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Θέμα:  Κρατική ενίσχυση N 635/2007 – Ελλάδα 

  Ενίσχυση διάσωσης υπέρ της Βαρβαρέσος Α.Ε. Απόφαση για μη 
 διατύπωση αντιρρήσεων 

 

Κύριε Υπουργέ, 
 

1.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  

(1) Στις 5.11.2007, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή τη χορήγηση 
ενίσχυσης διάσωσης προς την Βαρβαρέσος Ευρωπαϊκά Νηματουργεία Α.Ε. 
(στο εξής «Βαρβαρέσος Α.Ε.»), η οποία καταχωρίσθηκε στις 6.11.2007. Οι 
ελληνικές αρχές διεβίβασαν περαιτέρω πληροφορίες με επιστολή που 
καταχωρίσθηκε στις 28.11.2007. Η Επιτροπή ζήτησε πληροφορίες με 
επιστολές στις 10.12.2007, 05.03.2008 και  05.06.2008 και με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο στις 15.11.2007, 20.11.2007, 22.11.2007, 13.02.2008, 1.04.2008, 
16.04.2008, 13.05.2008, 14.05.2008, 22.05.2008, 04.06.2008, 12.06.2008, 
13.06.2008 και 17.06.2008 στις οποίες η Ελλάδα απάντησε με επιστολές που 
καταχωρίσθηκαν στις 25.01.2008, 30.04.2008, 05.06.2008 και 17.06.2008 και 
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις 21.11.2007, 01.04.2008, 21.04.2008, 
14.05.2008, 22.05.2008, 26.05.2008, 06.06.2008, 12.06.2008 και 13.06.2008. 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 

2.1. Ο Δικαιούχος  
(2) Η Βαρβαρέσος Α.Ε. αποτελεί μεγάλη εταιρεία κατά την έννοια της σύστασης 

της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων1, η οποία ανήκει στον κλάδο της 

                                                 
1  ΕΕ C 124 της 20.05.2003, σ. 36 
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κλωστοϋφαντουργίας και ασχολείται με την παραγωγή, συσκευασία και 
πώληση νημάτων.  Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1974 με βάση την «Εταιρία 
Περιορισμένης Ευθύνης Κλωστήρια – Βαφεία Ναούσης Γρηγόριος 
Βαρβαρέσος και Σια ΕΠΕ», που προϋπήρχε από το 1964.  Η Βαρβαρέσος Α.Ε. 
διαθέτει ένα εργοστάσιο στη Νάουσα Ημαθίας και δύο στη Στενήμαχο 
Νάουσας. Από τον Φεβρουάριο του 2000 η εταιρία συμμετέχει με 57% στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας «Εκκοκκιστήρια Βάμβακος Θηβών 
Α.Β.Ε.Ε.»2 η οποία ειδικεύεται στην παραγωγή τυποποιημένου βάμβακα 
υψηλής ποιότητας. Από τον Δεκέμβριο του 1999 η εταιρεία είναι εισηγμένη 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η επιχείρηση είναι εγκατεστημένη σε περιοχή 
επιλέξιμη για χορήγηση ενίσχυσης βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 3 
στοιχείο α) της συνθήκης ΕΚ. 

(3) Κατά την περίοδο 2000-2005 η εταιρεία συνήψε δάνεια ύψους 27.800.000 € 
για επενδύσεις που θα της επέτρεπαν να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά 
της σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά. Το 2005 αποδείχθηκε εξαιρετικά 
ζημιογόνος χρήση με μείωση του κύκλου εργασιών (27.615.000 €), ζημίες 
ύψους 2.860.000 € και αύξηση των χρεών (39.000.000 €). Η κατάσταση της 
εταιρείας επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο το 2006 και η τάση αυτή 
συνεχίσθηκε το 2007 με μείωση του κύκλου εργασιών, ζημίες ύψους 
2.964.000 € και χρέη ύψους 30.154.000 €. 

(σε €) 2005 2006 2007 

ΖΗΜΙΕΣ 2.860.000  3.952.000 2.964.000 

ΚΥΚΛΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

27.615.000 27.950.000 23.230.000 

ΧΡΕΗ 39.000.000 34.322.000 30.154.000 

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙ
Α 

31.332.000 26.862.000 22.417.000 

 

(4) Η ετήσια παραγωγή της Βαρβαρέσος Α.Ε. ανέρχεται σε 8.300 τόνους 
νημάτων υψηλής ποιότητας, που ισοδυναμεί με το 0,28% της παραγωγικής 
ικανότητας νημάτων της ΕΕ. Η εταιρεία εξάγει το 73,91% των προϊόντων της 
σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ανατολικής Ευρώπης και της βορείου 
Αφρικής.  

                                                 
2 Το 2005 τα χρέη του ομίλου ανήλθαν σε 39.272.705,99 € έναντι ιδίων κεφαλαίων ύψους 
31.332.000 €, τάση η οποία συνεχίσθηκε το 2006 (χρέη ύψους 34.322.292,12 € έναντι ιδίων 
κεφαλαίων ύψους 26.862.000 €). Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών του ανήλθε σε 27.615.360,85 € το 
2005 και σε 27.950.712,52 € το 2006 με ζημίες ύψους 2.167.434.01 € το 2005 και 4.469.900,92 € το 
2006. 
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(5) Η Βαρβαρέσος Α.Ε. απασχολεί 259 άτομα και αντιπροσωπεύει μείζονα πηγή 
δραστηριότητας για την τοπική οικονομία, ιδίως στην περιοχή της Ημαθίας 
όπου το ποσοστό ανεργίας είναι πάνω από το διπλάσιο του μέσου όρου στην 
Ελλάδα. 

(6) Οι ελληνικές αρχές αποδίδουν τις δυσχέρειες της εταιρείας, κατά κύριο λόγο, 
στην υπερχρέωσή της. Η εταιρεία δανείσθηκε τα προηγούμενα έτη το ποσό 
των 27.800.000 € από ιδιωτικές τράπεζες προκειμένου κυρίως να επενδύσει σε 
ένα κλωστήριο 24.000 αδραχτιών με σκοπό να διατηρήσει την 
ανταγωνιστικότητά της σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά.   
 

2.2. Η χρηματοδοτική παρέμβαση 

(7) Οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν ως προγραμματιζόμενο μέτρο οικονομικής 
στήριξης μια εγγύηση δανείου ύψους 2.870.000 €. Με επιστολή της 
17.06.2008, μείωσαν το ποσό αυτό σε 2.387.239 € προκειμένου να το 
ευθυγραμμίσουν με το ανώτατο ποσό ενίσχυσης που επιτρέπεται βάσει του 
μαθηματικού τύπου που προβλέπεται στο παράρτημα των κοινοτικών 
κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και 
αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων3(εφεξής «κατευθυντήριες 
γραμμές»). Το δάνειο χορηγείται με επιτόκιο συγκρίσιμο με τα επιτόκια που 
ισχύουν για τα δάνεια προς υγιείς επιχειρήσεις και, σε κάθε περίπτωση, πάνω 
από τα επιτόκια αναφοράς που καθορίζει η Επιτροπή για την Ελλάδα.  

(8) Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται ότι η εγγύηση του δανείου θα λήξει εντός έξι 
μηνών από την καταβολή της πρώτης δόσης του δανείου, εκτός εάν υποβληθεί 
πρόγραμμα αναδιάρθρωσης της Βαρβαρέσος εντός έξι μηνών από την έγκριση 
της ενίσχυσης. 

3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

3.1. Ύπαρξη κρατικής ενίσχυσης  

(9) Το άρθρο 87 παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι οι ενισχύσεις που 
χορηγούνται υπό οιαδήποτε μορφή από τα κράτη ή με κρατικούς πόρους και 
που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό διά της ευνοϊκής 
μεταχειρίσεως ορισμένων επιχειρήσεων ή ορισμένων κλάδων παραγωγής 
είναι ασυμβίβαστες με την κοινή αγορά, στο μέτρο που επηρεάζουν τις μεταξύ 
κρατών μελών συναλλαγές. 

(10) Η εγγύηση δανείου υπέρ της Βαρβαρέσος Α.Ε. θα χρηματοδοτηθεί από τον 
Γενικό Προϋπολογισμό της Ελλάδας, και συνεπώς από κρατικούς πόρους. Το 
δάνειο θα προσφέρει στην Βαρβαρέσος Α.Ε. πρόσβαση σε πιστώσεις τις  
οποίες δεν θα μπορούσε διαφορετικά να λάβει ως προβληματική επιχείρηση. 
Συνεπώς, σύμφωνα με το σημείο 4 παράγραφος 2 της ανακοίνωσης της 11ης 
Μαρτίου 2000 για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις 
κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων4 η Βαρβαρέσος Α.Ε. αποκομίζει 
πλεονέκτημα το οποίο δεν θα αποκόμιζε υπό κανονικές συνθήκες 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπλέον, δεδομένου ότι υφίσταται εμπόριο 

                                                 
3  ΕΕ C 244 της 1.10.2004, σ. 2 
4  ΕΕ C 71 της 11.3.2000, σ. 14. 
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νημάτων μεταξύ της Ελλάδας και άλλων κρατών μελών, το μέτρο ενδέχεται 
να βελτιώσει τη θέση της αποδέκτριας έναντι των ανταγωνιστών της στην 
Ελλάδα και στην ΕΕ με αποτέλεσμα να στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και να 
επηρεάζει τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών. 

(11) Ως εκ τούτου, η Επιτροπή εκτιμά ότι η παρούσα εγγύηση δανείου υπέρ της 
Βαρβαρέσος Α.Ε συνιστά κρατική ενίσχυση σύμφωνα με το άρθρο 87 
παράγραφος 1 της συνθήκης ΕΚ. Οι ελληνικές αρχές δεν αμφισβητούν αυτό 
το συμπέρασμα. 

3.2. Συμβιβάσιμο της ενίσχυσης με την κοινή αγορά   
(12) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εν λόγω ενίσχυση αποτελεί ενίσχυση διάσωσης η 

οποία ικανοποιεί τα κριτήρια των κατευθυντήριων γραμμών και, ως εκ 
τούτου, είναι συμβατή με την κοινή αγορά βάσει του άρθρου 87 παράγραφος 
3 της συνθήκης ΕΚ.  

(13) Ο ορισμός της προβληματικής επιχείρησης παρέχεται στο σημείο 2.1 των 
κατευθυντήριων γραμμών. Επομένως, η Βαρβαρέσος Α.Ε. δεν χαρακτηρίζεται 
αυτομάτως ως προβληματική επιχείρηση διότι δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του 
σημείου 10 στοιχεία α), β) και γ). Ωστόσο, βάσει του σημείου 11 των 
κατευθυντήριων γραμμών, μια εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί επίσης ότι είναι 
προβληματική «όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις μιας προβληματικής 
επιχείρησης», όπως «αύξηση των ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών, 
διόγκωση των αποθεμάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα 
ταμειακή ροή, αυξανόμενη δανειοληψία, αύξηση των οικονομικών 
επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού 
ενεργητικού». Επιπλέον, μια επιχείρηση είναι προβληματική όταν «αδυνατεί 
να εξασφαλίσει την ανάκαμψή της με δικούς της πόρους». 

(14) Στην περίπτωση της Βαρβαρέσος Α.Ε. η Επιτροπή κρίνει ότι οι ζημίες της 
ανήλθαν σε  2.860.000 € το 2005, 3.952.000 € το 2006 και 2.964.000 € το 
2007.  Ο κύκλος εργασιών της αυξήθηκε ελαφρά από 27.615.000 € το 2005 σε 
27.950.000 € το 2006 και μειώθηκε σε 23.230.000 € το 2007. Το 2006, τα 
χρέη της ανήλθαν σε 34.322.000 € και υπερέβησαν σχεδόν κατά το ένα τρίτο 
το ύψος των ιδίων κεφαλαίων της (26.862.000 €), τάση η οποία συνεχίσθηκε 
το 2007 (χρέη ύψους 30.154.000 € έναντι ιδίων κεφαλαίων ύψους 22.417.000 
€). Όπως επιβεβαιώνουν οι ελληνικές αρχές, η Βαρβαρέσος Α.Ε. δεν είναι σε 
θέση να εξασφαλίσει την ανάκαμψή της με δικούς της πόρους, ούτε και ο 
όμιλος Βαρβαρέσος, όπως αναφέρεται στο σημείο (2). 

(15) Η ενίσχυση πληροί επίσης και τους πέντε όρους του σημείου 25 των 
κατευθυντηρίων γραμμών για να θεωρηθεί συμβιβάσιμη ενίσχυση διάσωσης: 
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(16) Πρώτον, η ενίσχυση συνίσταται, σύμφωνα με το σημείο 25 στοιχείο α) των 
κατευθυντηρίων γραμμών, σε ενίσχυση ρευστότητας υπό μορφή εγγύησης 
δανείου. Η εγγύηση περιορίζεται σε περίοδο έξι μηνών από την καταβολή της 
πρώτης δόσης του δανείου στην επιχείρηση. Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές 
διαβεβαίωσαν ότι το δάνειο θα χορηγηθεί με επιτόκιο συγκρίσιμο με εκείνα 
που ισχύουν για τα δάνεια σε υγιείς επιχειρήσεις, και σε κάθε περίπτωση 
μεγαλύτερο του επιτοκίου αναφοράς (5,19 % στις 30.6.20085) που ενέκρινε η 
Επιτροπή για την Ελλάδα.  

(17) Δεύτερον, η ενίσχυση συνάδει με το σημείο 25 στοιχείο β) των 
κατευθυντηρίων γραμμών διότι δικαιολογείται λόγω σοβαρών κοινωνικών 
δυσχερειών και δεν παράγει αθέμιτα δυσμενείς δευτερογενείς συνέπειες για 
άλλα κράτη μέλη. Στην πραγματικότητα, η διακοπή της λειτουργίας της 
Βαρβαρέσος Α.Ε. θα είχε σοβαρές επιπτώσεις από πλευράς απασχόλησης για 
την οικονομία της περιφέρειας, η οποία αποτελεί ενισχυόμενη περιοχή κατά 
την έννοια του άρθρου 87 παράγραφος 3 στοιχείο α). Επιπλέον, λαμβάνοντας 
υπόψη τη σχετικά περιορισμένη παραγωγή της εταιρείας, η οποία αντιστοιχεί 
στο 0,28% της ικανότητας παραγωγής νημάτων της ΕΕ, η Επιτροπή κρίνει ότι 
η ενίσχυσης δεν θα δημιουργήσει αθέμιτα δυσμενείς δευτερογενείς συνέπειες 
για άλλα κράτη μέλη. 

(18) Τρίτον, η ενίσχυση διάσωσης συμμορφώνεται με το σημείο 25 παράγραφος γ) 
όσον αφορά τον χρονικό περιορισμό των 6 μηνών, καθώς οι ελληνικές αρχές 
έχουν δεσμευθεί ότι η εγγύηση δανείου θα λήξει εντός 6 μηνών από την 
χορήγησή του. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να πληροφορήσουν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ημερομηνία εφαρμογής της ενίσχυσης η 
οποία πρέπει να λάβει χώρα εντός ενός μηνός από την έγκρισή της. Εξάλλου, 
εκδήλωσαν την πρόθεση να υποβάλουν στην Επιτροπή σχέδιο αναδιάρθρωσης 
της εταιρείας εντός έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της ενίσχυσης 
από την Επιτροπή.  

(19) Τέταρτον, οι ελληνικές αρχές κοινοποίησαν στην Επιτροπή ενίσχυση ύψους 
2.870.000 €. Την εποχή της κοινοποίησης της 5ης Νοεμβρίου 2007, ο 
μαθηματικός τύπος στο Παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών6 για τον 
υπολογισμό του ανώτατου ποσού ενίσχυσης χρησιμοποιήθηκε με βάση τα 
στοιχεία για το 2005 και το 2006. Με τον εν λόγω τύπο το ανώτατο ποσό 
ενίσχυσης θα ήταν 2.387.239 €, ποσό μικρότερο από το προβλεπόμενο ποσό 
ενίσχυσης. Ωστόσο, δεδομένου ότι η κοινοποίηση δεν ολοκληρώθηκε μέχρι 
τον Ιούνιο του 2008, η Επιτροπή ζήτησε τα στοιχεία για το 2007. Ο 
μαθηματικός τύπος που εφαρμόσθηκε στα στοιχεία του 2006-2007 είχε θετικό 
αποτέλεσμα όπως αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί (4.245.720 €).  
Σύμφωνα με το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών «σε περίπτωση 
θετικού αποτελέσματος, πρέπει να υποβληθεί λεπτομερής εξήγηση που να 
αποδεικνύει ότι η επιχείρηση είναι προβληματική κατά την έννοια των 
σημείων 10 και 11». Μολονότι το αποτέλεσμα του υπολογισμού ήταν θετικό 
για το 2007, η Βαρβαρέσος Α.Ε. εξακολουθεί να εμπίπτει στον χαρακτηρισμό 
της προβληματικής επιχείρησης και ούτε η Βαρβαρέσος Α.Ε. ούτε ο όμιλος 
μπορούν «να εξασφαλίσουν την ανάκαμψή της με δικούς της πόρους» για 
τους εξής λόγους: 

                                                 
5  Όπως δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Ανταγωνισμού:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html  
6  [EBITt+απόσβεσηt+(κεφάλαιο κίνησηςt – κεφάλαιο κίνησηςt-1)]/2 
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• Μείωση των ζημιών χάρη σε ορισμένα μέτρα αναδιάρθρωσης που έχουν ήδη 
ληφθεί (ιδίως απολύσεις προσωπικού)· 

•  Σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών μεταξύ 2006 και 2007 (16,89%), 
και διατήρηση των χρεών της σε πολύ υψηλά επίπεδα (30.154.000 €)· 

•  Η γενικότερη κατάσταση της Βαρβαρέσος Α.Ε. το 2007 παρέμεινε 
συγκρίσιμη με την κατάστασή της το 2006, δεδομένου ότι ο λόγος χρέους 
προς τα ίδια κεφάλαια μειώθηκε ελαφρά από 78% σε 74% και ο λόγος χρέους 
προς τον κύκλο εργασιών από 81% σε 77%.  

Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η Επιτροπή θεωρεί ότι η εταιρεία εξακολουθεί 
να χρειάζεται σημαντική ρευστότητα για να επιζήσει και ότι η ενίσχυση 
διάσωσης ύψους 2.387.239 €, ως προς την οποία οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν 
δέσμευση στην επιστολή τους της  17.06.2008 και η οποία αντιστοιχεί στο 
αποτέλεσμα του υπολογισμού με βάση των μαθηματικό τύπο και τα στοιχεία για 
το 2005/2006, δεν αποτελεί υπερεκτίμηση των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν 
από την επιχείρηση κατά το επόμενο εξάμηνο. Για τούτο η Επιτροπή είναι της 
άποψης ότι το εν λόγω ποσό αποτελεί το ελάχιστο αναγκαίο ποσό που απαιτείται 
για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης επί ένα εξάμηνο, όπως 
ορίζεται στο σημείο 25 παράγραφος δ) των κατευθυντήριων γραμμών.  

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. 

 2005 2006 2007 

Ebit t -1.603.920 -1.618.763 -1.101.060 

Απόσβεση t 2.241.535 2.189.392 2.045.766 

Κεφάλαιο κίνησης t 10.156.693 4.811.586 12.358.319 

Κεφάλαιο κίνησης t-1 7.750.557 10.156.693 4.811.586 

Απόκλιση κεφαλαίου 
κίνησης t 

2.406.136 -5.345.107 7.546.733 

Σύνολο 3.043.751 -4.774.478 8.491.439 

Σύνολο/2 1.521.876 -2.387.239 4.245.720 
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(20) Τέλος, οι ελληνικές αρχές επιβεβαιώνουν ότι η εταιρεία δεν έλαβε καμία άλλη 
ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης κατά την τελευταία δεκαετία  Συνεπώς, 
η κοινοποιηθείσα ενίσχυση συνάδει με την αρχή της «εφάπαξ» ενίσχυσης 
όπως ορίζεται στα σημεία 72 και επόμενα και στο σημείο 25 στοιχείο ε) των 
κατευθυντηρίων γραμμών.  
 

4. ΑΠΟΦΑΣΗ 
 
(21) Η Επιτροπή βάσει των ανωτέρω εκτιμήσεων αποφάσισε να κρίνει την 

ενίσχυση συμβιβάσιμη με τη συνθήκη ΕΚ. 

Εφόσον χρειάζεται, περιλαμβάνεται η ακόλουθη παράγραφος: Σε περίπτωση που η 
παρούσα επιστολή περιέχει εμπιστευτικά στοιχεία τα οποία δεν πρέπει να 
δημοσιεύονται, καλείστε να ενημερώσετε σχετικά την Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία 
δεκαπέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας 
επιστολής. Εάν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της 
οριζομένης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με την δημοσίευση 
ολόκληρου του κειμένου της επιστολής στην αυθεντική γλώσσα στη διεύθυνση 
Internet http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm.  
 
Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία 
στην ακόλουθη διεύθυνση: 
 European Commission  
 Directorate General for Competition 
 State aid Greffe  
 B-1049 Brussels  
 Αριθ. φαξ: +32 2 296 12 42 

Αριθ. φαξ:  

 Με εκτίμηση, 
 Για την Επιτροπή 

 

 Neelie KROES 
 Μέλος της Επιτροπής 


