
λόγους πληρότητας αναφέρονται και οι ενισχύσεις ad-hoc στον τοµέα των
αεροπορικών µεταφορών και των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών.

31. Το µεγαλύτερο µέρος των ενισχύσεων ad-hoc χορηγείται για την
αναδιάρθρωση ή τη διάσωση επιχειρήσεων. Η τοµεακή κατανοµή των
ενισχύσεων που χορηγούνται για το σκοπό αυτό είναι άνιση. Για
παράδειγµα, κάτι παραπάνω από 50% των ενισχύσεων ad-hoc που
χορηγήθηκαν κατά τη διάρκεια αµφότερων των περιόδων αναφοράς
αφορά την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων στους τοµείς του σιδήρου και
χάλυβα και της ναυπηγικής. Το υπόλοιπο χορηγήθηκε σχεδόν
αποκλειστικά για τη διάσωση ή/και την αναδιάρθρωση δραστηριοτήτων
σε περίπου 55 επιχειρήσεις που ανήκουν σε λιγότερους από 25
διαφορετικούς υποτοµείς του µεταποιητικού κλάδου. Μολονότι το κύριο
χαρακτηριστικό των ενισχύσεων ad-hoc είναι ότι περιορίζονται σε ένα
σχετικά µικρό αριθµό τοµέων και συχνά αντικατοπτρίζουν σηµαντικές
αλλά παροδικές διαρθρωτικές µεταβολές σε µικρούς τοµείς της
οικονοµίας της ΕΕ, οι ενισχύσεις που χορηγούνται στα νέα οµόσπονδα
κράτη της Γερµανίας οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν ως ενισχύσεις
αναδιάρθρωσης ad-hoc, ευεργετούν χιλιάδες επιχειρήσεων που
λειτουργούν σε ένα τεράστιο φάσµα τοµέων οικονοµικής
δραστηριότητας. Η κατανοµή αυτού του τελευταίου τύπου ενισχύσεων
ad hoc µέσα στον τοµέα της µεταποίησης είναι για το λόγο αυτό αρκετά
οµαλή.
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Πίνακας 10
Κρατικές ενισχύσεις ad-hoc και ενισχύσεις της Treuhand που χορηγήθηκαν στον τοµέα
της µεταποίησης, των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των αεροµεταφορών στα
κράτη µέλη την περίοδο 1992-1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

σε εκατ.
ευρώ

% των
συν-
ολικών
ενισ-
χύσεων

Ενισχύσεις
Ad-hoc 2422 6 5236 12 4353 11 3352 8 3663 10 3522 10

Ενισχύσεις
της
Treuhand*

5161 13 8774 20 10918 26 6623 16 4796 13 3602 10

Σύνολο
ενισχύσεων
στη
µεταποίηση

39062 100 44797 100 41362 100 39328 100 35341 100 34352 100

Ενισχύσεις
Ad-hoc στις
χρηµατο-
οικονοµικές
υπηρεσίες

795 480 2069 2776 3082

Ενισχύσεις
ad-hoc στις
αερο-
µεταφορές

97 1920 1924 974 805

*  γερµανικές ενισχύσεις µέσω της Treuhandanstalt (THA) ή της Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS)

32. Από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην προηγούµενη έκτη έκθεση
απορρέει ότι το επίπεδο των ενισχύσεων ad-hoc στο µεταποιητικό τοµέα
της ΕΕ κορυφώθηκε το 1993/94. Τα τωρινά στοιχεία επιβεβαιώνουν την
τάση αυτή. Όπως φαίνεται από τον πίνακα 10 οι ενισχύσεις ad-hoc
µειώθηκαν από το 12% που είχαν φθάσει το 1993 στο 10% των
ενισχύσεων στο µεταποιητικό κλάδο κατά την τελευταία διετία αναφοράς.
Aν προστεθεί η ενίσχυση της Treuhand η µείωση είναι ακόµη εντονότερη,
από 37% σε 20%.

Στον πίνακα 11 συγκρίνονται οι ετήσιοι µέσοι όροι των ενισχύσεων ad hoc
περιλαµβανοµένων των ενισχύσεων της Treuhand κατά τις περιόδους
1993-1995 και 1995-1997 για τον τοµέα της µεταποίησης, των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των αεροµεταφορών. Η µείωση στο
κοινοτικό επίπεδο ανέρχεται σε 3,1 δισ. ευρώ περίπου και το σύνολο της
δεύτερης περιόδου ανέρχεται σε 12,4 δισ. ευρώ.
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33. Εάν συγκριθούν οι δύο περίοδοι σε επίπεδο κρατών µελών για την
Κοινότητα των ∆ώδεκα προκύπτει σαφώς από τον πίνακα 11 ότι από τις
οκτώ χώρες για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία ως προς τις ενισχύσεις ad-
hoc αύξηση παρατηρείται µόνο στην Ισπανία και τη Γαλλία. Στις
υπόλοιπες παρατηρείται µείωση των χορηγούµενων ενισχύσεων ad-hoc
µε σηµαντικότερη περίπτωση τη Γερµανία. Πράγµατι µε µείωση πάνω
από 4 δισ. ευρώ, στη χώρα αυτή και µόνο αντιστοιχεί σχεδόν το σύνολο
της µείωσης των ενισχύσεων ad-hoc που παρατηρείται στην Κοινότητα.

34. Όσον αφορά τις διάφορες µορφές ενισχύσεων κατά τη χορήγηση
ενισχύσεων ad-hoc στον τοµέα της µεταποίησης οι επιδοτήσεις
καταλαµβάνουν πάνω από το ήµισυ, τα δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους και η
συµµετοχή στο κεφάλαιο/εισφορά κεφαλαίου καλύπτουν το 28% και 14%
αντίστοιχα, ενώ οι εγγυήσεις λιγότερο από το 5%.

Πίνακας 11
Κρατικές ενισχύσεις ad-hoc και ενισχύσεις της Treuhand στον τοµέα της
µεταποίησης, των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των αεροµεταφορών
στα κράτη µέλη - ετήσιοι µέσοι όροι για τις περιόδους 1993-1995 και 1995-1997

1993 – 1995 1995 - 1997

σε εκατ. ευρώ % σε εκατ. ευρώ %

 Αυστρία - - 48 0

 Βέλγιο 30 3 0

 ∆ανία 0 0 0 0

 Γερµανία 9865 64 5632 45

 Ελλάδα 100 1 0 0

 Ισπανία 726 5 1391 11

 Φινλανδία - - - -

 Γαλλία 2538 16 3372 27

 Ιρλανδία 75 0 37 0

 Ιταλία 1813 12 1614 13

 Λουξεµβούργο - - - -

 Κάτω Χώρες 40 - 37 -

 Πορτογαλία 299 2 261 2

 Σουηδία - - - -

 Ηνωµένο Βασίλειο - - - -

 ΕΥΡ 12/15 15487 100 12396 100
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Γερµανικές κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα κράτη

35. Κατά την υπό εξέταση περίοδο, συνεχίστηκε η διαδικασία
ανασυγκρότησης της οικονοµίας των νέων οµόσπονδων κρατών της
Γερµανίας. Η ενοποίηση της Γερµανίας έχει ιδιαίτερη σηµασία για την
κοινοτική πολιτική στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων. Κατά την
περίοδο 1995-1997, χορηγήθηκαν στα νέα οµόσπονδα κράτη ενισχύσεις
για τη µεταποίηση κατά µέσο όρο 10,5 δισ. ευρώ περίπου ετησίως.
Παρότι το ποσό αυτό είναι υψηλό, υπάρχει αξιοσηµείωτη µείωση σε
σχέση µε την περίοδο 1993-1995, κατά την οποία δαπανήθηκαν 16 δισ.
ευρώ. Επιπροσθέτως, η µείωση αυτή συνοδεύεται από µείωση των
ενισχύσεων στα παλαιά γερµανικά οµόσπονδα κράτη από 3,4 δισ. ευρώ
την περίοδο 1993–1995 σε 3 δισ. ευρώ την περίοδο 1995-1997. Η
µείωση αυτή επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η γερµανική κυβέρνηση
συνεχίζει να είναι αποφασισµένη να υποστηρίξει τα νέα οµόσπονδα
κράτη χωρίς να αυξήσει το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που
χορηγούνται στη Γερµανία. Στον πίνακα Α3 του παραρτήµατος ΙΙ
αναφέρεται η κατανοµή στις διάφορες µορφές των ενισχύσεων προς τα
νέα οµόσπονδα κράτη.
 

 Στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης των πρώην κρατικών επιχειρήσεων,
κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, χορηγήθηκαν ενισχύσεις
και µέσω της Treuhandanstalt (THA), της κρατικής εταιρείας
χαρτοφυλακίου που συστάθηκε για τη διαχείριση, την προσαρµογή και
την ιδιωτικοποίηση των πρώην κρατικών επιχειρήσεων της Ανατολικής
Γερµανίας και του φορέα που τη διαδέχθηκε, της Bundesanstalt für
vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS). Όπως ορίζεται στις
αποφάσεις της Επιτροπής του 1991, 1992 και 1995 σχετικά µε τις
παρεµβάσεις της THA, ορισµένες από αυτές ενδέχεται να συνιστούν
ενισχύσεις και κυρίως στις περιπτώσεις που η THA παρείχε εγγυήσεις
για τραπεζικά δάνεια χορηγούµενα µε το επιτόκιο της αγοράς στις
επιχειρήσεις της, που γενικά βρίσκονται σε δυσχερή οικονοµική
κατάσταση. Επίσης, η THA δανείστηκε η ίδια κεφάλαια µε το επιτόκιο
της αγοράς τα οποία στη συνέχεια δάνεισε στις επιχειρήσεις της µε το
ίδιο επιτόκιο.
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 Κατά την περίοδο που καλύπτεται από την παρούσα έρευνα,
συµπεριλαµβανοµένων και των ετών 1996 και 1997 οπότε ίσχυαν
κανονικά οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, οι THA/BvS παρείχαν
εγγυήσεις κατά µέσο όρο 1942 εκατ. ευρώ ετησίως καθώς και δάνεια
κατά µέσο όρο 12020 εκατ. ευρώ ετησίως. Βασιζόµενη σε παρελθούσες
εµπειρίες, η Επιτροπή είναι της γνώµης ότι το 20% των ποσών αυτών
µπορούν να θεωρηθούν ενισχύσεις, συµπεριλαµβανόµενες στην έκθεση.
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 

36. Σε τοµείς όπως η γεωργία, όπου εφαρµόζεται µία ιδιαιτέρως
ανεπτυγµένη κοινοτική πολιτική, τα όρια για τη χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων καθορίζονται, σε µεγάλο βαθµό, από την κοινή αυτή
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 ορίζει ότι ο βαθµός στον οποίο τα άρθρα αυτά εφαρµόζονται
στη γεωργία αποφασίζεται από το Συµβούλιο. Ως εκ τούτου, το
Συµβούλιο οριοθετεί την ελευθερία των κρατών µελών όσον αφορά τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σε ορισµένους τοµείς:

(i) Στήριξη των αγορών για τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα
(κανονισµοί του Συµβουλίου για τις οργανώσεις της κοινής
αγοράς).

Οι ενισχύσεις που χρησιµοποιούν κοινοτικούς πόρους (π.χ.
ΕΓΤΠΕ) καταβάλλονται µόνο βάσει των κανόνων του Συµβουλίου,
που, µεταξύ άλλων, προβλέπουν ένα κοινό σύστηµα
παρεµβατικών αγορών και επιστροφών κατά την εξαγωγή και,
µετά τις µεταρρυθµιστικές αποφάσεις του Μαΐου 1992,
αντισταθµιστικές ενισχύσεις σε διάφορους τοµείς για τη µείωση
των τιµών σε συνδυασµό µε υποχρεωτική παύση καλλιέργειας.

(ii) Στήριξη για τη βελτίωση της διάρθρωσης των γεωργικών
εκµεταλλεύσεων (κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΟΚ) αριθ.
950/97).

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.

37. Η κατάσταση στον τοµέα της γεωργίας έχει βελτιωθεί σε σχέση µε τις
προηγούµενες εκθέσεις. Παρότι ορισµένα κράτη µέλη δεν κατέθεσαν
πρόσφατα ολοκληρωµένα στοιχεία για τις ενισχύσεις που χορήγησαν
στον τοµέα αυτό, σύµφωνα µε το ψήφισµα των εκπροσώπων των
κυβερνήσεων των κρατών µελών κατά την 306η Σύνοδο του Συµβουλίου
στις 20 Οκτωβρίου 1974, υποβάλλουν τακτικά στοιχεία για τα κονδύλια
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του εθνικού προϋπολογισµού. Για το λόγο αυτό, αυτά τα στοιχεία είναι
εκείνα που περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση για όλα τα κράτη
µέλη.

Στον πίνακα 12 περιλαµβάνονται οι ετήσιοι µέσοι όροι των κονδυλίων
του προϋπολογισµού συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων πληρωµών,
του µειωµένου κόστους των εισροών και των γενικών υπηρεσιών σε
επίπεδο Κοινότητας.

Πίνακας 12
Ετήσια µέσα κονδύλια από τους εθνικούς προϋπολογισµούς για τη γεωργία
στην Ευρώπη των 12 και των 15 χωρών κατά τις περιόδους 1993–1995 και
1995–1997

εκατ. ευρώ

1993 - 1995 1995 – 1997

   ΕΥΡ 15 13.129
   ΕΥΡ 12 10.772 9.658

38. Να σηµειωθεί ότι η έννοια των συνολικών εθνικών ενισχύσεων περικλείει
µεµονωµένες κατηγορίες ενισχύσεων που µπορεί να παρουσιάζουν
διαφορετικά επίπεδα συνάφειας όσον αφορά την πολιτική
ανταγωνισµού. Εποµένως, µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ενισχύσεις για
µέτρα όπως οι παραγωγικές επενδύσεις και η διαφήµιση έχουν
περισσότερες πιθανότητες να επηρεάσουν το εµπόριο από 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 οικονοµική επιβάρυνση από φυσικές καταστροφές.
Σε γενικές 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 αποδέκτες.

Αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά τη φύση και το ύψος της συνολικής
υποστήριξης που χορηγείται στον τοµέα της γεωργίας στην Κοινότητα,
παρέχονται στην ετήσια έκδοση της Επιτροπής µε τον τίτλο "Κατάσταση
της Γεωργίας στην Κοινότητα".
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ΜΕΡΟΣ III - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

39. Στον τοµέα της αλιείας, οι κρατικές ενισχύσεις ακολουθούν από κοντά τις
κατευθύνσεις και τα όρια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη κοινών στόχων. Τα συµπεράσµατα
από τον ποσοτικό προσδιορισµό των κρατικών ενισχύσεων πρέπει,
συνεπώς, να λαµβάνουν υπόψη όχι µόνο την επίπτωσή τους στον
ανταγωνισµό, αλλά και την επίπτωσή τους στην επίτευξη του κοινού
σκοπού όσον αφορά τη δηµιουργία των συνθηκών που είναι
απαραίτητες για να εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα και το µέλλον του τοµέα
της αλιείας.

40. Η αγορά της αλιείας είναι  συνεπώς οργανωµένη κατά τρόπο τέτοιο,
ώστε να σταθεροποιεί τις τιµές και να ενοποιεί την κοινοτική αγορά. Οι
κανόνες αλιείας προβλέπουν την καλύτερη δυνατή χρήση των
διαθέσιµων αποθεµάτων και τη βέλτιστη διατήρησή τους ενώ
παράλληλα διασφαλίζουν σχετικά σταθερή πρόσβαση στους αλιείς.
Εκτός από αυτά τα µέτρα δηµιουργήθηκαν και δεσµοί διαρκείας σε
διεθνές επίπεδο µε σκοπό τη διατήρηση ή την ανάπτυξη της πρόσβασης
σε αποθέµατα εκτός των κοινοτικών υδάτων. Επιπλέον, η ενσωµάτωση
του διαρθρωτικού στοιχείου της αλιείας στο γενικότερο πλαίσιο των
διαρθρωτικών ταµείων αποσκοπεί στη διασφάλιση της αναγκαίας
διαρθρωτικής προσαρµογής για την επίτευξη των στόχων της κοινής
αλιευτικής πολιτικής. Αυτό απαιτεί τη συµµόρφωση των δράσεων στον
τοµέα αυτό µε το στόχο της ισορροπίας µεταξύ αποθεµάτων και
εκµετάλλευσης. Ως εκ τούτου, οι κρατικές ενισχύσεις δικαιολογούνται
µόνον εφόσον εξυπηρετούν τους στόχους της πολιτικής αυτής. 

41. Οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα αυτό είναι αποτέλεσµα
της ανάπτυξης κοινής αλιευτικής πολιτικής. Τα κριτήρια και οι
διακανονισµοί όσον αφορά την κοινοτική διαρθρωτική ενίσχυση του
τοµέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών καθώς και της
επεξεργασίας και εµπορίας των προϊόντων τους θεσπίστηκαν µε τους
κανονισµούς του Συµβουλίου 1624/9512, 2719/9513, 965/9614 και 25/9715

                                           
12 ΕΕ αριθ. L 155 της 6.7.1995, σ. 1.
13 ΕΕ αριθ. L 283 της 25.11.1995, σ. 3.
14 ΕΕ αριθ. L 131 της 01.06.1996, σ.1.
15 ΕΕ αριθ. L 6 της 10.01.1997, σ.7.
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για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) 3699/93. Οι κανονισµοί αυτοί
έκτοτε ενοποιήθηκαν σε ενιαίο κανονισµό του Συµβουλίου µε αριθµό
2468/9816. Παράλληλα µε την ανάπτυξη της κοινής αλιευτικής πολιτικής,
αναπτύχθηκαν και κατευθυντήριες γραµµές εξέτασης των κρατικών
ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας. Αυτό είναι το πλαίσιο βάσει του
οποίου η Επιτροπή επιτρέπει παρεκκλίσεις από την αρχή του
ασυµβίβαστου των κρατικών ενισχύσεων µε την κοινή αγορά (άρθρο 92,
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ) που αναφέρονται στις παραγράφους 2
και 3 του άρθρου 92 της συνθήκης και στα όργανα εφαρµογής. Οι πλέον
πρόσφατες κατευθυντήριες γραµµές εκδόθηκαν το 199717 και
αντικατέστησαν εκείνες του 1994. Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα
αναθεώρηση των κοινοτικών διαρθρωτικών ταµείων, περιλαµβανοµένου
και του Χρηµατοδοτικού Μέσου Προσανατολισµού της Αλιείας (Financial
Instrument for Fisheries Guidance - FIFG), οι κατευθυντήριες γραµµές
πρόκειται και αυτές να αναθεωρηθούν στο προσεχές µέλλον.

Οι κανόνες αυτοί αφορούν όλα τα µέτρα που συνεπάγονται οικονοµικό
πλεονέκτηµα οποιασδήποτε µορφής χρηµατοδοτούµενο άµεσα ή
έµµεσα από τους προϋπολογισµούς δηµόσιων αρχών (εθνικών,
περιφερειακών, επαρχιακών, νοµαρχιακών ή τοπικών). Κρατικές
ενισχύσεις επιτρέπονται µόνον εφόσον συµβαδίζουν µε τους στόχους
της κοινής πολιτικής. Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να έχουν προστατευτικό
αποτέλεσµα και θα πρέπει να προάγουν τον εξορθολογισµό και την
αποτελεσµατικότητα της παραγωγής και της εµπορίας αλιευτικών
προϊόντων έτσι ώστε να ενθαρρύνεται και να επιταχύνεται η
προσαρµογή της βιοµηχανίας στη νέα επικρατούσα κατάσταση. 

Από πρακτική άποψη, η ενίσχυση θα πρέπει να προσφέρει κίνητρα
ανάπτυξης και προσαρµογής που δεν είναι δυνατή υπό κανονικές
συνθήκες αγοράς εξαιτίας της ανεπαρκούς ευελιξίας του τοµέα και των
περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων των απασχολουµένων σε
αυτόν. Οι ενισχύσεις θα πρέπει να οδηγούν σε µακρόπνοες βελτιώσεις
έτσι ώστε ο κλάδος να συνεχίσει να αναπτύσσεται αποκλειστικά και
µόνο βάσει των πραγµατοποιούµενων κερδών. Η διάρκεια των
ενισχύσεων πρέπει εποµένως να περιορίζεται στο χρόνο που είναι
αναγκαίος για την επίτευξη των επιθυµητών βελτιώσεων και

                                           
16 ΕΕ αριθ. L 312 της 20.11.1998, σ.19.
17 ΕΕ αριθ. C 100 της 27.03.1997.
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προσαρµογών.

Ως εκ τούτου ισχύουν οι ακόλουθες αρχές:
Οι κρατικές ενισχύσεις δεν πρέπει να εµποδίζουν την εφαρµογή των
κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Συγκεκριµένα, οι ενισχύσεις
στις εξαγωγές ή στο εµπόριο αλιευτικών προϊόντων εντός της
Κοινότητας είναι ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά.
Οι πτυχές εκείνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής για τις οποίες
θεωρείται ότι δεν υπάρχουν πλήρεις κανονιστικές ρυθµίσεις, ιδίως όσον
αφορά τη διαρθρωτική πολιτική ενδέχεται να δικαιολογούν τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων υπό τον όρο ότι οι ενισχύσεις αυτές
συµµορφώνονται µε τους στόχους των κοινών κανόνων έτσι ώστε να
µην εµποδίζεται ή να απειλείται µε στρέβλωση το τελικό τους
αποτέλεσµα. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνονται στα
διάφορα όργανα προγραµµατισµού που προβλέπουν οι κοινοτικοί
κανόνες.
Οι κρατικές ενισχύσεις, οι οποίες χορηγούνται χωρίς την επιβολή
υποχρεώσεων στους αποδέκτες και προορίζονται για τη βελτίωση της
κατάστασης των επιχειρήσεων και αυξάνουν τη ρευστότητά τους ή
υπολογίζονται επί της παραγόµενης ή διατιθέµενης ποσότητας, των
τιµών των προϊόντων, των παραγόµενων µονάδων ή των µέσων
παραγωγής και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση του κόστους
παραγωγής ή τη βελτίωση των εσόδων του αποδέκτη είναι
ασυµβίβαστες µε την κοινή αγορά δεδοµένου ότι συνιστούν ενισχύσεις
λειτουργίας. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενισχύσεις αυτές κατά περίπτωση
όταν συνδέονται άµεσα µε ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης θεωρούµενο
συµβιβάσιµο µε την κοινή αγορά.

42. 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. Κατά το χρόνο
της δηµοσίευσης δεν υπήρχαν πλήρη στοιχεία για το 1997 και ως εκ
τούτου, τα αποτελέσµατα των νέων κατευθυντήριων γραµµών θα γίνουν
ορατά στην επόµενη έκθεση.
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Πίνακας 13
Ενισχύσεις στην αλιεία ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέµενης αξίας* του
τοµέα, υπολογισµένες βάσει των αλιευµένων ποσοτήτων και των µέσων τιµών
για τις περιόδους 1992–1994 και 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 12/15 5,6   4,9

* Στα στοιχεία προστιθέµενης αξίας που χρησιµοποιούνται δεν περιλαµβάνεται ο τοµέας της
επεξεργασίας και η χερσαία παραγωγή.

Πίνακας 14
Κοινοτικές παρεµβάσεις στον τοµέα της αλιείας στο πλαίσιο της κοινής
οργάνωσης της αγοράς και της διαρθρωτικής πολιτικής 1992-1997.

                                                                                                                                      εκατ. Ευρώ

1992 1993 1994 1995 1996 1997

Εγγυήσεις 32,1 32,4 35,5 39,4 34.1 33.5

Προσ-
ανατολισµός

358,4 401,8 403.5 480.7 475.1 390.4
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ΜΕΡΟΣ IV - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

43. Από το 1965 η Ανώτατη Αρχή/Επιτροπή της ΕΚΑΧ θέσπισε σε διάφορες

περιπτώσεις κανόνες για το συµβιβασµό των κρατικών ενισχύσεων

προς τον τοµέα του άνθρακα µε τους στόχους της συνθήκης. Κάθε νέα

σειρά κανόνων για τις ενισχύσεις προσαρµοζόταν στις γενικότερες

εξελίξεις της οικονοµίας και ιδιαίτερα στις εξελίξεις στην κοινοτική αγορά

ενέργειας και άνθρακα. Κατά τη διάρκεια των δύο περιόδων που

καλύπτει η παρούσα έκθεση, οι ενισχύσεις στον τοµέα του άνθρακα

όσον αφορά τα προϊόντα άνθρακα ΕΚΑΧ διέπονταν από τις αποφάσεις

της Επιτροπής 2064/86/ΕΚΑΧ και 3632/93/ΕΚΑΧ που λήφθηκαν βάσει

του άρθρου 95 ΕΚΑΧ. Η πρώτη απόφαση έληξε στις 31/12/1993 ενώ η

δεύτερη θα λήξει στις 23/07/2002, που συµπίπτει µε τη λήξη της

συνθήκης ΕΚΑΧ.

Βάσει των όρων της απόφασης του 1986, οι ενισχύσεις λειτουργίας, τα

βάρη του παρελθόντος και τα προγράµµατα κοινωνικών παροχών

όφειλαν να κοινοποιούνται στην Επιτροπή. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις και

τα προγράµµατα κοινωνικής πρόνοιας δεν απαιτούσαν επίσηµη έγκριση

σε σχετικές αποφάσεις για τις κρατικές ενισχύσεις εφόσον:

-για τα βάρη του παρελθόντος, τα ποσά "δεν υπερβαίνουν το

πραγµατικό ποσό των δαπανών αυτών"·

-όσον αφορά τα προγράµµατα κοινωνικών παροχών τα χορηγούµενα

ποσά "συντείνουν ώστε η σχέση µεταξύ της επιβάρυνσης ανά

εργαζόµενο µεταλλωρύχο και την παροχή ανά δικαιούχο να φθάσει στα

ίδια επίπεδα µε την αντίστοιχη σχέση που ισχύει στις άλλες

βιοµηχανίες". Εάν δεν ετηρείτο η προϋπόθεση αυτή, τα ποσά υπεράνω

του ανώτατου ορίου εγκρίνονταν µε ειδικές αποφάσεις.

Βάσει της απόφασης του 1993, τα βάρη του παρελθόντος µετατράπηκαν

σε αναπόσπαστο µέρος της διαδικασίας έγκρισης και εµφανίζονται στο

κείµενο των διαφόρων αποφάσεων δεδοµένου ότι είναι δαπάνες που

αποτελούσαν µέρος του κόστους λειτουργίας στο παρελθόν. Τα
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συστήµατα κοινωνικών παροχών συνεχίζουν να αντιµετωπίζονται όπως

και παλαιότερα και κανονικά δεν εµφανίζονται στις αποφάσεις. Ως εκ

τούτου, τα βάρη του παρελθόντος συµπεριλαµβάνονται από το 1994 και

µετά στις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής για τις ενισχύσεις στον τοµέα

του άνθρακα ενώ οι κοινωνικές ενισχύσεις δεν περιλαµβάνονται.

Η απόφαση 3632/93/ΕΚΑΧ για το νέο κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατικές

ενισχύσεις στον τοµέα του άνθρακα, έχει επεκτείνει τον ορισµό της

ενίσχυσης στον τοµέα αυτόν ώστε να καλύπτονται:

- όλα τα άµεσα ή έµµεσα µέτρα ή υποστήριξη από µέρους των

δηµοσίων αρχών που συνδέονται µε την παραγωγή, εµπορία και

εξωτερικό εµπόριο τα οποία, παρότι δεν βαρύνουν τους δηµόσιους

προϋπολογισµούς, προσφέρουν οικονοµικό πλεονέκτηµα σε

επιχειρήσεις άνθρακα µειώνοντας το κόστος που κανονικά θα όφειλαν

να φέρουν,

- την κατανοµή των επιβαρύνσεων που καθίστανται υποχρεωτικές ως

αποτέλεσµα της κρατικής παρέµβασης, η οποία ωφελεί έµµεσα ή άµεσα

τον τοµέα του άνθρακα,

- στοιχεία ενίσχυσης που περιλαµβάνονται στα µέτρα χρηµατοδότησης

των κρατών µελών όσον αφορά τις επιχειρήσεις άνθρακα, τα οποία δεν

θεωρούνται ως κεφάλαιο κινδύνου και τα οποία παρέχονται σε

επιχειρήσεις στο πλαίσιο της τυπικής ελεύθερης οικονοµίας.

Προκειµένου να αυξηθεί η διαφάνεια, ζητήθηκε από τα κράτη µέλη να

περιλαµβάνουν τις ενισχύσεις στους "εθνικούς, περιφερειακούς ή

τοπικούς προϋπολογισµούς ή να τις διοχετεύουν µε αυστηρά

ισοδύναµους µηχανισµούς". Πέραν αυτού όλες οι ενισχύσεις που

λαµβάνουν οι επιχειρήσεις άνθρακα θα πρέπει να εµφανίζονται µαζί µε

τους λογαριασµούς κερδών και ζηµιών "ως χωριστό έσοδο διαφορετικό

από τον κύκλο εργασιών".

44. 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
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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. Για τη Γερµανία και την Ισπανία αυτό θα έχει

ως αποτέλεσµα την αύξηση του ύψους των ενισχύσεων, δεδοµένου ότι

τα συστήµατα τιµών αναφοράς για τον άνθρακα έχουν καταργηθεί.

45. Αµφότερες οι αποφάσεις της Επιτροπής επιτρέπουν τη χορήγηση

ενισχύσεων για περαιτέρω αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισµό και

εξορθολογισµό στον κλάδο του άνθρακα µε σκοπό την αύξηση της

ανταγωνιστικότητάς του. Ωστόσο, το µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής

άνθρακα στην Κοινότητα παραµένει µη ανταγωνιστικό έναντι των

εισαγωγών παρά τη σηµαντική αύξηση της παραγωγικότητας και τη

σηµαντική µείωση του αριθµού των απασχολουµένων στον τοµέα αυτό.

Πολλά από τα ληφθέντα µέτρα υποστηρίζουν τη διαφοροποίηση της

προσφοράς και των προµηθευτών ενέργειας συµπεριλαµβανοµένων και

των εθνικών ενεργειακών πόρων. Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη ότι η

διεθνής αγορά άνθρακα είναι σταθερή µε άφθονη προσφορά από

διάφορες πηγές, ακόµα και µακροπρόθεσµα και µε αυξηµένη ζήτηση για

άνθρακα, ο κίνδυνος της συνεχούς διακοπής των προµηθειών είναι

ελάχιστος παρότι δεν µπορεί να αποκλειστεί εντελώς.

Για το λόγο αυτό, παρότι είναι αναπόφευκτη η περαιτέρω

αναδιάρθρωση και το κλείσιµο εγκαταστάσεων, πρέπει να φροντίσουµε

ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κοινωνικός και περιφερειακός αντίκτυπος

των αλλαγών αυτών, ενώ δεν µπορεί να αγνοηθεί η αρχή της

οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Η κοινοτική πολιτική ελέγχου των

ενισχύσεων στον τοµέα αυτό, συνεπώς, οφείλει να συνεχίσει να

λαµβάνει υπόψη την επισφαλή κοινωνική κατάσταση των

ανθρακοπαραγωγών περιοχών καθώς και την ανάγκη της
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συµµόρφωσης µε όλο και αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας του

περιβάλλοντος στο πλαίσιο της προσαρµογής του τοµέα του άνθρακα.

46. Στον πίνακα 15, οι ενισχύσεις στην εξόρυξη άνθρακα διαχωρίζονται σε

ενισχύσεις που δεν καταλήγουν στην τρέχουσα παραγωγή και σε

ενισχύσεις που αφορούν την τρέχουσα παραγωγή. Η δεύτερη κατηγορία

εκφράζεται σε ευρώ ανά απασχολούµενο στον τοµέα του άνθρακα και

ως µερίδιο της συνολικής ενίσχυσης στον τοµέα. Στα δύο µεγαλύτερα

ανθρακοπαραγωγά κράτη µέλη η τάση στα ποσά ενίσχυσης ανά

απασχολούµενο παρουσιάζει µείωση από την προηγούµενη προς την

τρέχουσα περίοδο αναφοράς. Επιπλέον, αξίζει να σηµειωθεί µία

σταδιακή µείωση του συνολικού ποσού ενίσχυσης από τα 5000 εκατ.

ευρώ (1997) που χορηγούνται σήµερα σε 2700 εκατ. ευρώ το 2005

όπως συµφωνήθηκε πρόσφατα στη Γερµανία. Η τρέχουσα µείωση στη

Γαλλία οφείλεται στο γεγονός ότι οι ενισχύσεις που κοινοποιήθηκαν στην

Επιτροπή για το 1997 εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση και ως

εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνονται. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι στη

Γαλλία, οι δραστηριότητες άνθρακα µειώνονται και αναµένεται ότι θα

σταµατήσουν το 2005. Το Ηνωµένο Βασίλειο, αφού έπαυσε να χορηγεί

ενισχύσεις στην τρέχουσα παραγωγή κατά την περίοδο 1990-1992,

χορήγησε ένα ελάχιστο ποσό ενισχύσεων στην τρέχουσα παραγωγή

µέχρι το 1995, 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.

47. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η σύγκριση των δύο περιόδων 1993-95

και 1995-97 πάνω στην ίδια βάση, τα στοιχεία του πίνακα 16 δεν

περιλαµβάνουν πλέον τα 8600 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν το 1993

για προγράµµατα κοινωνικών παροχών που αφορούν την πρόωρη

συνταξιοδότηση και τις συντάξεις.

Το υπόλοιπο των ενισχύσεων που αφορούν την τρέχουσα παραγωγή

παρέµεινε σταθερό σε 77-78% και στις δύο περιόδους. Ωστόσο, η µέση



4477

ενίσχυση στην τρέχουσα παραγωγή ανά εργαζόµενο στον τοµέα της

ανθρακοπαραγωγής µειώθηκε από 40.000 ευρώ το 1993-95 σε 37.800

ευρώ την περίοδο 1995-1997.

Παροµοίως, οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν για σκοπούς πλην της

τρέχουσας παραγωγής µειώθηκαν επίσης από ετήσιο µέσο όρο 1930

εκατ. ευρώ κατά την πρώτη περίοδο σε 1780 εκατ. ευρώ κατά τη

δεύτερη. Οι προαναφερόµενοι µέσοι όροι θα αυξηθούν ελαφρά µετά την

έγκριση των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στη Γαλλία το 1997.

Η Γερµανία και η Ισπανία εφάρµοζαν επί σειρά ετών ένα σύστηµα τιµών

αναφοράς για τον άνθρακα, που διατηρούσε τις τιµές της εγχώριας

αγοράς - χωρίς να υπολογίζονται οι επιδοτήσεις - σε επίπεδα αισθητά

υψηλότερα από τις τιµές της παγκόσµιας αγοράς. Παρότι ένα τέτοιο

µέτρο ισοδυναµεί µε ενίσχυση ως προς τα αποτελέσµατά του, δεν

αντικατοπτρίζεται στους συνήθεις δείκτες που αναφέρονται στον πίνακα

16. Συνεπώς, τα στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν ως ανασκόπηση και όχι

ως ακριβής ένδειξη της προστασίας που παρέχουν οι ενισχύσεις. Οι

νέες εισφορές κεφαλαίου που ενδεχοµένως να συνιστούν ενισχύσεις δεν

περιλαµβάνονται σε 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 τον τοµέα του άνθρακα τα παρατηρηθέντα ποσά ενίσχυσης είναι

υψηλά. Ο ανταγωνισµός µεταξύ των βιοµηχανιών άνθρακα συνεχίζει να

εµποδίζεται και ο αντίκτυπος των ενισχύσεων αυτών σε άλλες αγορές

δεν µπορεί να αγνοηθεί δεδοµένου ότι µε την ενοποίηση των αγορών

αυτών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, ο

ανταγωνισµός αποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία. Η δεδηλωµένη

βούληση της Κοινότητας για άνοιγµα της αγοράς ενέργειας καθιστά

ολοένα σηµαντικότερη την άσκηση αυστηρής πολιτικής ελέγχου των

ενισχύσεων από την Επιτροπή στους εν λόγω τοµείς.
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Πίνακας 15
Κρατικές ενισχύσεις στην εξόρυξη άνθρακα 1993-1995 και 1995–1997 (άνευ των
ενισχύσεων κοινωνικού χαρακτήρα του 1993)

Ετήσιος µέσος όρος των
ενισχύσεων που δεν
συνδέονται µε την

τρέχουσα παραγωγή **
(σε εκατ. ευρώ)

Ετήσιος µέσος όρος των ενισχύσεων που
προορίζονται για την τρέχουσα παραγωγή

1993 – 1995* 1995 - 1997
1993-1995* 1995-1997 ανά απασχο-

λούµενο
% των

συνολικών
ενισχύσεων

ανά
απασχο-
λούµενο

% των
συνολικών
ενισχύσεων

 Βέλγιο 3
 Γερµανία*** 190 211 57.417 97 55.291 96
 Ισπανία 162 296 21.683 81 19.158 72
 Γαλλία**** 710 405 11.901 21 3.543 11
 Πορτογαλία 2 1 5.795 60
 Ηνωµένο
Βασίλειο

863 868 419 1

 ΣΥΝΟΛΟ 1930 1780 40.054 78 37.824 77

* σε τιµές 1996
** 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 υπόψη τοµέα.

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

**** Οι ενισχύσεις για το 1997 κοινοποιήθηκαν από πλευράς της γαλλικής κυβέρνησης
αλλά εξακολουθούν να εξετάζονται από την Επιτροπή.
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ΜΕΡΟΣ V - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

48. Παρότι ο τοµέας των µεταφορών δεν απαλλάσσεται από τις γενικές

διατάξεις για τις κρατικές ενισχύσεις, η συνθήκη περιλαµβάνει ειδικούς

κανόνες για τον τοµέα αυτό (άρθρα 77 και 80). Εκτός αυτού,

προκειµένου να ενισχυθεί η εσωτερική αγορά και η οικονοµική και

κοινωνική συνοχή, το άρθρο 129β της συνθήκης ΕΚ προβλέπει

κοινοτική στήριξη των διευρωπαϊκών δικτύων στο πλαίσιο ανοικτών και

ανταγωνιστικών αγορών.

49. Ένα στοιχείο-κλειδί της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το

άνοιγµα της πρόσβασης στις αγορές µεταφορών λαµβάνοντας υπόψη

τις ιδιαιτερότητες του κάθε τρόπου µεταφοράς. Οι κοινοτικές

επιχειρήσεις αεροπορικών, ναυτιλιακών και οδικών µεταφορών, είναι

πλέον απολύτως ελεύθερες να παράσχουν τις υπηρεσίες τους, το

καµποτάζ έχει ήδη ελευθερωθεί για την εσωτερική ναυσιπλοΐα και τις

οδικές µεταφορές, ενώ από τον Ιανουάριο του 1999, αυξάνονται

σταθερά τα δικαιώµατα των πορθµείων. Οι δυνατότητες των

σιδηροδροµικών µεταφορέων είναι περισσότερο περιορισµένες αλλά η

Επιτροπή επιζητά την επέκτασή τους.

50. Η ύπαρξη ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών όµως, δεν αποκλείει

την παρέµβαση του δηµοσίου, ιδίως όταν γίνεται προς το γενικό

συµφέρον ή στρέφεται στην επίτευξη στόχων της κοινής πολιτικής

µεταφορών. ∆εδοµένου ότι µπορεί να γίνει κατάχρηση των δηµόσιων

παρεµβάσεων και ειδικότερα των κρατικών ενισχύσεων για την

προστασία επιχειρήσεων από τις δυνάµεις και της αγοράς και να

υπονοµευθεί ο στόχος των καλύτερων και φθηνότερων υπηρεσιών που

υποτίθεται ότι εξυπηρετεί η ελευθέρωση των αγορών µεταφορών,

απαιτείται αυστηρός έλεγχος των ενισχύσεων αυτών. Από την άλλη

πλευρά όµως πρέπει επίσης να εξασφαλιστεί ότι µε τον έλεγχο αυτό δεν

µαταιώνονται ακούσια οι στόχοι της κοινής πολιτικής µεταφορών.
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51. Ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα των µεταφορών από

µέρους της Επιτροπής είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι σε άλλους τοµείς.

Η πολυπλοκότητα οφείλεται στην ανάγκη να ληφθούν υπόψη όχι µόνο οι

γενικές απαιτήσεις για τις κρατικές ενισχύσεις που θεσπίζει η συνθήκη

αλλά και τα άρθρα της συνθήκης που αφορούν συγκεκριµένα τις

ενισχύσεις στις µεταφορές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή λαµβάνει

υπόψη το βαθµό της ελευθέρωσης στα διάφορα µεταφορικά µέσα, την

αύξηση του αριθµού των ανταγωνιστών που µπορούν να επηρεαστούν

αρνητικά από αθέµιτες κρατικές ενισχύσεις, τη στρατηγική και

οικονοµική σηµασία της υπό εξέταση αγοράς και τέλος, την ανάγκη των

επιχειρήσεων για σαφήνεια και νοµική ασφάλεια.

52. Προγραµµατίζεται περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου των κρατικών

ενισχύσεων. Μετά την έγκριση των αναθεωρηµένων κατευθυντήριων

γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις στο ναυτιλιακό τοµέα, η Επιτροπή

εξετάζει πλέον τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η αναθεώρηση της

παράγωγης κοινοτικής νοµοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στον

τοµέα των χερσαίων µεταφορών (κανονισµός (ΕΟΚ) 1107/70 και

κανονισµός (ΕΟΚ) 1191/90) προκειµένου να καταστεί σαφέστερη και

συστηµατικότερη.

Παρακάτω ακολουθεί περιγραφή της κατάστασης σε καθένα από τα

πολύ διαφορετικά µεταξύ τους ευρωπαϊκά µέσα µεταφοράς, µέχρι τα

τέλη του 1997, καθώς και σύνοψη των κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα

αυτόν από το 1993 και µετά, στον πίνακα 17, όπου µπορεί να

παρατηρηθεί η συµβολή των περισσότερων υποτοµέων του κλάδου των

µεταφορών στην προοδευτική µείωση του συνόλου των κρατικών

ενισχύσεων.

Αεροπορικές µεταφορές

53. Ο τοµέας αυτός, που στο παρελθόν απολάµβανε προστασίας, έχει

περάσει από µία διαδικασία προοδευτικής ελευθέρωσης που

ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 1997, οπότε καταργήθηκαν και οι
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τελευταίοι περιορισµοί όσον αφορά το καµποτάζ. Προκειµένου να

προσαρµοστούν στο νέο αυτό πλαίσιο, πολλές αεροπορικές

επιχειρήσεις έθεσαν σε εφαρµογή µεγάλα προγράµµατα

αναδιάρθρωσης. Οι ενισχύσεις, κατά κύριο λόγο ad-hoc, που

χορηγήθηκαν στον τοµέα των αεροµεταφορών αυξήθηκαν µέχρι το 1994

και στη συνέχεια µειώθηκαν. Το µέσο ετήσιο ποσό για την περίοδο

1993-1995 ήταν 1315 εκατ. ευρώ και για την τελευταία περίοδο

αναφοράς, 1995-1997, 1235 εκατ. ευρώ. Το µέσο ετήσιο ποσό θα

παραµείνει στα 1000 εκατ. ευρώ ετησίως µέχρι το 1998 και κατόπιν

αναµένεται σηµαντική µείωσή του εξαιτίας του ότι θα έχει ολοκληρωθεί η

αναδιάρθρωση των περισσότερων αεροπορικών εταιρειών. Τα στοιχεία

αυτά επιβεβαιώνουν τον πρόσκαιρο χαρακτήρα των ενισχύσεων προς

αεροπορικές εταιρείες, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη έκθεση,

δεδοµένου ότι η ενίσχυση συνόδευε σηµαντικές διαρθρωτικές µεταβολές

στον τοµέα. Λαµβάνοντας υπόψη τη µείωση των ενισχύσεων σε άλλους

τοµείς, οι ενισχύσεις στις αεροµεταφορές αντιπροσωπεύουν µόνο το

1,5% των συνολικών ενισχύσεων ή το 3% των ενισχύσεων στον τοµέα

της µεταποίησης. Προκειµένου να ενισχύσει τον έλεγχο, η Επιτροπή

εξέδωσε το 1994 αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές18 για τις κρατικές

ενισχύσεις στον τοµέα που ενισχύουν συγκεκριµένα την αρχή της

χορήγησης ενισχύσεων για τελευταία φορά.

Σιδηρόδροµοι
 

54. Το 1996, η Επιτροπή εξέδωσε Λευκό Βιβλίο για τη στρατηγική

αναζωογόνησης των κοινοτικών σιδηροδρόµων το οποίο ασχολείται και

µε τη χρηµατοδότησή τους. Σε αυτό καθορίζεται γενικά η προσέγγιση

της Επιτροπής όσον αφορά την εξέταση των ενισχύσεων στον τοµέα

αυτόν. Στόχος της Επιτροπής είναι να δηµιουργηθεί σταδιακά ένα

σύστηµα όπου η δηµόσια χρηµατοδότηση των σιδηροδρόµων θα έχει

µόνο τη µορφή χρηµατοδότησης της υποδοµής ή αντιστάθµισης για

υποχρεώσεις δηµόσιας υπηρεσίας ή θα εντάσσεται σε ένα γενικότερο

                                           
18 Εφαρµογή των άρθρων 92 και 94 της συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 61 της συµφωνίας

για τον ΕΟΧ στις κρατικές ενισχύσεις στον αεροπορικό τοµέα (ΕΕ C 350 της
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πρόγραµµα αναδιάρθρωσης µε στόχο την αποκατάσταση της

οικονοµικής βιωσιµότητας των σιδηροδροµικών επιχειρήσεων. Ο

πίνακας 16 περιλαµβάνει τις ενισχύσεις που χορηγούνται στους

σιδηροδρόµους ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας σ' αυτόν τον

τοµέα.

                                                                                                                            
10.12.1994, σ. 5).
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Πίνακας 16
Κρατικές ενισχύσεις στις σιδηροδροµικές µεταφορές ως ποσοστό της ακαθάριστης
προστιθέµενης αξίας των χερσαίων µεταφορών κατά τις περιόδους* 1993 -1995 και
1995 -1997

%

1993 – 1995 1995 - 1997

συνολικές
ενισχύσεις

εκ των οποίων
ενισχύσεις του
κανονισµού

1191/69

συνολικές
ενισχύσεις

εκ των
οποίων
ενισχύσεις

του
κανονισµού
1191/69

   Αυστρία** 13,0 8.6

   Βέλγιο 39.6 8.5 36.4 8.0

   ∆ανία 11.7 N/A 8.9 N/A

   Γερµανία 50.4 16.2 41.9 16,0

   Ελλάδα** 15.4 N/A 15,5 N/A

   Ισπανία 22.8 3.2 18.6 3.2

   Φινλανδία 1,4 0.8

   Γαλλία** 25,7 5,8 25,6 5.6

   Ιρλανδία 21.4 10.8 20.1 11.7

   Ιταλία* 24.0 3,4 19.8 2,4

   Λουξεµβούργο*** 60.3 33.2 8.4 5.7

   Κάτω Χώρες 17,6 4.9 17.5 2,0

   Πορτογαλία 6,7 4.1 4.4 3.3

   Σουηδία 27.7 N/A

   Ηνωµένο
Βασίλειο

8.5 8.2 10.3 10.0

ΕΥΡ 15
ΕΥΡ 12 26.7 N/A

22.7
23.5

N/A
N/A

*Στοιχεία ενίσχυσης ως ποσοστό της προστιθέµενης αξίας στις χερσαίες υπηρεσίες
µεταφορών δεδοµένου ότι δεν υπάρχουν χωριστά στοιχεία για τους σιδηροδρόµους.

**Κατ' εκτίµηση στοιχεία για το 1997.
***Στο συγκεκριµένο κράτος µέλος, σηµαντικό µέρος των δαπανών βάσει του
κανονισµού 1191/69 αφορά συνταξιοδοτήσεις.
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55. Όσον αφορά την Ευρώπη των 12 τα επίπεδα ενίσχυσης έχουν µειωθεί

σε οκτώ κράτη µέλη και η µεγαλύτερη µείωση παρατηρήθηκε στο

Λουξεµβούργο. Ωστόσο, δεδοµένου ότι δεν υπήρχαν πάντοτε πρόσφατα

στοιχεία για την προστιθέµενη αξία, χρησιµοποιήθηκαν εκτιµήσεις και,

ως εκ τούτου, οι συγκρίσεις µεταξύ κρατών µελών θα πρέπει να γίνουν

µε επιφυλακτικότητα. Η Επιτροπή πρόσκειται θετικά στις δηµόσιες και

τις ιδιωτικές επενδύσεις στην υποδοµή, προκειµένου να αναπτυχθούν τα

διευρωπαϊκά δίκτυα µεταφορών. Προς το σκοπό αυτό η Επιτροπή

ενέκρινε δηµόσια µέτρα στήριξης για την υλοποίηση της σιδηροδροµικής

γραµµής υψηλής ταχύτητας Παρίσι-Βρυξέλλες-Κολωνία-Άµστερνταµ-

Λονδίνο η οποία συγκαταλέγεται µεταξύ των 14 σχεδίων στα οποία

δίνεται προτεραιότητα στο πλαίσιο της ανάπτυξης των διευρωπαϊκών

δικτύων.

Θαλάσσιες µεταφορές

56. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενισχύσεων που ενέκρινε η Επιτροπή βάσει

των προηγούµενων κατευθυντήριων γραµµών και κατά την υπό εξέταση

περίοδο ανήλθε στο ποσό των 1428 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια της

περιόδου αναφοράς η Επιτροπή ήρθε κατά καιρούς αντιµέτωπη µε

ασυνήθιστες περιπτώσεις ενισχύσεων µεγάλης έκτασης οι οποίες είχαν

ως αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση του συνολικού ποσού των

ενισχύσεων για το υπόψη έτος. Παράδειγµα αποτελούν οι γαλλικές

ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης για τη CGM (514 εκατ. ευρώ)

το 1995. Ωστόσο, οι συνολικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν ετησίως

φαίνεται ότι σταθεροποιήθηκαν περίπου στα 300 εκατ. ευρώ από το

1996 και µετά.

57. Στα µέσα του 1997, εισήχθη ένα νέο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις

στις θαλάσσιες µεταφορές19. Αυτές οι κατευθυντήριες γραµµές

συνεχίζουν να αναγνωρίζουν όπως και εκείνες του 1989, ότι η

ναυτιλιακή πολιτική της Ένωσης τοποθετείται σε έναν παγκόσµιο στίβο



5555

όπου υπάρχει ανταγωνισµός από σηµαίες ευκαιρίας και φορολογικά

συστήµατα χαµηλού κόστους. Ωστόσο, οι νέες κατευθυντήριες γραµµές

θεσπίζουν µία περισσότερο περιοριστική γραµµή όσον αφορά τις

ενισχύσεις που επηρεάζουν τις αποφάσεις των ναυτιλιακών

επιχειρήσεων για τις τρέχουσες συναλλαγές τους και ιδίως τις

επενδύσεις σε σκάφη. Άλλο βασικό στοιχείο είναι αυτό που αφορά την

κρατική χρηµατοδότηση ζηµιών αποδιδόµενων στην εκπλήρωση

υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας, ιδίως σε δροµολόγια χαµηλής

συχνότητας. Εδώ η Επιτροπή επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δίκαιη

πρόσβαση όλων των ναυτιλιακών εταιρειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σε αυτό το είδος δραστηριοτήτων που χρηµατοδοτεί το κράτος, ιδίως

βάσει του κανονισµού του Συµβουλίου 3577/92 για τα δικαιώµατα

θαλάσσιων ενδοµεταφορών. Στον τοµέα των θαλάσσιων λιµένων, η

Επιτροπή συνεχίζει να εξετάζει τη δηµόσια χρηµατοδότηση λιµενική

επιχειρήσεων βάσει των άρθρο 92-94 της συνθήκης.

Εσωτερικές πλωτές οδοί

58. Οι περισσότερες ενισχύσεις αφορούν την αναδιάρθρωση του τοµέα των

εσωτερικών πλωτών οδών στο πλαίσιο της προοδευτικής ελευθέρωσής

του από το 2000 και µετά. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζει µέτρα που

συνοδεύουν τη διαδικασία της διαφορετικής αναδιοργάνωσης του τοµέα

αυτού (µείωση του πλεονάζοντος δυναµικού µε συντονισµένη σε

κοινοτικό επίπεδο διάλυση πλοίων, τεχνικό εκσυγχρονισµό του στόλου,

ενθάρρυνση της συγκέντρωσης συµφερόντων, την εκπαίδευση

κυβερνητών φορτηγίδων, υποστήριξη της συνταξιοδότησης, προώθηση

των πλωτών οδών, κλπ.).

Επιπλέον, από τα τέλη του 1996, ο τοµέας των εσωτερικών πλωτών

οδών δύναται να εκµεταλλευτεί ένα νέο κανονισµό (κανονισµός του

Συµβουλίου 2255/96) στο πλαίσιο της προώθησης των εσωτερικών

πλωτών οδών ο οποίος επιτρέπει, µέχρι το ∆εκέµβριο του 1999 και υπό

                                                                                                                            
19 Κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στις θαλάσσιες
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ορισµένους όρους, τη χορήγηση ενισχύσεων για επενδύσεις σε

υποδοµή ποτάµιων τερµατικών σταθµών ή στον απαραίτητο σταθερό

και κινητό εξοπλισµό µεταφόρτωσης από και προς ποτάµιες πλωτές

οδούς. Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε για παράδειγµα, την

ενίσχυση µίας επιχείρησης του Λουξεµβούργου για την απόκτηση δύο

γερανών εµπορευµατοκιβωτίων για εσωτερική πλωτή µεταφορά.

59. Οι ενισχύσεις στον τοµέα αυτόν, που συγκεντρώνονται σε τέσσερα

κράτη µέλη, (Γαλλία, Γερµανία, Κάτω Χώρες και Λουξεµβούργο), είναι

πολύ χαµηλές µε 37 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο ετησίως για την περίοδο

1995-1997.

Οδικές/Συνδυασµένες µεταφορές

60. Από το 1993 οπότε άρχισε το άνοιγµα της αγοράς οδικών µεταφορών, η

Επιτροπή αύξησε τον έλεγχο των ενισχύσεων που θα µπορούσαν να

ωφελήσουν αθέµιτα συγκεκριµένους µεταφορείς. Ο ανταγωνισµός στον

τοµέα αυτόν έχει αυξηθεί αισθητά και η αυστηρή γραµµή που ακολουθεί

η Επιτροπή µαρτυρείται από διάφορες αρνητικές ή εν µέρει αρνητικές

αποφάσεις στις οποίες εφάρµοσε αυστηρά την αρχή βάσει της οποίας οι

ενισχύσεις λειτουργίας είναι γενικά ασυµβίβαστες µε τη συνθήκη. Π.χ., η

Επιτροπή εξέδωσε αρνητική απόφαση για δύο προγράµµατα

φορολογικών πιστώσεων για επαγγελµατίες οδικούς µεταφορείς. Το

ύψος των ενισχύσεων όπως και ο συνολικός αριθµός υποθέσεων

παραµένει σχετικά χαµηλό και δεν µπορούν να διαπιστωθούν

συγκεκριµένες τάσεις από τα διαθέσιµα στοιχεία. Ούτε οι συνδυασµένες

µεταφορές φαίνεται να προσελκύουν µεγάλα ποσά κρατικών

ενισχύσεων. Κατά την περίοδο αναφοράς, µόνο οι Κάτω Χώρες και η

Αυστρία κοινοποίησαν προγράµµατα ενισχύσεων προς το σκοπό αυτό.

                                                                                                                            
µεταφορές (ΕΕ C 205 της 5.7.1997, σ. 5).
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Πίνακας 17
Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών
Ετήσιες τιµές από το 1993 µέχρι το 1997

εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997

Σιδηρόδροµοι (EΥΡ 15) 34372,4 31894,3 29861,1

   εκ των οποίων κανονισµός
1191/69

10255,0 9882,3 9804,5

Σιδηρόδροµοι (EΥΡ 12) 33059,9 34209,7 32460,0 30035,4 28234,1

   εκ των οποίων κανονισµός
1191/69

9894,9 8548,7 9579.8 9206,0 9116,3

Αεροπορικές υπηρεσίες* 97,8 1920,1 1926,1 975,1 808

Εσωτερικές πλωτές οδοί* - 5,2 23,0 45,0 44,9

Θαλάσσιες µεταφορές* - 414,1 414,1 300,0 300,0

Οδικές/Συνδυασµένες µεταφορές* -
* Αφορά µόνο την Ευρώπη των 12 (EΥΡ 12)
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 ΜΕΡΟΣ VI - ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
61. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών είναι σχετικά µικρές σε σύγκριση µε τις συνολικές ενισχύσεις

παρότι κατά την τελευταία περίοδο αναφοράς παρατηρήθηκε συνεχής

αύξηση µε βραδύτερο όµως ρυθµό από εκείνον που αναφέρθηκε στην

έκτη έκθεση. Ενισχύσεις χορηγήθηκαν για τον τοµέα των

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στη Γαλλία και σε πολύ µικρότερη

έκταση στην Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία. Ο ετήσιος µέσος

όρος αυξήθηκε από 1147 εκατ. ευρώ την περίοδο 1993-1995, σε 2702

εκατ. ευρώ κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς.

 Με εξαίρεση την Ιρλανδία, οι ενισχύσεις αυτές προορίζονταν σχεδόν

αποκλειστικά για µεγάλα προγράµµατα αναδιάρθρωσης και εξαρτώνται

µεταξύ άλλων από τη µείωση των µεριδίων αγοράς των δικαιούχων.

Εκτός αυτού, η αναδιάρθρωση των αποδεκτριών επιχειρήσεων συχνά

αποτελεί προοίµιο της ιδιωτικοποίησής τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το µεγαλύτερο µέρος των ενισχύσεων που

χορηγήθηκαν στον τοµέα αυτό, ευεργετεί µόνο ένα µικρό αριθµό

επιχειρήσεων, η κρατική υποστήριξη που παρέχεται σε αυτόν θα πρέπει

να επιτηρείται συνεχώς, ενώ όλες οι τρέχουσες εργασίες

αναδιάρθρωσης θα συνεχίσουν να παρακολουθούνται στενά. Αυτό είναι

ιδιαίτερα σηµαντικό στον τραπεζικό τοµέα όπου λαµβάνοντας υπόψη τις

απαιτήσεις φερεγγυότητας των ευρωπαϊκών τραπεζικών κανονισµών, τα

περιθώρια ανάπτυξης των πιστωτικών ιδρυµάτων είναι περιορισµένα.

Μέχρι να προσελκύσουν νέα κεφάλαια ή να αυξήσουν το δικό τους

κεφάλαιο δια µέσου αυξηµένων κερδών, τα περιθώρια ελιγµών τους

περιορίζονται από τον κοινοτικό συντελεστή φερεγγυότητας. Ως εκ

τούτου, οι εισφορές κεφαλαίου ή άλλες ισοδύναµες µορφές ενίσχυσης

επηρεάζουν άµεσα τις δραστηριότητες των αποδεκτών και δύνανται να

στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό πολύ περισσότερο από ό,τι στην



6600

περίπτωση που λαµβανόταν υπόψη µόνο η ονοµαστική αξία της

ενίσχυσης.
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 ΜΕΡΟΣ VII - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 

62. Το συνολικό ύψος των κοινοτικών κρατικών ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν στους τοµείς που καλύπτει η παρούσα έκθεση,
αναφέρεται στον πίνακα 18 και για την περίοδο 1995-97 ανέρχεται
περίπου σε 95 δισ. ευρώ κατά µέσο όρο.

Πίνακας 18
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1993 -1995 και
1995-1997

 εκατ. ευρώ

1993-1995
ΕΥΡ 12

1995–1997
ΕΥΡ 12

1995–1997
ΕΥΡ 15

 Συνολικές κρατικές
ενισχύσεις

101.464 88.466 95.064

 εκ των οποίων:
     - Μεταποιητικός τοµέας**** 42.882 36.365 37.680
     - Γεωργία 10.772 9.658 13.129
     - Αλιεία 333 240* 252*
     - Άνθρακας 11.487*** 7.646** 7.646**
     - Μεταφορές 34.843 31.855 33.655
     -Χρηµατοοικονοµικές
υπηρεσίες

1.147 2.702 2.702

* εκτιµώµενο σύνολο για το 1997
** ∆εν περιλαµβάνονται τα στοιχεία για την εξόρυξη άνθρακα στη Γαλλία το 1997
*** Συµπεριλαµβανοµένων και 2.900 εκατ. κατά µέσο όρο ετησίως για προγράµµατα κοινωνικών παροχών
****Στα στοιχεία δεν περιλαµβάνεται ο ICT – βλ. σηµείο 9.

63. Στον πίνακα 19 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.

64. Για παράδειγµα, στο Βέλγιο η χρηµατοδότηση των κρατικών ενισχύσεων
ισοδυναµεί µε το 37,6% του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και ανέρχεται
στο 1,3% του ΑΕΠ για το διάστηµα 1995-97. Στη Γερµανία, όπου το
δηµοσιονοµικό έλλειµµα κατά την περίοδο 1995-97 ήταν 3,5% του ΑΕΠ,
η χρηµατοδότηση των κρατικών ενισχύσεων ισοδυναµεί µε το 50% του
ελλείµµατος της ίδιας περιόδου. Τέλος, στην Ιταλία, όπου το ετήσιο
δηµοσιονοµικό έλλειµµα ήταν περίπου 5,6% του ΑΕΠ κατά την περίοδο
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1995-97, η χρηµατοδότηση των συνολικών ενισχύσεων ανήλθε στο 33%
του ελλείµµατος.

Πίνακας 19
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1993-1995 και
1995-1997 ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανά απασχολούµενο και σε σχέση µε τις
κρατικές δαπάνες.

% του ΑΕΠ* Ευρώ ανά εργαζόµενο % των συνολικών
κρατικών δαπανών

1993-1995 1995-1997 1993-1995 1995-1997 1993-1995 1995-1997

  Αυστρία 0,65 351 1,22

  Βέλγιο 1,38 1,17 758 671 2,52 2,23

  ∆ανία 0,95 0,89 486 470 1,54 1,48

  Γερµανία 2,26 1,64 1.156 882 4,55 3,32

  Ελλάδα 0,97 0,98 238 246 2,02 2,15

  Ισπανία 1,14 1,16 396 413 2,38 2,58

  Φινλανδία 0,43 219 0,76

  Γαλλία 1,19 1,12 622 609 2,16 2,05

  Ιρλανδία 1,25 1,1 478 468 3,21 3,15

  Ιταλία 1,94 1,71 799 736 3,50 3,25

  Λουξεµβούργο 1,49 0,50 901 308 3,32 1,12

  Κάτω Χώρες 0,59 0,61 325 343 1,09 1,19

  Πορτογαλία 0,97 0,98 178 189 2,23 2,26

  Σουηδία 0,76 372 1,15

  Ηνωµένο
Βασίλειο

0,46 0,52 156 183 0,99 1,17

   ΕΥΡ 15 1,48 1,20 644 549 2,83 2,36

σε τιµές 1996



6633

65. Ο πίνακας 20 εµφανίζει την κατανοµή των συνολικών εθνικών
ενισχύσεων στους κυριότερους τοµείς που καλύπτει η έκθεση.

Πίνακας 20
Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη κατά τις περιόδους 1993 -1995 και
1995-1997 κατανεµηµένες στους βασικούς τοµείς

%

Συνολικές κρατικές ενισχύσεις στα κράτη µέλη

Μεταποίηση και
χρηµατοοικονοµικές

υπηρεσίες

Γεωργία και Αλιεία Άνθρακας Μεταφορές

1993-
1995

1995 -
1997

1993-
1995

1995 –
1997

1993-
1995

1995 -
1997

1993 –
1995

1995 –
1997

  Αυστρία 20 25
  Βέλγιο 31 34 9 52 57
  ∆ανία 43 52 40 33
  Γερµανία 44 42 18 16 31 36
  Ελλάδα 58 61 27 28
  Ισπανία 26 39 18 17 33 28
  Φινλανδία 18 2
  Γαλλία 34 41 9 3 42 41
  Ιρλανδία 48 55 29 22
  Ιταλία 60 61 33 31
  Λουξεµβούργο 21 47 65 22
  Κάτω Χώρες 25 27 49 48
  Πορτογαλία 47 54 27 30
  Σουηδία 22 62
  Ηνωµένο
  Βασίλειο

28 27 18 14 36 36

  ΕΥΡ 15 43 44 12 11 11 9 34 36

Ενισχύσεις κατά κεφαλή

66. Ο πίνακας 21 δείχνει τις κατά κεφαλή ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο όσον αφορά το σύνολο των εθνικών
ενισχύσεων όσο και τις ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Παρότι ο
συσχετισµός δεν είναι µεγάλος, τα κατά κεφαλή ποσά ενίσχυσης τείνουν
να είναι υψηλότερα στα πλουσιότερα κράτη µέλη. Η εντονότερη
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χρησιµοποίηση ενισχύσεων σε αυτά, µάλλον αντιπροσωπεύει ισχυρές
πιέσεις που µπορεί να συνδέονται ιδιαίτερα µε το µεγάλο αριθµό
ενισχύσεων ad-hoc σε ορισµένα κράτη µέλη.

Πίνακας 21
Κρατικές ενισχύσεις κατά κεφαλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ετήσιοι µέσοι όροι για την περίοδο 1995–1997

Συνολικά ποσά κρατικών
ενισχύσεων*

εκ των οποίων
ενισχύσεις στο

µεταποιητικό τοµέα

εκατ. ευρώ ευρώ κατά
κεφαλή

εκατ. ευρώ ευρώ κατά
κεφαλή

Πληθυσµός
σε

εκατοµµύρια

Αυστρία 1184 147 537 67 8,06

Βέλγιο 2483 244 936 92 10,16

∆ανία 1202 228 725 138 5,26

Γερµανία 30402 371 13547 165 81,90

Ελλάδα 959 92 657 63 10,48

Ισπανία 5365 137 2472 63 39,27

Φινλανδία 432 84 383 75 5,12

Γαλλία 13566 232 4284 73 58,37

Ιρλανδία** 622 172 395 109 3,63

Ιταλία 16389 286 10451 182 57,40

Λουξεµβούργο 67 161 46 111 0,42

Κάτω Χώρες 1876 121 674 43 15,53

Πορτογαλία 842 85 537 54 9,93

Σουηδία 1509 171 394 45 8,84

Ηνωµένο
  Βασίλειο

4698 80 1640 28 58,80

ΕΥΡ 15 81596 219 37680 101 373,16

σε τιµές 1996

* Χωρίς να περιλαµβάνονται η Γεωργία και οι Θαλάσσιες Μεταφορές.

** Χωρίς τον ICT
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

67. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο µεταποιητικό τοµέα στην Ευρωπαϊκή

Ένωση κατά την περίοδο αναφοράς 1995-97 ανέρχονται σε 37,7 δισ.

ευρώ κατά µέσο όρο ετησίως χωρίς να περιλαµβάνουν τα 391 εκατ. ευρώ

από παραίτηση από φορολογικές απαιτήσεις βάσει του ICT το 1997. Το

αντίστοιχο ποσό για την Κοινότητα των 12 ανέρχεται σε 36,4 δισ. ευρώ.

Σε σύγκριση µε τα 42 δισ. ευρώ ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ετησίως

κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς 1993-1995, υπάρχει µείωση

13%. Ωστόσο, επισηµαίνεται ότι η συνολική µείωση του όγκου των

ενισχύσεων οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά σε µία µεγάλη υποχώρηση

των επιπέδων ενίσχυσης σε τρία κράτη µέλη - τη Γερµανία και σε

µικρότερο βαθµό την Ιταλία και τη Γαλλία. Εάν τα στοιχεία για τα νέα

οµόσπονδα κράτη της Γερµανίας που παρουσιάζουν σηµαντική µείωση

κατά 30%, δεν περιλαµβάνονταν στη σύγκριση των τριετών µέσων

όρων, η πτωτική τάση των ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που

είχε παρατηρηθεί κατά τις προηγούµενες περιόδους αναφοράς δεν θα

είχε συνεχιστεί.

68. Μεταξύ των κρατών µελών, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές

διαφορές όσον αφορά τις χορηγούµενες ενισχύσεις. Η διαφορά είναι

σηµαντική όταν οι ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα εκφράζονται ως

ποσοστό της προστιθέµενης αξίας: τα επίπεδα ενίσχυσης που

παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα, όπου είναι και τα υψηλότερα, είναι

εξαπλάσια των χαµηλότερων επιπέδων ενίσχυσης που παρατηρήθηκαν

στο Ηνωµένο Βασίλειο και τη Σουηδία. Ωστόσο, τα επίπεδα ενισχύσεων

στα κράτη µέλη όντως παρουσιάζουν µία τάση προοδευτικής σύγκλισης,

πράγµα που σηµαίνει ότι οι µεταξύ τους διαφορές ως προς τα επίπεδα

ενίσχυσης µειώνονται.

69. Όταν εξετάζονται οι διαφορές µεταξύ των κρατών µελών υπό το πρίσµα

της συνοχής, φαίνεται ότι το µερίδιο των ενισχύσεων στις τέσσερις χώρες
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συνοχής - Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία και Ισπανία - αυξήθηκε από

7,5% των συνολικών ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα στην Eυρώπη

των 12 κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς σε περίπου 11% την

περίοδο 1995-1997. Συγκριτικά, το µερίδιο των τεσσάρων µεγάλων

οικονοµιών - Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία και ΗΒ - όσον αφορά τις ενισχύσεις

στο µεταποιητικό τοµέα µειώθηκε από 87% σε 82%. (Στη Γερµανία

αντιστοιχεί το 37%, στην Ιταλία το 28%, στη Γαλλία το 12% και στο ΗΒ

το 5% του συνόλου EUR 12.) Παρότι εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλή,

η σχετική σηµασία των χωρών αυτών έχει µειωθεί υπέρ των χωρών της

συνοχής. Παρά ταύτα, εάν αποκλειστούν οι ενισχύσεις ad-hoc, το

µερίδιο των ενισχύσεων των χωρών της συνοχής αυξάνεται από 7,5%

σε 9,5% µόνο, από τη µία περίοδο αναφοράς στην άλλη.

70. Όσον αφορά τη µορφή των ενισχύσεων, σε κοινοτικό επίπεδο, η

χρηµατοδότηση από τον προϋπολογισµό αποτελεί την προτιµώµενη

µορφή χορήγησης κρατικών ενισχύσεων και το µερίδιό της στις ενισχύσεις

για το µεταποιητικό τοµέα είναι περίπου 75%. Σε σύγκριση µε τις

φορολογικές δαπάνες, η προτίµηση για την πρώτη µορφή ενισχύσεων

που είναι και η διαφανέστερη, κατανέµεται άνισα µεταξύ των κρατών

µελών. Ενώ σε ορισµένες χώρες σχεδόν το σύνολο των ενισχύσεων,

δηλαδή πάνω από 90%, χορηγείται υπό µορφή δαπανών του

προϋπολογισµού, σε άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ιρλανδία, η Ιταλία και

η Πορτογαλία, πάνω από το 30% των ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα

χορηγείται υπό µορφή φορολογικών απαλλαγών.

71. Όσον αφορά τους επιδιωκόµενους στόχους το µεγαλύτερο µερίδιο

βιοµηχανικών ενισχύσεων στην Ένωση (57%), δαπανάται για

περιφερειακούς στόχους οι περισσότεροι των οποίων αφορούν τις

λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές δηλαδή τις περιοχές εκείνες που

δύνανται να λάβουν περιφερειακές ενισχύσεις βάσει του άρθρου 92,

παράγραφος 3, στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. Το µερίδιο αυτό µειώνεται

σε 51% αν δεν συµπεριληφθούν οι έκτακτες ενισχύσεις της ΤΗΑ και των

διαδόχων της στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη. Οι ενισχύσεις που
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χορηγήθηκαν για οριζόντιους στόχους, µεταξύ άλλων για την προώθηση

της έρευνας και ανάπτυξης, για την προστασία του περιβάλλοντος

καθώς και για µικροµεσαίες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 31%. Το µερίδιο

των τοµεακών ενισχύσεων στο σύνολο των ενισχύσεων προς το

µεταποιητικό τοµέα είναι 12% και εξακολουθεί συνεπώς να είναι υψηλό.

72. Όπως µαρτυρείται από τις προηγούµενες εκθέσεις, ένα σχετικά µεγάλο

ποσό ενισχύσεων µη εντασσόµενων σε προγράµµατα προώθησης

οριζόντιων, τοµεακών ή περιφερειακών στόχων εξακολουθεί να χορηγείται

σε βάση ad hoc προς µεµονωµένες επιχειρήσεις. Στους τοµείς της

µεταποίησης, των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών και των

αεροπορικών µεταφορών, ένας περιορισµένος αριθµός µεµονωµένων

ενισχύσεων σηµαντικού ύψους αντιπροσωπεύει δυσανάλογο ποσοστό

του συνόλου των χορηγούµενων ενισχύσεων. Οι ενισχύσεις ad hoc

χορηγούνται κατά κύριο λόγο για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση

επιχειρήσεων ενώ ταυτόχρονα είναι εκείνες που δύνανται να

στρεβλώσουν περισσότερο τον ανταγωνισµό. Στο µεταποιητικό τοµέα

αυξήθηκαν από 6% επί του συνόλου των ενισχύσεων στους τοµείς

αυτούς το 1992, σε 10% το 1997. Εάν προστεθούν οι ενισχύσεις που

χορηγήθηκαν στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη µέσω της

Treuhandanstalt/BvS - οι ενισχύσεις αυτού του είδους µπορεί να

θεωρηθούν παρόµοιες µε τις ad hoc ενισχύσεις - το µερίδιο των

συνολικών ενισχύσεων προς το µεταποιητικό τοµέα αυξήθηκε από 19%

το 1992 σε 37% το 1994 και στη συνέχεια υποχώρησε στο 20% το 1997.

73. Οι συνολικές εθνικές ενισχύσεις στην Ευρώπη των 15 ανήλθαν σε 95 δισ.

ευρώ περίπου κατά µέσο όρο ετησίως για το χρονικό διάστηµα 1995-

1997 χωρίς να περιλαµβάνεται ο ICT που αναφέρεται στο σηµείο 9. Το

αντίστοιχο ποσό για την Ευρώπη των 12 είναι 88 δισ. ευρώ σε σχέση µε

τα 101 δισ. ευρώ κατά την προηγούµενη περίοδο αναφοράς 1993-1995

(εκ των οποίων 2,9 δισ. ευρώ χορηγήθηκαν για προγράµµατα κοινωνικής

µέριµνας στον τοµέα του άνθρακα). Στον τοµέα της µεταποίησης και των

µεταφορών παρατηρήθηκε µείωση περίπου 10% ενώ στην αλιεία



6688

διαπιστώθηκε ακόµη µεγαλύτερη πτώση. Στη γεωργία και στον τοµέα του

άνθρακα αντιστοιχεί περίπου από 11% των συνολικών ενισχύσεων.

Αναµένεται ότι οι ενισχύσεις στον τοµέα των χρηµατοοικονοµικών

υπηρεσιών θα παρουσιάσουν τις ίδιες πρόσκαιρες µεταβολές που

παρουσιάστηκαν στον τοµέα των αεροµεταφορών.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

74. Η ιστορική εισαγωγή του ευρώ ενίσχυσε κατά πολύ την ενιαία αγορά. Η

κρατική υποστήριξη υπό µορφή ενισχύσεων εξακολουθεί να είναι ένα

από τα λίγα µέσα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις προκειµένου να

προστατευτούν από τον ανταγωνισµό ο οποίος θα γίνει εντονότερος σε

σχέση µε το παρελθόν. Επιπλέον, η εισαγωγή του ενιαίου νοµίσµατος

απαιτεί µεγάλη δηµοσιονοµική πειθαρχία από µέρους των κρατών

µελών. Συνεπώς, το ύψος των κρατικών ενισχύσεων θα πρέπει να τεθεί

υπό έλεγχο, δεδοµένου ότι οι επιδοτήσεις αποτελούν ένα από τα

τελευταία καταφύγια του κρατικού παρεµβατισµού, και όχι µόνο

δύνανται να στρεβλώσουν τον ανταγωνισµό αλλά αντιπροσωπεύουν

δηµόσιες δαπάνες που δεν είναι αµελητέες. Κατά τον έλεγχο των

κρατικών ενισχύσεων, η Επιτροπή φυσικά εγκρίνει ενισχύσεις για

πολλούς και διάφορους σκοπούς, εφόσον είναι προς το κοινό

συµφέρον. Παραδείγµατα τέτοιων ενισχύσεων για τις οποίες η Επιτροπή

έχει σαφώς ευνοϊκή άποψη περιλαµβάνουν την Ε&Α, τις ΜΜΕ, την

εκπαίδευση, την απασχόληση, την προστασία του περιβάλλοντος και τις

περιφερειακές ενισχύσεις. Ωστόσο, τα συνεχιζόµενα υψηλά επίπεδα

ενισχύσεων, καθώς και το γεγονός ότι η τρέχουσα ελάττωσή τους

οφείλεται σε µία έκτακτη µείωση των ενισχύσεων στη Γερµανία αποτελούν

σοβαρούς λόγους για τους οποίους η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει την

άσκηση πιέσεων όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις στην Κοινότητα.

75. Η ενίσχυση του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων αποτελεί επίσης

βασικό στοιχείο του αγώνα κατά της ανεργίας, που αποτελεί τη βασική

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πολιτική ανταγωνισµού και

ιδιαίτερα ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων αποτελούν κοινοτικές

πολιτικές που προάγουν την οικονοµική αποτελεσµατικότητα και µε τον

τρόπο αυτό προλειαίνουν το έδαφος για αειφόρο ανάπτυξη και τη

δηµιουργία βιώσιµων θέσεων απασχόλησης. ∆εν επιτρέπεται η

χορήγηση ενισχύσεων που προστατεύουν βιοµηχανικούς κλάδους ή µη

βιώσιµες επιχειρήσεις και χρησιµεύουν για την εξαγωγή της ανεργίας
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από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόσφατο

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης ασχολήθηκε ιδιαίτερα µε το θέµα του

επιβλαβούς φορολογικού ανταγωνισµού. Αναγνωρίζεται ότι ο

φορολογικός ανταγωνισµός σε θεµιτά πλαίσια συµβάλλει στην επιτυχή

λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Αλλά ο επιβλαβής ανταγωνισµός στη

φορολογία που αυξάνει το φορολογικό βάρος της εργασίας σε σχέση µε

άλλες πιο ευέλικτες φορολογικές βάσεις µπορεί να επιδράσει αρνητικά

στην απασχόληση. Η Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει δράση στον τοµέα

αυτό δηµοσιεύοντας ανακοίνωση για τις φορολογικές ενισχύσεις η οποία

δίνει οδηγίες στα κράτη µέλη όσον αφορά την εφαρµογή του άρθρου 92

στον τοµέα της άµεσης φορολογίας των επιχειρήσεων. Επιπλέον, η

Επιτροπή άρχισε να εξετάζει βάσει των κανόνων για τις κρατικές

ενισχύσεις τα υφιστάµενα µέτρα που σχετίζονται µε τη φορολογία.

 Εκτός αυτού, η Επιτροπή άρχισε να ερευνά ενισχύσεις χορηγούµενες σε

ΜΜΕ για άµεσες επενδύσεις στο εξωτερικό. Παρότι οι ενισχύσεις για

τέτοιες επενδύσεις ενδεχοµένως να συµβάλουν στην ανάπτυξη της

οικονοµίας ορισµένων χωρών, µπορούν επίσης να ενθαρρύνουν τη

µετακίνηση επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, να εξουδετερώσουν τις

προσπάθειες της Ένωσης να δηµιουργήσει απασχόληση. Επιπλέον, οι

ενισχύσεις του τύπου αυτού µπορούν να παραβούν την απαγόρευση

στις εξαγωγικές επιδοτήσεις βάσει της συµφωνίας του ΠΟΕ για τις

επιδοτήσεις και τα αντισταθµιστικά µέτρα. Προσωρινά στοιχεία που

περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση δείχνουν ότι υπάρχει αύξηση

στις ενισχύσεις του τύπου αυτού και στο µέλλον θα χρειαστεί

προσεκτικότερη έρευνα.

76. Στη Σύνοδο της 1ης Μαΐου 1998, το Συµβούλιο Οικονοµικών εξέδωσε

δήλωση µε την οποία τονίζει τη σηµασία που έχει η βελτίωση της

αποτελεσµατικότητας των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων στο

πλαίσιο της ΟΝΕ. Ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Cardiff της

15ης-16ης Ιουνίου, θεσπίζοντας µία διαδικασία παρακολούθησης της

λειτουργίας των αγορών προϊόντων και κεφαλαίων καθώς και της



7711

προόδου των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Στα συµπεράσµατά του,

το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε "την ανάγκη να προαχθεί ο

ανταγωνισµός και να µειωθούν στρεβλώσεις όπως οι κρατικές

ενισχύσεις. Σε κατοπινές εκθέσεις της για τη λειτουργία των αγορών

προϊόντων και κεφαλαίων (COM(1999)10) και τις οικονοµικές και

διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις (COM(1999)61), η Επιτροπή κάλεσε τα

κράτη µέλη να µελετήσουν το ύψος και την καταλληλότητα των

δηµόσιων παρεµβάσεων στις δραστηριότητες της αγοράς και να

καθορίσουν επακριβείς στόχους καθώς και χρονοδιάγραµµα µείωσης

των συνολικών κονδυλίων για τις ενισχύσεις. Στα συµπεράσµατα της

Συνόδου του Συµβουλίου Εσωτερικής Αγοράς, στις 25 Φεβρουαρίου

1999, συµφωνήθηκε ότι προκειµένου να αυξηθεί η οικονοµική

αποτελεσµατικότητα απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες για τη µείωση

του συνολικού ύψους των κρατικών ενισχύσεων και τον

αναπροσανατολισµό τους προς την κατεύθυνση της λήψης διαφανών

µέτρων για σκοπούς που εξυπηρετούν το κοινό συµφέρον, όπως η

απασχόληση.

77. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βιέννης κάλεσε επίσης το Συµβούλιο

Εσωτερικής Αγοράς να υποβάλει αξιολόγηση του βαθµού στον οποίο

έχουν επιτευχθεί οι στόχοι αντιµετώπισης βασικών στρεβλώσεων της

αγοράς που είχαν εντοπιστεί στο πρόγραµµα δράσης για την ενιαία

αγορά περιλαµβανοµένου του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων. Οι

περισσότεροι από τους στόχους στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων

έχουν επιτευχθεί. Μία σειρά νέων νοµικών µέσων που είχαν ανακοινωθεί

στις προηγούµενες εκθέσεις έχουν πλέον τεθεί σε εφαρµογή,

προκειµένου να βοηθήσουν την Επιτροπή να εφαρµόσει αυστηρά το

άρθρο 92 της συνθήκης ΕΚ και να αντιµετωπίσει σηµαντικές

µεµονωµένες περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. Συγκεκριµένα, ο

κανονισµός του Συµβουλίου 994/9820 προσφέρει στην Επιτροπή µία

νοµική βάση για την απαλλαγή ορισµένων κατηγοριών κρατικών

                                           
20 Κανονισµός του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 994/98 της 7ης Μαΐου 1998 σχετικά µε την

εφαρµογή των άρθρων 92 και 93 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
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ενισχύσεων όπως οι ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ, την έρευνα και την

ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και τις εκπαιδευτικές

ενισχύσεις από την υποχρέωση κοινοποίησης. Με τον τρόπο αυτό η

Επιτροπή θα µπορέσει να αφιερώσει πόρους και ενέργεια στις

πολυπλοκότερες και σηµαντικότερες περιπτώσεις ενισχύσεων και µε τον

τρόπο αυτό να εργαστεί αποτελεσµατικότερα. Επιπλέον, ο διαδικαστικός

κανονισµός που θα τεθεί σε ισχύ κατά το πρώτο ήµισυ του 1999 όχι

µόνο προσφέρει περισσότερη νοµική ασφάλεια µε την κωδικοποίηση

της υφιστάµενης πρακτικής της Επιτροπής και της νοµολογίας του

∆ικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αλλά θα δώσει επίσης στην

Επιτροπή τη δυνατότητα να ενισχύσει την πειθαρχία όσον αφορά τις

κρατικές ενισχύσεις, µεταξύ άλλων, και στον τοµέα της ανάκτησης

ενισχύσεων.

78. Αποτελέσµατα της παρούσας έκθεσης δείχνουν ότι το επίπεδο των

ενισχύσεων που χορηγούν τα κράτη µέλη για την αναδιάρθρωση των

µεταποιητικών βιοµηχανιών τους έχει αρχίσει να µειώνεται. Μέσα στα

επόµενα δύο έως τρία έτη, η ίδια τάση θα πρέπει να παρατηρηθεί όσον

αφορά την αναδιάρθρωση των αεροµεταφορών και των

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Ωστόσο, η συνεχιζόµενη τάση

ορισµένων κρατών µελών να χορηγούν σχετικά υψηλά ποσά

ενισχύσεων ad-hoc τονίζει την ανάγκη της επικείµενης αναθεώρησης

των κατευθυντήριων γραµµών για τις ενισχύσεις διάσωσης και

αναδιάρθρωσης από την Επιτροπή, όπως προβλεπόταν στο

πρόγραµµα δράσης για την ενιαία αγορά. Ακόµα και οι ενισχύσεις που

αποσκοπούν στην αποκατάσταση της βιωσιµότητας των επιχειρήσεων ή

του µετριασµού των κοινωνικών επιπτώσεων της προσαρµογής σε

ορισµένους τοµείς µπορεί να αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό κόστος

από άποψη χαµένων ευκαιριών αποτελεσµατικής αξιοποίησης των

διαθέσιµων πόρων. Όταν διατηρούνται εν ζωή επιχειρήσεις που δεν

είναι βιώσιµες, εµποδίζεται τόσο η επίτευξη αειφόρου οικονοµικής

ανάπτυξης όσο και η δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης ενώ

                                                                                                                            
Κοινότητας σε ορισµένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων (ΕΕ L 142 της
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γεννάται πραγµατικός κίνδυνος εξουδετέρωσης των ευεργετηµάτων της

ενιαίας αγοράς. Συνεπώς, η Επιτροπή εµµένει στην άποψή της ότι οι

ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης δεν µπορούν να αποτελούν

προκάλυµµα για την προστασία προβληµατικών επιχειρήσεων ή

οικονοµικών κλάδων.

79. Όσον αφορά τη συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η

έκθεση δείχνει ότι το χάσµα µεταξύ του επιπέδου των ενισχύσεων στα

πλουσιότερα κράτη µέλη και στις τέσσερις χώρες συνοχής, µειώνεται µε

βραδύ ρυθµό. Ο βαθµός διασποράς µεταξύ των διαφόρων κρατών

µελών επίσης µειώνεται, ιδίως όταν οι ενισχύσεις εκφράζονται ως

ποσοστό της προστιθέµενης αξίας. Οι τάσεις αυτές, οι οποίες

απορρέουν από την παρατηρούµενη µείωση στη Γερµανία και την

Ιταλία, πρέπει να διατηρηθούν. Με την πρόσφατη εισαγωγή των νέων

κατευθυντήριων γραµµών για τις περιφερειακές ενισχύσεις, η Επιτροπή

θέλει να εξασφαλίσει ότι περιφερειακές ενισχύσεις υποστηρίζουν

βιώσιµες επενδύσεις µε µακρόπνοη συµβολή στην περιφερειακή

ανάπτυξη. Εκτός αυτού, το νεοσυσταθέν τοµεακό πλαίσιο για τις

περιφερειακές ενισχύσεις έχει ως αποτέλεσµα την προστασία των

λιγότερο ευνοηµένων χωρών ή περιφερειών µε πενιχρούς οικονοµικούς

πόρους από ανταγωνισµό προερχόµενο από περιφέρειες που

βρίσκονται σε καλύτερη µοίρα. Πρέπει να αναγνωριστεί ότι τα υψηλά

επίπεδα κρατικών ενισχύσεων, ιδίως στα πλουσιότερα κράτη µέλη,

συνιστούν κίνδυνο για το στόχο της συνοχής καθώς είναι σαφές ότι οι

χώρες της συνοχής δεν µπορούν να ανταγωνιστούν τα παρατηρούµενα

στις πλουσιότερες χώρες επίπεδα ενισχύσεων.

80. Τον Ιούνιο του 1993, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Κοπεγχάγης

αναγνώρισε ότι ο καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των οικονοµικών και

πολιτικών συµφερόντων και της ασφάλειας των χωρών της Κεντρικής

και Ανατολικής Ευρώπης και της Ένωσης είναι η δηµιουργία, το

ταχύτερο δυνατό, πολύ στενών δεσµών µε τις χώρες των οποίων η

οικονοµία βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο. Κατά την τριετία που

                                                                                                                            
14.05.1998).
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ακολούθησε συµφωνίες ένωσης και συνεργασίας υπογράφηκαν µε δέκα

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης τις οποίες ακολούθησαν

συµφωνίες µε τη Ρωσία, τα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη και άλλες χώρες.

Όλες οι συµφωνίες περιλαµβάνουν προβλέψεις ως προς τον

ανταγωνισµό και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, βασιζόµενες στο

πρότυπο της Ένωσης ενώ η διαδικασία εφαρµογής των συµφωνιών

αυτών αποτελεί ύψιστη πρόκληση καθώς η πειθαρχία ως προς τις

κρατικές ενισχύσεις εκτείνεται προοδευτικά και στις χώρες εκείνες.

Γενικά, η θέσπιση και ορθή εφαρµογή από τρίτες χώρες κανόνων

εφαρµογής για τις κρατικές ενισχύσεις πέρα από τις ευρύτερες πολιτικές

συνέπειες αποτελεί και ένα σηµαντικό βήµα προς την κατεύθυνση της

ελάττωσης των εµπορικών τριβών µεταξύ της Κοινότητας και των

υπόψη τρίτων χωρών. Εάν εφαρµοστούν σωστά, ενδέχεται να µην

υπάρξει ανάγκη για δράσεις βάσει της συµφωνίας επιδοτήσεων του

ΠΟΕ, όπως η επιβολή αντισταθµιστικών µέτρων για την αντιµετώπιση

προβληµάτων επιδότησης. Πρωτεύον καθήκον της Επιτροπής είναι να

βοηθήσει τις χώρες αυτές να δηµιουργήσουν ένα αξιόπιστο σύστηµα

ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και µε τον τρόπο αυτό, να

δηµιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον παρόµοιο µε το Κοινοτικό.

81. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό ενόψει των διαπραγµατεύσεων

προσχώρησης καθότι η συµµόρφωση των υποψήφιων χωρών µε το

κοινοτικό κεκτηµένο για τις κρατικές ενισχύσεις πριν την προσχώρηση

καθεαυτή αποτελεί τον τρόπο µε τον οποίο θα ικανοποιηθούν τα

κριτήρια προσχώρησης στον τοµέα του ελέγχου των κρατικών

ενισχύσεων. Η Επιτροπή έχει αναλάβει να παρακολουθεί στενά τις

εξελίξεις στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων προκειµένου να

εξασφαλίσει επαρκή διαφάνεια, στοιχείο ιδιαίτερα σηµαντικό για τη

συµµόρφωση µε τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

στις χώρες αυτές. Η παρούσα έκθεση συνεπώς, αποτελεί σηµαντικό

σηµείο αναφοράς για τις συνδεδεµένες χώρες βάσει του οποίου µπορεί

να επιτευχθεί ο απαραίτητος βαθµός συγκρισιµότητας.
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82. Παρότι ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων είναι βασικής σηµασίας για

τη διατήρηση του δίκαιου και θεµιτού ανταγωνισµού στην Ένωση,

πιέσεις για τον περιορισµό των κρατικών παρεµβάσεων που

στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό και επηρεάζουν το εµπόριο, θα πρέπει

να ασκηθούν και σε παγκόσµιο επίπεδο. Εποµένως, θα πρέπει να

ενισχυθεί το πολυµερές εµπορικό σύστηµα βάσει των στόχων της

ευρωπαϊκής πολιτικής ανταγωνισµού. Για να το επιτύχει η Επιτροπή, σε

συνεργασία µε τα κράτη µέλη, θα πρέπει να αντιµετωπίσει όλες τις

αντιανταγωνιστικές πρακτικές που απειλούν την ευρωπαϊκή βιοµηχανία

επιδιώκοντας µεγαλύτερη πειθαρχία όσον αφορά τις επιδοτήσεις σε τρία

µέτωπα. Πρώτον, υπό την αιγίδα του Παγκόσµιου Οργανισµού

Εµπορίου και ιδίως στο πλαίσιο της συµφωνίας επιδοτήσεων. ∆εύτερον,

στο πλαίσιο διµερών συµφωνιών µε τρίτες χώρες, όπου οι αρχές της

αυστηρής παρακολούθησης των επιδοτήσεων θα συνεχίσει να αποτελεί

βασικότατο στοιχείο. Τρίτον, στο πλαίσιο διεθνών συνοµιλιών η Ένωση

οφείλει να συνεχίσει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη διεθνών προτύπων

εργασίας και, µεταξύ άλλων, το µετριασµό των στρεβλωτικών για το

εµπόριο συνεπειών από την εφαρµογή µη ικανοποιητικών προτύπων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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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 σε σχέση µε τα εξής:

I. Πεδίο της µελέτης
Εξαιρούµενοι τοµείς

II. Κατηγορίες, µορφές και στόχοι των ενισχύσεων

III. Είδη δεδοµένων, πηγές και µέθοδοι εκτίµησης του στοιχείου ενίσχυσης

IV. Ειδικά θέµατα

- Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
- Γεωργικά προϊόντα-τρόφιµα
- Εκπαίδευση και απασχόληση
- Προσχώρηση των τριών νέων κρατών µελών
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I. Πεδίο της µελέτης
Εξαιρούµενοι τοµείς

1. Το παρόν τεχνικό παράρτηµα εξηγεί τη µεθοδολογική υποδοµή και
τις χρησιµοποιηθείσες στατιστικές µεθόδους. Ενηµερώνει µε νέα
στοιχεία το τεχνικό παράρτηµα της προηγούµενης έκθεσης.

Η έκθεση εστιάζεται στις κρατικές ενισχύσεις προς επιχειρήσεις
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των άρθρων 92 και 93 της
συνθήκης ΕΚ και του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ. Ως εκ
τούτου, στα στοιχεία δεν περιλαµβάνονται γενικά µέτρα (τα οποία,
εφόσον στρεβλώνουν τον ανταγωνισµό, εξετάζονται υπό το πρίσµα
του άρθρου 101 της συνθήκης ΕΚ).

2. Τα παρακάτω µέτρα ή τοµείς δεν εξετάστηκαν:

2.1. Ενισχύσεις αποδέκτες των οποίων δεν είναι επιχειρήσεις

- Ενισχύσεις στα νοικοκυριά
- Ενισχύσεις σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες
- Ενισχύσεις στην υποδοµή
- Ενισχύσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύµατα, νοσοκοµεία και στο

δηµόσιο στεγαστικό τοµέα
- Ενισχύσεις σε 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.)21

- Γενική µείωση του ΦΠΑ (π.χ. τρόφιµα στο Ηνωµένο Βασίλειο)

                                           
21 Ωστόσο, περιλήφθηκε ένα µικρότερο από το κανονικό ποσοστό εταιρικού φόρου για

µικρές επιχειρήσεις που συνιστά ενίσχυση (π.χ. Γερµανία).



8811

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 (βλ. σηµείο 11.1 του παραρτήµατος)
- Μέτρα για την κατάρτιση και την απασχόληση (βλ. σηµείο 12)
- ∆ηµόσια έργα

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", δηλαδή το τελικό οικονοµικό 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 ∆, ακολουθούµενο 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. Κατηγορία Α (Α1+Α2)

4.1. Η πρώτη κατηγορία (Α) αφορά ενισχύσεις που µεταβιβάζονται
εξολοκλήρου στον αποδέκτη. Με άλλα λόγια, το στοιχείο ενίσχυσης
ισούται προς την κεφαλαιακή αξία της ενίσχυσης. Η πρώτη
κατηγορία υποδιαιρείται 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
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- Επιχορηγήσεις
- Επιδοτήσεις επιτοκίου που λαµβάνονται απευθείας από τον

αποδέκτη
- Φορολογικές πιστώσεις και άλλα φορολογικά µέτρα, όταν δεν

εξαρτώνται από τυχόν φορολογική οφειλή (δηλ. όταν η
φορολογική πίστωση υπερβαίνει τον οφειλόµενο φόρο το
επιπλέον ποσό επιστρέφεται)

- Φορολογικές εκπτώσεις, απαλλαγές και µειώσεις
συντελεστών, όταν η παροχή τους εξαρτάται από τυχόν
φορολογική οφειλή

- Μείωση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
- Ισοδύναµα επιχορήγησης, λόγου χάρη πώληση ή εκµίσθωση

γηπέδων ή ακινήτων του δηµοσίου σε τιµές χαµηλότερες των
τιµών της αγοράς

5. Κατηγορία B1

5.1. Είναι απαραίτητο να διευκρινίζεται αν η µεταβίβαση οικονοµικών
πόρων από το δηµόσιο υπό µορφή συµµετοχής στο κεφάλαιο
αποτελεί ενίσχυση προς τον αποδέκτη ή απλώς πράξη του
δηµοσίου το οποίο εµπλέκεται σε εµπορική δραστηριότητα και
ενεργεί ως ιδιώτης επενδυτής υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.
Έτσι, αν και οι περιπτώσεις συµµετοχής, µε τις ποικίλες µορφές
της, µπορούσαν να έχουν συµπεριληφθεί στην πρώτη κατηγορία,
συγκεντρώθηκαν σε χωριστή κατηγορία, (Β1).

5.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που υπάγονται στην κατηγορία Β1

- Ενισχύσεις για την υπό οποιαδήποτε µορφή συµµετοχή
(περιλαµβανοµένης και της µετατροπής χρεών).

6. Κατηγορία 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
φορολογικής διευκόλυνσης (Γ2). Τα στοιχεία ενίσχυσης (Γ1Α/Γ2Α)
της κατηγορίας αυτής είναι πολύ χαµηλότερα από την αξία των
µεταβιβαζόµενων κεφαλαίων.
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6.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που υπάγονται στις κατηγορίες Γ1 ή
Γ2

- ∆άνεια υπό ευνοϊκούς όρους από δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές
(οι επιδοτήσεις επιτοκίου υπάγονται στην κατηγορία A1)

- Συµµετοχικά δάνεια από δηµόσιες ή ιδιωτικές πηγές
- Προκαταβολές επιστρεπτέες σε περίπτωση επιτυχούς

έκβασης
- ∆ιάφορες φορολογικές διευκολύνσεις (αποθεµατικά, ελεύθερη

ή ταχεία απόσβεση, κλπ.)

7. Κατηγορία ∆1

7.1. Η τελευταία κατηγορία (∆1) καλύπτει εγγυήσεις, εκφρασµένες σε
ονοµαστικά εγγυηµένα ποσά. Τα στοιχεία ενίσχυσης (∆1Α) είναι
κατά κανόνα 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 κατηγορία
∆1Α, δεδοµένου ότι µπορεί να θεωρηθεί ως οριστική µεταβίβαση
πόρων προς τον αποδέκτη. Τα ονοµαστικά ποσά των εγγυήσεων
αυτών κατατάσσονται στην κατηγορία ∆1, προκειµένου να δοθεί
µία ένδειξη της ενδεχόµενης υποχρέωσης.

7.2. Κατάλογος των ενισχύσεων που υπάγονται στην κατηγορία ∆1

- Ποσά καλυπτόµενα από καθεστώτα εγγυήσεων (∆1)
- Ζηµίες που σηµειώνονται στο πλαίσιο εγγυήσεων,

αφαιρουµένων των τυχόν καταβληθέντων ασφαλίστρων (∆1Α)
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8. Στόχοι των ενισχύσεων

8.1. 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 & Ανάπτυξη
2.1.2. Περιβάλλον
2.1.3. Μικροµεσαίες επιχειρήσεις
2.1.4. Εµπόριο
2.1.5. Εξοικονόµηση ενέργειας
2.1.7. Ενισχύσεις

απασχόλησης }   βλ. σηµείο 14 του
2.1.8. Εκπαιδευτικές

ενισχύσεις }   παραρτήµατος αυτού
2.1.9. Άλλοι στόχοι

2. Μεταποίηση/Υπηρεσίες
2.2. (Ειδικοί τοµείς)
2.2.1. Χάλυβας
2.2.2. Ναυπηγική βιοµηχανία
2.2.3. Μεταφορές (Σιδηρόδροµοι,

αεροµεταφορές, εσωτερικές πλωτές
οδοί και θαλάσσιες µεταφορές)

2.2.4.1. Άνθρακας (τρέχουσα παραγωγή)
2.2.4.2. Άνθρακας (άλλες ενισχύσεις)
2.2.5. Άλλοι τοµείς
2.2.6 Χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες

3. Περιφερειακές ενισχύσεις
3.1. Περιφέρειες του άρθρου 92(3)α
3.2. Άλλες περιοχές
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9. Κατάλογος των περιφερειών που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του άρθρου 92, παράγραφος 3 στοιχείο α) που ίσχυε µέχρι τις
31/12/199722

Κράτος µέλος Περιφέρειες

Ελλάδα ) το
Ιρλανδία ) σύνολο της
Πορτογαλία ) χώρας

Αυστρία Burgenland

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

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

Γαλλία Υπερπόντια διαµερίσµατα

Ιταλία Καµπανία
Νότος
Σικελία
Σαρδηνία

Ηνωµένο Βασίλειο Βόρεια Ιρλανδία

                                           
22 ΕΕΕΚ αριθ. C 212 της 12.08.1988, σ. 2 έως 10 και κατοπινές αλλαγές.
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III. Πηγές των δεδοµένων και µέθοδοι αξιολόγησης
του στοιχείου ενίσχυσης

10. Γενικά, τα στοιχεία εκφράζονται σε όρους τρέχουσας δαπάνης (ή
πραγµατικής απώλειας εσόδων στο πλαίσιο των φορολογικών
δαπανών).23 Όπου αυτό δεν ήταν δυνατό, τα κονδύλια του
προϋπολογισµού ή τα ποσά που προβλέφθηκαν κατά το
σχεδιασµό των προγραµµάτων χρησιµοποιήθηκαν µετά από
συνοµιλίες µε τα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη. Όπου δεν υπήρχαν
νέα στοιχεία, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από προηγούµενα έτη τα
οποία λαµβάνονται ως εκτιµήσεις εκτός εάν αναφέρεται κάτι
διαφορετικό.

10.1. Όλα τα στοιχεία εκφράζονται στο τρέχον εθνικό νόµισµα και έχουν
µετατραπεί σε ευρώ µε σταθερές τιµές του 1996.

Τα ακόλουθα στατιστικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην
έκθεση λήφθηκαν από τη βάση δεδοµένων του EUROSTAT (Νew
Cronos).

- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε τιµές αγοράς
- τεκµαρτός συντελεστής αποπληθωρισµού του ΑΕΠ
- γενικές συνολικές κρατικές δαπάνες
- ακαθάριστη προστιθέµενη αξία σε τιµές αγορές για τα

προϊόντα µεταποίησης, τη γεωργία και τις µεταφορές
- προστιθέµενη αξία σε κόστος συντελεστή για τη ναυπηγική

βιοµηχανία
- απασχολούµενος πληθυσµός, συνολική απασχόληση
- απασχόληση ανά κλάδο για προϊόντα µεταποίησης και

άνθρακα
- ενδοκοινοτικές εξαγωγές βιοµηχανικών προϊόντων που

εµπίπτουν στις κατηγορίες 5 και 8 του κοινού δασµολογίου,
αναθεώρηση 3.

Η ακαθάριστη προστιθέµενη αξία στην αλιεία υπολογίστηκε βάσει
των αλιευµένων ποσοτήτων.
Ορισµένα µη διαθέσιµα στατιστικά στοιχεία συµπληρώθηκαν µε
στατιστικές από τη βάση δεδοµένων AMECO που διαχειρίζεται η
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών και Χρηµατοδοτικών Υποθέσεων
της Επιτροπής, Γ∆ ΙΙ.

10.2. Οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρείχαν τα αριθµητικά στοιχεία για
τους τοµείς που εποπτεύουν σύµφωνα µε τις ακόλουθες γραµµές.
Τα περισσότερα στοιχεία προήλθαν από τα κράτη µέλη.

                                           
23 Τονίζεται ότι οι ετήσιες δαπάνες (υποχρεώσεις) δεν συµπίπτουν κατ' ανάγκη µε τα

ετήσια κονδύλια από τον προϋπολογισµό για ένα καθεστώς ενισχύσεων.
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Για τη γεωργία, στοιχεία που είχαν παρουσιαστεί προηγουµένως
υποβλήθηκαν σύµφωνα µε τη διαδικασία του ψηφίσµατος των
εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών µελών κατά την 306η
Σύνοδο του Συµβουλίου στις 2 Οκτωβρίου 1974 για την υποβολή
πλήρων στοιχείων για όλα τα ισχύοντα καθεστώτα κρατικών
ενισχύσεων. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις για την κατάρτιση
εκθέσεων τόσο για τον ΟΟΣΑ όσο και για τον ΠΟΕ απαιτούν
στοιχεία για όλες τις ενισχύσεις που χορηγούν τα κράτη µέλη σε
εθνικό και υποεθνικό επίπεδο και ως εκ τούτου τα στοιχεία αυτά
περιλαµβάνονται στην παρούσα έκθεση. Στα στοιχεία
περιλαµβάνονται άµεσες πληρωµές, µείωση του κόστους των
εισροών και γενικές υπηρεσίες καθώς και ποσά που στηρίζουν τον
πολυλειτουργικό χαρακτήρα της γεωργίας. Επίσης,
περιλαµβάνονται και οι ενισχύσεις για τη δηµιουργία και διατήρηση
της απασχόλησης σε γεωργικές περιοχές, τα αγροπεριβαλλοντικά
προγράµµατα για την ισορροπηµένη χρήση της γης η διατήρηση
και ανανέωση των φυσικών πόρων καθώς και ορισµένα
προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης και έκτακτες πληρωµές από
την κρίση για τη σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών.

Για την αλιεία, τα αριθµητικά στοιχεία είναι αυτά που υποβλήθηκαν
από τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τη διαδικασία που απορρέει από
το ψήφισµα των εκπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών
µελών κατά την 306η Σύνοδο του Συµβουλίου της 2ας Οκτωβρίου
1974. Την εποχή της σύνταξης της παρούσας έκθεσης, στοιχεία
για το 1997 υπήρχαν για τη ∆ανία, την Ισπανία, τη Φινλανδία, την
Πορτογαλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.

Για τον άνθρακα, τα 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 τοµέα. Τα
στοιχεία αυτά αναλύονται σε ενισχύσεις για την τρέχουσα
παραγωγή και ενισχύσεις που δεν συνδέονται µε την τρέχουσα
παραγωγή (δηλαδή ειδικά µέτρα κοινωνικής ασφάλισης για
ανθρακωρύχους και ενισχύσεις για την κάλυψη βαρών του
παρελθόντος). Ωστόσο, από το 1994 τα στοιχεία για τη
χρηµατοδότηση κοινωνικών παροχών δεν περιλαµβάνονται πλέον
στην ετήσια έκθεση της Επιτροπής για τις ενισχύσεις στον εν λόγω
τοµέα.

Για τις σιδηροδροµικές µεταφορές, τα στοιχεία είναι εκείνα που
υπέβαλαν τα κράτη µέλη σύµφωνα µε τον κανονισµό 1107/70.
Επιπλέον, αναφέρονται χωριστά οι ενισχύσεις για τους
σιδηροδρόµους στο πλαίσιο του κανονισµού του Συµβουλίου
1191/69 όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό 1893/91 για τη
διατήρηση των υποχρεώσεων δηµόσιας υπηρεσίας.
Στοιχεία δεν υπάρχουν για τις ενισχύσεις στις τοπικές µεταφορές.
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10.3. Μεταποίηση
Όσον αφορά τις ενισχύσεις στον τοµέα της µεταποίησης, στοιχεία
υποβλήθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από τα κράτη µέλη βάσει της
τυποποιηµένης διαδικασίας συγκέντρωσης στοιχείων. Η διαδικασία
αυτή θεσπίστηκε από την Επιτροπή µε επιστολή της 22.02.1994
προς τα κράτη µέλη και ανανεώθηκε από την Επιτροπή µε
επιστολή της 02.08.1995 προς τα κράτη µέλη. Επιπλέον, τα
στοιχεία επαληθεύονται µε βάση εθνικά δηµοσιεύµατα για τη
χορήγηση ενισχύσεων, εθνικούς λογαριασµούς, σχέδια
προϋπολογισµών και άλλες διαθέσιµες πηγές.

10.4. Χάλυβας και ναυπηγική βιοµηχανία
Τα στοιχεία της παρούσας µελέτης συγκεντρώθηκαν από τις
εκθέσεις ελέγχου των ενισχύσεων που καταρτίζει η Επιτροπή και
υποβάλλει στο Συµβούλιο.

10.5. Μέθοδοι εκτίµησης του στοιχείου ενίσχυσης

10.5.1. Κατηγορία Α - επιχορηγήσεις, ελαφρύνσεις από φόρους και
κοινωνικές επιβαρύνσεις, κλπ.
∆εν απαιτείται υπολογισµός του στοιχείου ενίσχυσης δεδοµένου ότι
το ποσό ισούται µε την επιχορήγηση ή το ισοδύναµό της.

10.5.2. Κατηγορία Β - συµµετοχή στο κεφάλαιο (περιλαµβανοµένης της
µετατροπής χρεών).
Σύµφωνα µε τη συνήθη πολιτική της Επιτροπής, αυτού του είδους
οι παρεµβάσεις συνιστούν ενίσχυση όταν ένας ιδιώτης επενδυτής
που συναλλάσσεται υπό κανονικές συνθήκες αγοράς δεν θα
ανελάµβανε µία τέτοια επένδυση. Βλ. 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 αριθ. C 307 της
13.11.1993, σ. 3. Η µέθοδος αυτή βασίζεται στον υπολογισµό του
οφέλους που απορρέει για τον αποδέκτη από την παρέµβαση.

10.5.3. Κατηγορία Γ - δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους κλπ.
Τα στοιχεία ενίσχυσης (Γ1Α/Γ2Α) της κατηγορίας αυτής είναι πολύ
χαµηλότερα από τις κεφαλαιακές αξίες της ενίσχυσης. Από το
1995, όταν ένα κράτος µέλος παραλείπει να παράσχει στοιχεία
όσον αφορά το στοιχείο ενίσχυσης, ως υποκατάστατο λαµβάνεται
το 15% του συνολικού ποσού που δάνεισε η κυβέρνηση σε σχέση
µε το 33% των προηγούµενων ετών. Αυτή η προσαρµογή προς τα
κάτω εξηγείται από το γενικά χαµηλότερο επίπεδο ενίσχυσης που
απορρέει από τα γενικά χαµηλότερα επιτόκια που ισχύουν στα
κράτη µέλη σε σχέση µε τις προηγούµενες περιόδους αναφοράς.

Στην περίπτωση επιστρεπτέων προκαταβολών, όταν ένα κράτος
µέλος δεν αναφέρει την αναλογία επιστροφής, ως στοιχείο
ενίσχυσης λαµβάνεται το 90% του συνόλου των προκαταβολών,
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δεδοµένου ότι έχει αποδειχθεί ότι η αναλογία επιστροφής είναι
κατά µέσο όρο πολύ χαµηλή.

10.5.4. Κατηγορία ∆ - εγγυήσεις
Το στοιχείο ενίσχυσης (∆1Α) είναι πολύ χαµηλότερο από την
εγγυηµένη κεφαλαιακή αξία. Όταν δεν υπάρχουν πληροφορίες για
το ακριβές ποσό του στοιχείου ενίσχυσης, ως χονδρική εκτίµηση
λαµβάνονται οι απώλειες του κράτους. Όταν στοιχεία των κρατών
µελών περιλαµβάνουν στοιχεία µόνο για την εγγυηµένη
κεφαλαιακή αξία, ως στοιχείο ενίσχυσης λαµβάνεται το 10% του
ποσού αυτού.

IV. Ειδικά προβλήµατα

11. Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)

11.1. Συµβάσεις προµηθειών E&A

Τα αριθµητικά στοιχεία για την E&A δεν περιλαµβάνουν στοιχεία
για τις συµβάσεις προµηθειών E&A, δεδοµένου ότι το στοιχείο
ενίσχυσης είναι δύσκολο να προσδιοριστεί στο στάδιο αυτό.
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 αγορά24.

11.2. ∆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 ΕΚ25.

11.3. Πυρηνική ενέργεια

Τα κράτη µέλη χορηγούν ενισχύσεις στον τοµέα της πυρηνικής
ενέργειας µέσω των δηµόσιων επιχειρήσεων ή µέσω των
χρηµατοδοτήσεων Ε&Α (κυρίως υπό µορφή συµβάσεων Ε&Α και
δηµοσίων ερευνών). Στα στοιχεία για την E&A περιλαµβάνονται
µόνον ορισµένες από τις χρηµατοδοτήσεις αυτές. Συνεπώς, τα
στοιχεία για την πυρηνική ενέργεια που περιλαµβάνονται στα

                                           
24 Βλ. σηµείο 2.5. του κοινοτικού πλαισίου για τις ενισχύσεις στην E&A, ΕΕ C 45 της

17.02.1996.
25 Βλ. σηµείο 2.4. του κοινοτικού πλαισίου για τις ενισχύσεις στην E&A.
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γενικότερα στοιχεία E&A ενδέχεται να έχουν εκτιµηθεί προς τα
κάτω.

12. Εκπαίδευση και απασχόληση

Προγράµµατα για την παροχή κινήτρων υπάρχουν σε διάφορα
κράτη µέλη ώστε να τονωθεί γενικότερα η εκπαίδευση και η
απασχόληση. Στο βαθµό που τα προγράµµατα αυτά δεν αφορούν
µόνο το 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. Προκειµένου να παρουσιαστούν στοιχεία
συγκρίσιµα για τα κράτη µέλη στην παρούσα έκθεση δεν
αναλύονται µέτρα για την εκπαίδευση και απασχόληση. Ωστόσο,
µε την εφαρµογή των πρόσφατων κατευθυντήριων γραµµών για τις
ενισχύσεις στην απασχόληση και την εκπαίδευση, µπορεί να γίνει
διάκριση µεταξύ των µέτρων που περιλαµβάνουν κρατικές
ενισχύσεις και γενικών µέτρων, και ως εκ τούτου, στο µέλλον θα
υπάρξουν στοιχεία όσον αφορά τις ενισχύσεις στην εκπαίδευση και
την απασχόληση.

13. Προσχώρηση των τριών νέων κρατών µελών στα µέσα της
περιόδου  αναφοράς

Κατά τη σύγκριση των επιπέδων ενίσχυσης που χορηγούν τα
κράτη µέλη, η ανάλυση των στοιχείων για τις ενισχύσεις βασίζεται
στους ετήσιους µέσους όρους κατά την τριετία 1995-97. ∆εδοµένου
ότι τα τρία νέα κράτη µέλη προσχώρησαν το 1995, στοιχεία ως
προς τα κράτη αυτά υπάρχουν µόνον από τη χρονολογία εκείνη και
µετά. Συνεπώς, για τις χώρες αυτές δεν είναι δυνατή η σύγκριση
στοιχείων µεταξύ των περιόδων 1993-95 και 1995-97.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Η µεθοδολογία κατάρτισης των πινάκων εξηγείται στο τεχνικό παράρτηµα).

Πίνακας A1 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Ετήσια
ποσά ενίσχυσης για την περίοδο 1993-1997 σε
τρέχουσες τιµές και εθνικό νόµισµα.

Πίνακας A2 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα. Ετήσια
ποσά ενίσχυσης για την περίοδο 1993-1997 σε
τρέχουσες τιµές και ευρώ.

Πίνακας A3 Κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα γερµανικά
κράτη.
Ετήσιοι µέσοι όροι για την περίοδο 1993-1997 σε ευρώ.

∆ιάγραµµα A1 Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα και Κοινοτικό
Κοινωνικό και Περιφερειακό Ταµείο.
Ετήσιοι µέσοι όροι για την περίοδο 1993-1997 ανά
απασχολούµενο σε ευρώ.

Πίνακες
A4/1-15 Συνολικές κρατικές ενισχύσεις - ετήσιος µέσος όρος για

την περίοδο 1995-1997 ανά κράτος µέλος
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Πίνακας A1
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα σε τρέχουσες τιµές 1993-1997

εκατ. σε εθνικό νόµισµα
1993 1994 1995 1996 1997

   Αυστρία 0 0 6.449 6.646 8.521
   Βέλγιο 31.718 39.573 36.683 45.162 28.394
   ∆ανία 4.259 4.210 4.747 5.351 5.966
   Γερµανία 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
   Ελλάδα 173.600 102.339 198.820 177.941 223.574
   Ισπανία 167.991 168.849 418.592 441.303 326.183
   Φινλανδία 0 0 2.288 1.905 2.508
   Γαλλία 35.198 27.057 21.158 24.496 38.026
   Ιρλανδία 270 244 255 344 339
   Ιταλία 20.853 17.913 23.062 19.453 18.219
   Λουξεµβούργο 1.669 1.679 1.830 1.815 1.821
   Κάτω Χώρες 1.108 1.146 1.387 1.470 1.482
   Πορτογαλία 70.803 112.495 83.927 137.988 92.741
   Σουηδία 0 0 3.413 3.450 3.191
   Ηνωµένο Βασίλειο 877 1.007 1.228 1.358 1.419

   ΕΥΡ 15 38.877 36.594 36.272
   ΕΥΡ 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860

   Παλαιά γερµανικά
οµόσπονδα κράτη

6.994 6.024 5.790 5.919 5.820

   Νέα γερµανικά
οµόσπονδα κράτη

31.104 32.787 23.811 18.752 17.348

   ΣΥΝΟΛΟ 38.098 38.811 29.601 24.671 23.168
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Πίνακας A2
Κρατικές ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα σε τρέχουσες τιµές 1993-1997

   εκατ. ευρώ
1993 1994 1995 1996 1997

   Αυστρία 0 0 489 495 616
   Βέλγιο 784 998 952 1.149 701
   ∆ανία 561 558 648 727 797
   Γερµανία 19.675 20.167 15.798 12.920 11.794
   Ελλάδα 646 355 656 582 723
   Ισπανία 1.127 1.062 2.568 2.745 1.966
   Φινλανδία 0 0 401 327 426
   Γαλλία 5.306 4.110 3.243 3.773 5.750
   Ιρλανδία 368 307 313 434 454
   Ιταλία 11.325 9.354 10.826 9.930 9.443
   Λουξεµβούργο 41 42 47 46 45
   Κάτω Χώρες 509 531 661 687 670
   Πορτογαλία 376 571 428 705 467
   Σουηδία 0 0 366 405 369
   Ηνωµένο Βασίλειο 1.124 1.298 1.482 1.668 2.050

   ΕΥΡ 15 38.877 36.594 36.272
   ΕΥΡ 12 41.812 39.356 37.621 35.367 34.860
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Πίνακας A3
Γερµανικές κρατικές ενισχύσεις στα νέα οµόσπονδα κράτη -
ετήσιος µέσος όρος 1995-1997

εκατ. ευρώ % ως ποσοστό
της συνολικής
ενίσχυσης

   Επιχορηγήσεις 5.327 51 39

   Φορολογικές απαλλαγές 1.539 15 11

   Συµµετοχές στο κεφάλαιο 16 0 0

   ∆άνειο µε µειωµένο επιτόκιο 3.036 29 22

   Φορολογικές διευκολύνσεις 0 0 0

   Εγγυήσεις 563 5 4

   ΣΥΝΟΛΟ 10.482 100 77

Κατά την περίοδο 1995 έως 1997 χορηγήθηκαν στα νέα οµόσπονδα κράτη

συνολικές ενισχύσεις ύψους 10,482 εκατ. ευρώ κατά µέσο όρο ετησίως. Το

ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 77% του συνόλου των γερµανικών

ενισχύσεων στο µεταποιητικό τοµέα που παρουσιάζει µείωση από το 1993

και µετά.
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∆ιάγραµµα A1

Ενισχύσεις στο µεταποιητικό τοµέα και κοινοτικά ταµεία ανά απασχολούµενο

Μέσος όρος 1995- 1997
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
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I. Κοινοτικά ταµεία, µέσα και προγράµµατα και δραστηριότητες ΕΚΑΧ

Στο παρόν παράρτηµα περιλαµβάνονται ορισµένοι πίνακες που
δείχνουν τα ποσά που χορηγούνται από τα κύρια όργανα
χρηµατοδότησης της Κοινότητας και της ΕΚΑΧ την περίοδο από το
1993-1997. ∆εν περιλαµβάνονται η υποστήριξη µέσω του ΕΤΠΑ για τη
γενική υποδοµή σε όλη την Κοινότητα, η υποστήριξη για εξωτερικές
πολιτικές και οι διοικητικές δαπάνες των οργάνων.

∆εδοµένου ότι τα οικονοµικά αποτελέσµατα από τη χορήγηση
κρατικών ενισχύσεων ήδη περιγράφηκαν στην έκθεση, (δηλαδή
ενισχύσεων που χρηµατοδοτήθηκαν από τους εθνικούς
προϋπολογισµούς και φορολογικά συστήµατα) δεν είναι αναγκαστικά
τα ίδια µε εκείνα των κοινοτικών παρεµβάσεων, η άµεση σύγκριση
µεταξύ των δύο δεν είναι πάντοτε δυνατή.

Στο γεωργικό τοµέα, οι συγκρίσεις µπορεί να οδηγήσουν σε
εσφαλµένα συµπεράσµατα λόγω του ότι, σε µεγάλο βαθµό, οι
δικαιούχοι των κοινοτικών παρεµβάσεων δεν είναι επιχειρήσεις. Όσον
αφορά τη σύγκριση µεταξύ 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 παρεµβατικών αγορών).
Όσον αφορά τη σύγκριση 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.

Ωστόσο επισηµαίνεται ότι για πρώτη φορά από το 1988, όταν
δηµοσιεύτηκε η πρώτη έκθεση για τις κρατικές ενισχύσεις, το σταδιακά
µειούµενο σύνολο των εθνικών κρατικών ενισχύσεων που
κοινοποιήθηκαν και εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 1997 πλησίασε
το επίπεδο του κοινοτικού προϋπολογισµού. Αν συνεχιστούν οι
σηµερινές τάσεις, οι εθνικές κρατικές ενισχύσεις θα µειωθούν κάτω
από το επίπεδο του κοινοτικού προϋπολογισµού πριν το πέρας της
χιλιετίας.

Ακολουθεί σύντοµη περιγραφή των κυριότερων δραστηριοτήτων
ΕΚΑΧ και κοινοτικών ταµείων, µέσων και προγραµµάτων στα οποία
αντιστοιχούν περίπου τα δύο-τρίτα του κοινοτικού προϋπολογισµού
του 1997. Αναλυτικές πληροφορίες υπάρχουν στις αντίστοιχες ετήσιες
εκθέσεις που δηµοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναφέρονται στο
σηµείο 5.
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∆ιαρθρωτικές δραστηριότητες

Τον Ιούλιο του 1993, συµφωνήθηκε η δεύτερη µεταρρύθµιση των
διαρθρωτικών ταµείων (ΕΓΤΠΕ, ΕΤΠΑ, Κοινωνικό Ταµείο, ΧΜΠΑ).
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),
διπλασιάστηκαν σε πραγµατικούς όρους την περίοδο 1992-1999 και η
συνολική χρηµατοδότηση των διαρθρωτικών ταµείων το χρονικό
διάστηµα 1994-1999 αυξήθηκε σε 141.471 εκατ. ευρώ (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.

Την εποχή της σύνταξης της έκθεσης οι προτάσεις της Επιτροπής για
κανονισµούς που θα διέπουν τα διαρθρωτικά ταµεία την περίοδο 2000-
2006 ήταν υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στις προτάσεις
αναπτύσσονται αναλυτικά οι κατευθυντήριες γραµµές που η Επιτροπή
ανακοίνωσε στο στρατηγικό της έγγραφο "Πρόγραµµα δράσης 2000 –
Για µία ισχυρότερη και ευρύτερη Ένωση", που δηµοσιεύτηκε τον Ιούλιο
του 1997. Η προτεινόµενη µεταρρύθµιση των διαρθρωτικών ταµείων
βασίζεται σε τρεις προτεραιότητες: µεγαλύτερη πυκνότητα
υποστήριξης, αποκεντρωµένη και απλουστευµένη εφαρµογή των
διαρθρωτικών ταµείων και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς τους και
του ελέγχου τους.

-ΕΓΤΠΕ - Εγγυήσεις

Το τµήµα Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταµείου
Προσανατολισµού και Εγγυήσεων χρηµατοδοτεί ενέργειες υποστήριξης
της αγοράς και των τιµών στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής
(ΚΑΠ) και διαφόρων άλλων γεωργικών µέτρων. Αντιπροσωπεύει το
σηµαντικότερο τοµέα από άποψη δαπανών του προϋπολογισµού
(40.440 εκατ. ευρώ το 1999 ή 49% του γενικού προϋπολογισµού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Από την ίδρυσή της και µέχρι το 1992, η ΚΑΠ προσέφερε ένα απλό
γενικό σύστηµα υποστήριξης των κύριων γεωργικών τοµέων για το
οποίο συστάθηκαν διάφοροι οργανισµοί κοινής αγοράς. Στις
περισσότερες περιπτώσεις, το νοµικό πλαίσιο για κάθε οργανισµό
κοινής αγοράς, προέβλεπε την έµµεση υποστήριξη του εισοδήµατος
των παραγωγών διατηρώντας σταθερές τις τιµές της αγοράς ως εξής:

– µε προστασία στα εξωτερικά σύνορα της Κοινότητας [τιµές κατωφλίου
και άλλες ελάχιστες τιµές εισαγωγής σε συνδυασµό µε διαφορετικά
επίπεδα δασµών για µη κοινοτικά προϊόντα πωλούµενα, γενικά, σε
πολύ χαµηλότερες (παγκόσµιες) τιµές]·

– µε την καταβολή επιστροφών κατά την εξαγωγή προϊόντων σε αγορές
τρίτων χωρών, για να µειωθεί η διαφορά µεταξύ της κοινοτικής τιµής
αγοράς και της εξωτερικής τιµής αγοράς η οποία κατά κανόνα ήταν
χαµηλότερη·
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– µε τη λήψη δηµόσιων µέτρων αποθήκευσης στο πλαίσιο των οποίων η
Κοινότητα αναλάµβανε να αγοράσει τα µη πωληθέντα πλεονάσµατα σε
προκαθορισµένη τιµή παρέµβασης καθορίζοντας µε τον τρόπο αυτό
µία πραγµατική ελάχιστη τιµή αγοράς.

Χωρίς την ύπαρξη αυτάρκειας, το σύστηµα έµµεσης υποστήριξης
αποδείχθηκε λιγότερο πολύπλοκο και δαπανηρό από ένα σύστηµα
άµεσων επενδύσεων σε παραγωγούς, δεδοµένου ότι οι πληρωµές
γίνονταν µόνο σε εµπόρους που εξήγαγαν ή πωλούσαν στην τιµή
παρέµβασης καλύπτοντας µόνον εκείνο το µέρος της συνολικής
παραγωγής που δεν ήταν δυνατό να πωληθεί στην τιµή της αγοράς
στο εσωτερικό της Κοινότητας. Ακόµη καλύτερα, αν η παραγωγή
µπορούσε να διατεθεί στην εσωτερική αγορά σε τιµή υψηλότερη από
την τιµή παρέµβασης δεν υπήρχε ανάγκη επιστροφών ή παρέµβασης
από µέρους των αρχών. 

Η κρίση του προϋπολογισµού την περίοδο 1983-86 (οι δαπάνες που
κάλυψε το Ταµείο Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ αυξήθηκε από 3.927 εκατ.
ευρώ το 1973 σε 15.786 εκατ. ευρώ το 1983 πριν ανέλθει κατά 40% σε
22.119 εκατ. ευρώ το 1986) προκλήθηκε από την αυξανόµενη διαφορά
µεταξύ της κατανάλωσης και της προσφοράς γεωργικών προϊόντων, η
οποία µεγάλωσε ακόµα περισσότερο µε τον εκσυγχρονισµό της
γεωργίας και την τεχνολογική πρόοδο αλλά επίσης και µε την
προσχώρηση έξι νέων κρατών µελών και τη σύσταση νέων
οργανισµών κοινής αγοράς. Η δηµιουργία σταθεροποιητικών
µηχανισµών έγινε απαραίτητη προκειµένου να δοθεί τέλος στην
απεριόριστη υποστήριξη των κύριων γεωργικών τοµέων.

Η µεταρρύθµιση της ΚΑΠ το 1992, αποτέλεσε ένα σηµαντικότατο
ορόσηµο όσον αφορά το είδος της ενίσχυσης που προσέφερε το
Ταµείο Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ: εν µέρει, η ενίσχυση δεν συνδεόταν
πλέον µε την παραγωγή σε ορισµένους σηµαντικούς γεωργικούς
τοµείς (δηµητριακά και βόειο κρέας). Οι παραδοσιακοί µηχανισµοί
υποστήριξης της αγοράς χαλάρωσαν µειώνοντας τις θεσµικές τιµές και
κατ' επέκταση µειώνοντας τις τιµές στην εσωτερική αγορά πράγµα το
οποίο αντισταθµίστηκε µε την εισαγωγή άµεσων πληρωµών στους
παραγωγούς - µε ανώτατα όρια - ανάλογα µε την καλλιεργούµενη
περιοχή ή τον αριθµό των ζώων εκτροφής ή πάχυνσης. Εκτός αυτού
εφαρµόστηκαν και συνοδευτικά µέτρα (αναδάσωση, πρόωρη
συνταξιοδότηση και γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα) τα οποία
χρηµατοδοτήθηκαν από το Ταµείο Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

Οι προτάσεις της "Agenda 2000" αντιπροσωπεύουν τη συνέχιση και
την εµβάθυνση των µεταρρυθµίσεων που άρχισαν το 1992 για την
περίοδο µετά το 1999. Η προσχώρηση νέων κρατών µελών, σχετικά
πλούσιων αλλά µε αρκετά µεγάλο γεωργικό τοµέα, σε συνδυασµό µε
την ανάγκη να καταστεί η ευρωπαϊκή γεωργία ανταγωνιστικότερη
(ιδιαίτερα όσον αφορά τις αρδευτικές καλλιέργειες και την εκτροφή
ζώων) έστω και σε ανταπόκριση στις πιέσεις που ασκούνται από
µέρους των εµπορικών εταίρων της Κοινότητας στο πλαίσιο του
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Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου καθιστά επείγουσα τη µείωση της
υποστήριξης παραδοσιακού τύπου (ιδίως των επιστροφών κατά την
εξαγωγή και των παρεµβατικών αγορών) µε περαιτέρω µείωση των
τιµών συνοδευόµενης και πάλι από κάποιο αντισταθµιστικό µέτρο υπό
µορφή άµεσων πληρωµών στους παραγωγούς. Τέλος, προτείνεται,
όπως και µε τα συνοδευτικά µέτρα του 1992, όλα τα µέτρα ανάπτυξης
της υπαίθρου που δεν καλύπτονται από προγράµµατα του στόχου 1 να
ενταχθούν σε ένα ενιαίο πλαίσιο και να αναληφθεί η χρηµατοδότησή
τους από το Ταµείο Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ. Η ενέργεια αυτή θα
ενισχύσει τον πολυλειτουργικό ρόλο της γεωργίας και της
χρηµατοδότησής της από το Ταµείο Εγγυήσεων του ΕΓΤΠΕ.

-ΕΓΤΠΕ-Προσανατολισµός

Το τµήµα Προσανατολισµού του ΕΓΤΠΕ 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 διαρθρώσεων, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων
που αφορούν την επεξεργασία και εµπορία προϊόντων·

- την αποζηµίωση για τις επιπτώσεις φυσικών µειονεκτηµάτων
στη γεωργία·

- την εκ νέου µετατροπή της γεωργικής παραγωγής και την
ανάπτυξη πρόσθετων δραστηριοτήτων για τους αγρότες·

- την ανάπτυξη του κοινωνικού ιστού των 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 την επένδυση σε ποιοτικά
προϊόντα για την τοπική ή την περιφερειακή γεωργία και
δασοκοµία·

- την ανάπτυξη διαρθρώσεων και γεωργικής υποδοµής·

- µέτρα διαφοροποίησης, ιδίως εκείνα που προβλέπουν την
ανάπτυξη πολλαπλών δραστηριοτήτων για αγρότες·

- την ανανέωση και ανάπτυξη χωριών και την προστασία και
διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς·
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- την ενθάρρυνση επενδύσεων στον τουρισµό και τη χειροτεχνία·

- την δηµιουργία των κατάλληλων προληπτικών µηχανισµών στην
περίπτωση φυσικών καταστροφών (ιδίως στις περιφέρειες του
στόχου 1) µε την αποκατάσταση της γεωργικής και δασοκοµικής
παραγωγής που ενδεχοµένως επλήγη από θεοµηνίες·

- την άρδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, και την
αποκατάσταση του τοπίου·

- την πλήρη αξιοποίηση των δασών·

- την ανάπτυξη γεωργικών και δασοκοµικών συµβουλευτικών
υπηρεσιών και της επαγγελµατικής κατάρτισης.

-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 περιεκτικό 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
µέσων για το στόλο και την υδατοκαλλιέργεια.

Τα καθεστώτα υποστήριξης 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 της Κοινότητας για τα διαρθρωτικά ταµεία.

Το 1993, τα διαρθρωτικά ταµεία της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)
αναθεωρήθηκαν και επήλθαν τρεις µείζονος σηµασίας αλλαγές. Οι
αλλαγές αυτές εξασφάλισαν µεγαλύτερη συνοχή µεταξύ των διαφόρων
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πτυχών της εν λόγω πολιτικής, ήραν τη διάκριση που διαχώριζε την
ΚΑΠ από τις υπόλοιπες κοινοτικές δραστηριότητες και έλαβαν υπόψη
τις µεταβολές που επηρεάζουν τον τοµέα. Τα διαρθρωτικά µέτρα της
ΚΑΠ ενσωµατώθηκαν στο σύστηµα των διαρθρωτικών ταµείων της
Κοινότητας όταν έγινε η µεταρρύθµισή τους το 1993. Επιπλέον, τα
διάφορα µέσα χρηµατοδότησης της αλιείας ενοποιήθηκαν σε ένα
ταµείο που έγινε γνωστό ως Χρηµατοδοτικό Μέσο Προσανατολισµού
της Αλιείας (ΧΜΠΑ). Το µέσο αυτό έπρεπε να συνδυάσει δύο στόχους:
τη συµβολή στους στόχους της ΚΑΠ και ταυτόχρονα ενίσχυση της
οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής. Στο πλαίσιο του ΧΜΠΑ
διατέθηκαν ποσά για τη χρηµατοδότηση διαρθρωτικών µέσων για την
αλίευση, εµπορία, επεξεργασία και υδατοκαλλιέργεια, τη δηµιουργία
προστατευµένων θαλάσσιων περιοχών στα παράκτια ύδατα και την
ανάπτυξη λιµενικών εγκαταστάσεων. Ο εκσυγχρονισµός συνοδεύεται
από την εξάλειψη του υπερβάλλοντος δυναµικού παραγωγής. Από τα
µέτρα στήριξης ωφελούνται και άλλες δραστηριότητες όπως η
προώθηση και ο εντοπισµός νέων αγορών καθώς και µέτρα
κοινωνικού περιεχοµένου.

-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). Εποµένως, το Ταµείο
συµµετέχει στη χρηµατοδότηση ενεργειών που υλοποιούν δηµόσιοι ή
ιδιωτικοί φορείς στους ακόλουθους τοµείς:

- πρόληψη της µακροχρόνιας ανεργίας·
- επαγγελµατική κατάρτιση·
- παροχή τεχνικών συµβουλών για τη δηµιουργία θέσεων

απασχόλησης·
- διευκόλυνση της προσαρµογής των εργαζοµένων στις

µεταβολές που επέρχονται στο µεταποιητικό τοµέα και στο
παραγωγικό σύστηµα.

Όλες οι αιτήσεις υποστήριξης 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 στήριξη σε:

- λιγότερο αναπτυγµένες περιοχές (στόχος 1)·
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- παρακµάζουσες βιοµηχανικές περιοχές (στόχος 2)·
- προβληµατικές γεωργικές 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 χορηγούνται γενικά σε οριζόντια και όχι
σε τοµεακή βάση, δεν είναι πάντοτε δυνατός ο καθορισµός της
δαπάνης που αντιστοιχεί στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης σύµφωνα
µε το άρθρο 92 της συνθήκης. Ως εναλλακτική δυνατότητα, έχουν
περιληφθεί στους υπολογισµούς στοιχεία σχετικά µε το µεταποιητικό
τοµέα, τις υπηρεσίες και την οικονοµική ανάπτυξη. Τα στοιχεία που
λαµβάνονται µε την προσέγγιση αυτή δίνουν απλώς µια ιδέα για την
κλίµακα της σχετικής ενίσχυσης του ΕΤΠΑ.

-Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής - Ταµείο Συνοχής

Μετά την ενσωµάτωση της αρχής του Ταµείου Συνοχής στη συνθήκη
του Μάαστριχτ, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Εδιµβούργου
αποφάσισε να συσταθεί το Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής. Το µέσο
αυτό παρείχε κοινοτική χρηµατοδοτική στήριξη στα κράτη µέλη -
αποδέκτες από το 1993, πριν δηλαδή την έναρξη ισχύος της συνθήκης,
η οποία στη συνέχεια επέτρεψε την ίδρυση του Ταµείου Συνοχής το
Μάιο του 1994.

Η Επιτροπή εξέδωσε την πρόταση κανονισµού για την ίδρυση του
Χρηµατοδοτικού Μέσου Συνοχής βάσει του άρθρου 235 της συνθήκης.
Το Συµβούλιο στη συνέχεια, εξέδωσε 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
αντιπροσώπευε ένα περαιτέρω στάδιο στην πολιτική αλληλεγγύης που
ξεκίνησε κυρίως στο πλαίσιο 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 αρχίζει
ήδη να γίνεται πραγµατικότητα). Από την αρχή, το Ταµείο διαµόρφωσε
τη δική του ταυτότητα βάσει τριών θεµελιακών αρχών.

Πρώτον, έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής: 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".
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∆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 τη συµµόρφωση µε τους
όρους περί υπερβολικών δηµοσίων ελλειµµάτων, όπως ορίζονται στο
άρθρο 104γ.

Επιπλέον, το Χρηµατοδοτικό Μέσο Συνοχής και αργότερα (από το
Μάιο του 1994) το Ταµείο Συνοχής, συνέβαλαν στην επίτευξη του
στόχου της συνοχής. Ωστόσο, λόγω του ότι οι περισσότερες διαθέσιµες
πιστώσεις χορηγήθηκαν για έργα υποδοµής και όχι για παραγωγικές
επενδύσεις, τα αριθµητικά στοιχεία παρουσιάζονται κατωτέρω στον
πίνακα Β µόνο υπό τύπον πληροφόρησης.

-Κοινοτική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ)

Το τέταρτο πρόγραµµα-πλαίσιο για την έρευνα και την ανάπτυξη (FP4)
για την περίοδο 1994-1998, εγκρίθηκε τον Απρίλιο του 1994. Το εν
λόγω πρόγραµµα-πλαίσιο περιλαµβάνει όλες τις κοινοτικές
δραστηριότητες στον τοµέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης
και των δοκιµών. Ο προϋπολογισµός του είναι 13.215 δισ. ευρώ. Έχει
τρεις µεγάλους στόχους:

- ενίσχυση της επιστηµονικής και τεχνολογικής βάσης της
Ευρώπης, και κατ' επέκταση, συµβολή στην ανάπτυξη της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας της κοινοτικής βιοµηχανίας και
προαγωγή του βιοτικού επιπέδου των πολιτών της Κοινότητας·

- προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων που θεωρούνται
αναγκαίες για άλλες κοινοτικές πολιτικές·

- περαιτέρω συνεργασία και βελτίωση του συντονισµού και της
εκµετάλλευσης της κοινοτικής έρευνας.

Οι κοινοτικές ερευνητικές δραστηριότητες διεξάγονται ουσιαστικά σε
δύο επίπεδα:

(I) Μέσω ενεργειών κοινής δαπάνης µε τρίτες χώρες
(συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων ΕΤΑ και θεµατικών δικτύων)
και µέσω συντονισµένων ενεργειών (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). Οι κυριότεροι
µέτοχοι στις δραστηριότητες ΕΤΑ προέρχονται από τα πανεπιστήµια,
τα ερευνητικά κέντρα και τον τοµέα της µεταποίησης
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(περιλαµβανοµένων των ΜΜΕ). Ποσό ελαφρώς υψηλότερο των 950
εκατ. ευρώ διατίθεται για τη χρηµατοδοτική στήριξη του Κοινού
Ευρωπαϊκού Κέντρου Ερευνών.

-Χρηµατοδοτήσεις ΕΚΑΧ

Η ΕΚΑΧ παρέχει χρηµατοδοτική συνδροµή υπό µορφή δανείων και
επιδοτήσεων. Τα δάνεια κατανέµονται σε τρεις µεγάλες κατηγορίες:

- βιοµηχανικά δάνεια,
- δάνεια µετατροπής,
- δάνεια για τη στέγαση των εργαζοµένων.

Το γεγονός ότι οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί που χορηγούν τα δάνεια
αυτά είναι µη κερδοσκοπικοί, ενδέχεται να αποτελεί πλεονέκτηµα ως
προς τον αποδέκτη του δανείου, το οποίο όµως δεν θεωρείται
ενίσχυση κατά την έννοια των συνθηκών. ∆εν συµβαίνει το ίδιο όσον
αφορά τις επιδοτήσεις. Ενώ οι επιδοτήσεις επιτοκίου (για δάνεια)
θεωρούνται κατά κανόνα ως ενισχύσεις, άλλα µέτρα, ιδίως οι
χρηµατοδοτήσεις κοινωνικού χαρακτήρα υπέρ πρώην εργαζοµένων
στους τοµείς της βιοµηχανίας σιδήρου και χάλυβα και του άνθρακα
σπανιότερα λαµβάνονται ως 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 µε 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 δανειοληπτικών της δραστηριοτήτων, 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
αυτού.

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων είναι ένας νέος χρηµατοδοτικός
φορέας που συστάθηκε για την παροχή εγγυήσεων για τη στήριξη
µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων επενδύσεων σε δύο καίριους
τοµείς ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας: τα διευρωπαϊκά δίκτυα
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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, συνεργάζεται µε τις τράπεζες και τα χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα των κρατών µελών. Με οδηγία της Επιτροπής της 15ης
Μαρτίου 1994, το Ταµείο αναγνωρίστηκε ως Πολυµερής Τράπεζα
Ανάπτυξης. Βασικός στόχος του Ταµείου είναι η άντληση
περισσότερων ιδιωτικών κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση έργων
υποδοµής και τη βελτίωση της ροής των χρηµατοδοτικών πόρων στον
τοµέα των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Το στόχο αυτό θα επιτύχει αναπτύσσοντας µηχανισµούς µεταβίβασης
και καταµερισµού του χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ενώ θα
συγκεντρωθεί στην παροχή χρηµατοοικονοµικών εγγυήσεων για
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα δάνεια από τράπεζες και άλλα
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.

Εκτός από τα µακροπρόθεσµα µη εξαρτώµενα χρέη για σχέδια που
αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θα µπορεί να καλύπτει ιδιωτικές
τοποθετήσεις, έκδοση οµολογιών, τίτλους καλυµµένους από έσοδα ή
περιουσιακά στοιχεία καθώς και εξαρτηµένα χρέη. Όσον αφορά τη
χρηµατοδότηση ΜΜΕ, θα µπορεί να καλύπτει χαρτοφυλάκια δανείων,
πιστωτικές διευκολύνσεις και τιτλοποιηµένα περιουσιακά στοιχεία.

Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων µπορεί επίσης να λαµβάνει
συµµετοχές σε αµοιβαία κεφάλαια επενδύσεων.

Κατά την εκπλήρωση του έργου αυτού, το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Επενδύσεων ενεργεί, σε εµπορική βάση, ως συµπλήρωµα του
τραπεζικού 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 την περίοδο 1993-1997.

2. Στον πίνακα Β παρουσιάζονται άλλα µέσα κοινοτικής παρέµβασης για
την περίοδο 1993-1997.

3. Στους πίνακες Γ1 και Γ2 παρουσιάζεται, αντίστοιχα, ο ετήσιος µέσος
όγκος των κοινοτικών παρεµβάσεων, για τις περιόδους 1993-1995 και
1995-1997 κατανεµηµένες ανά κράτος µέλος όπου αυτό είναι δυνατό.

4. Στο τεχνικό παράρτηµα, περιλαµβάνονται συµπληρωµατικά στοιχεία
σχετικά µε τις κοινοτικές παρεµβάσεις.

5. Περαιτέρω λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τους κοινοτικούς πόρους και
τα κοινοτικά µέσα περιλαµβάνονται στα ακόλουθα έγγραφα:
-   Η Γεωργική Κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Έκθεση 1996
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ISBN 92-827-9007-X

- ∆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
Ετήσια έκθεση 1997 ISBN 92-78-23634-9

- ∆ιαρθρωτικά Ταµεία
Ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-78-10829-4
Ετήσια έκθεση 1996 ISBN 92-78-26044-4
Ετήσια έκθεση 1997 ISBN 92-78-39641-9

- 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
Ετήσια έκθεση 1997 ISBN 92-78-39497-1

- Χρηµατοοικονοµική έκθεση
ΕΚΑΧ 1995 ISBN 92-827-7933-5
Χρηµατοοικονοµική έκθεση
ΕΚΑΧ 1996 ISBN 92-828-0908-0
Χρηµατοοικονοµική έκθεση
ΕΚΑΧ 1997 ISBN 92-828-3852-8

- Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Ετήσια έκθεση 1995 ISBN 92-827-6303
Ετήσια έκθεση 1996 ISBN 92-827-9943-3
Ετήσια έκθεση 1997 ISBN 92-828-3197-3
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Πίνακας A
Ετήσια Κοινοτική ∆απάνη εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997
ΕΓΤΠΕ Εγγυήσεις - γεωργία 34.715,9 33.376,8 34.463,3 39.073,7 40.641,5
ΕΓΤΠΕ Προσανατολισµός - γεωργία 3.092,4 3.335,4 3.609,0 3.934,5 4.129,0
ΕΓΤΠΕ Εγγυήσεις - αλιεία 32,4 35,5 39,4 34,1 33,5
ΧΜΠΑ 401,8 403.5 480,7 475,1 390,4
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 5.615,2 5.580,4 4.382,9 7.145,8 7.533,6
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (1) 1.555,5 1.899,6 1.969,8 2.261,3 2.501,7
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1.560,6 1.853,1 2.151,7 2.443,7 2.748,7
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Ε&Α 2.094,3 2.018,6 2.983,7 3.153,5 3.485,4
Επιχορηγήσεις ΕΚΑΧ
   Επιχορηγήσεις επανεγκατάστασης, άρθρο 56.2(β) 182,4 157,0 123,8 56,3 66,0
   Κοινωνικές ενισχύσεις στη βιοµ. σιδήρου και χάλυβα άρ.   
56, παρ. 2 στ.β)

60,0 86,0 41,3 0,0 -

   Κοινωνικές ενισχύσεις άνθρακα άρ. 56, παράγρ. 2,
στοιχείο β)

50,0 40,0 40,0 23,2 29,0

   Έρευνα άρθρο 55 124,0 52,0 61,4 85,0 84,0
   Επιδότηση επιτοκίου άρθρα 54/56 114,3 51,5 11,4 36,7 1,8
ΣΥΝΟΛΟ 49.598,8 48.879,4 50.358,3 58.722,9 61.644,6
(1)το τµήµα αυτό των δαπανών αντιστοιχεί κατά προσέγγιση στην έννοια της ενίσχυσης σύµφωνα µε το άρθρο 92 της συνθήκης

Τα στοιχεία για το 1995 περιλαµβάνουν την Αυστρία, τη Φινλανδία και τη
Σουηδία

Πίνακας B
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Άλλα µέσα κοινοτικής παρέµβασης
εκατ. ευρώ

1993 1994 1995 1996 1997
ΕΚΑΧ (νέα χορηγηθέντα δάνεια) 918,3 673,4 402,8 279,7 541,2
Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων*

17.672,6 17.656,0 18.603,0 20.946,0 22.958,0

Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων** - 643,0 1.441,0 2.239,0 3.020,0

*Χρηµατοδότηση εντός της ΕΕ
**Εγγυήσεις εγκεκριµένες από την έναρξη του 1994
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Πίνακας Γ1
Μέση ετήσια κοινοτική δαπάνη ανά κράτος µέλος (1992-1995) σε εκατ. ευρώ

ΕΓΤΠΕ
Εγγυήσεις

ΕΓΤΠΕ
Προσαν-
ατολισµός

ΕΓΤΠΕ
Εγγυήσεις
Αλιεία

ΧΜΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚ
Ο

ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Κοινοτικό
Πρόγραµµα

-πλαίσιο
Ε&TΑ

ΕΠΙΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΙΣ
ΕΚΑΧ*

ΣΥΝΟΛΟ

ΒΕΛΓΙΟ 1.363,5 40,9 0,3 3,9 90,2 13,7 1.512,4
∆ΑΝΙΑ 1.329,2 26,4 4,9 28,3 54,5 3,2 1.446,4
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.178,4 618,9 0,3 21,5 622,2 152,1 6.593,4
ΕΛΛΑ∆Α 2.626,3 377,7 0,9 35,5 403,5 232,3 333,5 4.009,6
ΙΣΠΑΝΙΑ 4.372,4 555,7 9,7 152,6 1.155,8 489,2 1.019,0 7.754,4
ΓΑΛΛΙΑ 8.176,0 533,7 11,5 41,3 581,9 136,7 9.481,1
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1.513,2 167,1 2,6 7,8 324,8 70,5 166,7 2.252,7
ΙΤΑΛΙΑ 3.862,5 447,5 0,9 55,1 740,9 263,2 5.370,0
ΛΟΥΞΕΜ-
ΒΟΥΡΓΟ

11,1 8,3 0,4 4,5 0,6 24,9

ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 2.057,8 21,6 0,1 6,9 166,5 12,2 2.265,1
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 628,2 369,0 2,5 35.6 487,1 238,4 335,0 2.092,5
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2.875,1 101,4 1,9 17,5 518,6 163,7 3.678,3
Τεχνική συνδροµή 0,9 0,9
Κοινοτικές άµεσες
πληρωµές

120,2 0,2 120,4

2.365,5 398,4 2.763,9
ΣΥΝΟΛΟ 34.113,9 3.268,2 35,7 406,5 5.150,5 1.775,6 1.855,1 2.365,5 398,4 49.366,0
*∆εν κατέστη δυνατή η κατανοµή ανά κράτος µέλος
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Πίνακας Γ2
Μέση ετήσια κοινοτική δαπάνη ανά κράτος µέλος (1992-1997) σε εκατ. ευρώ

ΕΓΤΠΕ
Εγγυήσεις

ΕΓΤΠΕ
Προσαν-
ατολισµός

ΕΓΤΠΕ
Εγγυήσεις
Αλιεία

ΧΜΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ

ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΟΧΗΣ

Κοινοτικό
Πρόγραµµα

-πλαίσιο
Ε&TΑ

ΕΠΙΧΟΡΗ-
ΓΗΣΕΙΣ
ΕΚΑΧ*

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΥΣΤΡΙΑ 719,0 101,6 0,0 0,7 100,6 14,4 936,2
ΒΕΛΓΙΟ 1.246,5 40,0 0,2 8,0 113,9 22,0 1.430,5
∆ΑΝΙΑ 1.320,9 21,0 5,9 20,2 53,0 5,3 1.426,3
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 5.734,1 780,1 0,2 28,7 980,4 251,5 7.775,0
ΕΛΛΑ∆Α 2.661,5 377,1 0,3 25,2 259,1 265,1 439,9 4.028,1
ΙΣΠΑΝΙΑ 4.393,9 776,6 7,2 191,8 1.380,0 588,4 1.347,0 8.684,9
ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΑ 425,8 113,8 0,0 9,3 83,9 40,4 673,2
ΓΑΛΛΙΑ 9.013,8 502,4 11,5 32,2 604,3 179,9 10.344,2
ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ 1.714,5 231,7 2,5 10,8 314,4 68,0 219,2 2.561,1
ΙΤΑΛΙΑ 4.235,0 487,5 0,2 32,5 837,7 344,8 5.937,8
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 18,8 3,8 0,0 0,3 4,1 0,7 27,8
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ 1.740,5 18,0 0,1 6,9 207,3 17,7 1.990,5
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 664,9 323,8 3,8 36,3 505,5 236,0 439,9 2.210,2
ΣΟΥΗ∆ΙΑ 479,8 34,8 1,0 15,2 59,0 25,3 615,1
ΗΝ: ΒΑΣΙΛΕΙΟ 3.605,1 78,6 2,7 29,2 851,0 184,7 4.751,4
Τεχνική συνδροµή 2,0 2,0
Κοινοτικές άµεσες
πληρωµές

85,3 1,4 86,7

3.207,5 220,0 3.427,5
ΣΥΝΟΛΟ 38.059,5 3.890,8 35,7 448,7 6.354,1 2.244,3 2.448,0 3.207,5 220,0 56.908,4

*∆εν κατέστη δυνατή η κατανοµή ανά κράτος µέλος


