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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να γίνει η ΕΕ η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία
της γνώσης ανά την υφήλιο, το Συµβούλιο  της Λισσαβόνας κάλεσε, το Μάρτιο του 2000, το
Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη να "εντείνουν τις προσπάθειές τους για � τον
περιορισµό του εν γένει επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων". Ένα χρόνο αργότερα, στο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, αποφασίστηκε η κατάρτιση ειδικών δεικτών και ο
καθορισµός συγκεκριµένης ηµεροµηνίας για τη µείωση των ενισχύσεων. Τα κράτη µέλη
κλήθηκαν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση του γενικού επιπέδου των
κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) µέχρι το
2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς
οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της συνοχής.

Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν ακόµη δηµοσιευτεί στοιχεία για το 2003, υπάρχουν ενδείξεις
ότι τα περισσότερα κράτη µέλη έχουν λάβει µέτρα που εξασφαλίζουν την τήρηση των
δεσµεύσεων για τη µείωση και τον αναπροσανατολισµό των ενισχύσεων. Έτσι συνεχίζει να
µειώνεται ο συνολικός όγκος των κρατικών ενισχύσεων στα 15 κράτη µέλη, ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Το 2001, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν ανήλθε σε 86 δισ. ευρώ,
ήτοι ποσοστό ελαφρά χαµηλότερο από το 1% του ΑΕΠ, σε σύγκριση µε 102 δισ. ευρώ το
1997. Με εξαίρεση τους ιδιαίτερους τοµείς της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών, η
πτώση του επιπέδου των ενισχύσεων έγινε ακόµη πιο αισθητή· το συνολικό ύψος των
ενισχύσεων σηµείωσε πτώση από το 0,66% του ΑΕΠ το 1997 στο 0,38% του ΑΕΠ το 2001.
Επιπλέον, σηµαντική ήταν η αύξηση του ποσοστού των ενισχύσεων που προορίζονται για
οριζόντιους στόχους, όπως οι ενισχύσεις για την έρευνα και την ανάπτυξη, για µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις, για το περιβάλλον, την απασχόληση και την κατάρτιση, ενώ σηµειώθηκε
αντίστοιχη µείωση των µεµονωµένων ενισχύσεων που νοθεύουν περισσότερο τον
ανταγωνισµό.  Κατά την περίοδο 1993-2001, ωστόσο, σηµειώθηκε εντυπωσιακή µείωση των
ενισχύσεων προς ενισχυόµενες περιοχές· τούτο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στη σταδιακή
κατάργηση  των ενισχύσεων προς τα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη.

Μετά τις δεσµεύσεις που αποφασίστηκαν στη Στοκχόλµη, το Συµβούλιο ενέκρινε ειδικότερα
συµπεράσµατα για τις κρατικές ενισχύσεις, πάντοτε µε βάση τις αρχές της µείωσης και του
αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων.  Συγκεκριµένα, το Συµβούλιο κάλεσε τα κράτη µέλη
να εξετάζουν, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης, εάν αυτή στοχεύει σε
σαφώς διαπιστωθείσες αποτυχίες της αγοράς ή σε οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένων των στόχων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, και εάν µία
παρέµβαση υπό µορφή κρατικής ενίσχυσης είναι ο καταλληλότερος και αποτελεσµατικότερος
τρόπος για την επανόρθωση των εν λόγω καταστάσεων. Τα κάλεσε ακόµη να συνεχίσουν να
αναπτύσσουν τη χρήση των �εκ των προτέρων» και �εκ των υστέρων� αξιολογήσεων κάθε
κρατικής ενίσχυσης και των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων, ώστε να υπάρχει
παρακολούθηση των επιπτώσεων στον ανταγωνισµό και της αποτελεσµατικότητας των
ενισχύσεων.

Η φθινοπωρινή έκδοση του πίνακα αποτελεσµάτων χωρίζεται σε τρία µέρη. Το πρώτο µέρος
αναφέρεται στις ενέργειες που ανέλαβε η Επιτροπή και τα κράτη µέλη για την παρακολούθηση
της εφαρµογής των συµπερασµάτων του Συµβουλίου στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων.
Το δεύτερο µέρος ασχολείται µε µία από τις µορφές κρατικών ενισχύσεων που νοθεύουν
περισσότερο τον ανταγωνισµό: τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων. Τέλος, το τρίτο µέρος ασχολείται µε τις πρόσφατες εξελίξεις
του αναθεωρηµένου προγράµµατος της Επιτροπής στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων.



4

Ο εαρινός πίνακας αποτελεσµάτων του 2003 παρέχει επισκόπηση της κατάστασης που
επικρατεί στην Ένωση στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων και εξετάζει τις διαφαινόµενες
τάσεις, λαµβάνοντας ως βάση τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2001). Πέρα από την έντυπη
αυτή µορφή, το 2002 εγκαινιάστηκε µόνιµος ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσµάτων  στο
∆ιαδίκτυο (http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/), ο οποίος απαρτίζεται
από µια σειρά δείκτες-κλειδιά, στατιστικά στοιχεία και ένα φόρουµ ανταλλαγής απόψεων για
τα κράτη µέλη.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Στη συνέχεια παρέχεται συνοπτική περιγραφή των σηµαντικότερων σηµείων των διαφόρων
συµπερασµάτων του Συµβουλίου σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις, µετά την παρουσίαση
της ηµερήσιας διάταξης της Λισσαβόνας, το Μάρτιο του 2000. Στο παράρτηµα Ι παρέχεται
πλήρης σειρά των συµπερασµάτων.

Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως στόχο να γίνει η ΕΕ η ανταγωνιστικότερη
και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την υφήλιο. Το Συµβούλιο, η Επιτροπή και τα
κράτη µέλη κλήθηκαν "να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προαγωγή του
ανταγωνισµού και τον περιορισµό του εν γένει επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων". Ένα
χρόνο αργότερα, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Στοκχόλµης, τα κράτη µέλη κλήθηκαν να
"επιδείξουν τάσεις µείωσης των κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστού του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη
αναπροσανατολισµού των κρατικών ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων της συνοχής". Περαιτέρω ώθηση δόθηκε
στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Βαρκελώνης, το Μάρτιο του 2002, όπου τα κράτη µέλη
συµφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για µείωση των επιπέδων των κρατικών
ενισχύσεων. Το Μάρτιο του 2003, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών απευθύνει
έκκληση για "µεγαλύτερη µείωση των ενισχύσεων και επαναπροσανατολισµό των ενισχύσεων
προς οριζόντιους στόχους, και επιδοκιµάζει την πρόθεση της Επιτροπής να συνεχίσει τις
εργασίες για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισµό των ρυθµίσεων που αφορούν τις
κρατικές ενισχύσεις, επικεντρώνοντας την προσοχή σε εκείνες που προξενούν τις
περισσότερες στρεβλώσεις".

Πέρα από τις αναφορές κατά τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια, έχουν διατυπωθεί και ειδικότερα
συµπεράσµατα στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων. Το ∆εκέµβριο του 2001, στο πλαίσιο
της βελγικής προεδρίας, το συµβούλιο των υπουργών Βιοµηχανίας ενέκρινε σειρά
συµπερασµάτων στα οποία τα κράτη µέλη καλούνται να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για
µείωση του ύψους των κρατικών ενισχύσεων, αναπροσανατολισµό τους προς οριζόντιους
στόχους, περαιτέρω ανάπτυξη των εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των
καθεστώτων ενισχύσεων, καθώς και βελτίωση της διαφάνειας και της ποιότητας των εκθέσεων
που υποβάλλονται στην Επιτροπή. Ακόµη, το Συµβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να
αναλάβει ενεργό ρόλο ως προς την  παρακολούθηση της εφαρµογής των συµπερασµάτων
αυτών και να παρουσιάσει µία πρώτη έκθεση προόδου το 20021.

Το Νοέµβριο του 2002, στη διάρκεια της δανικής προεδρίας, το συµβούλιο Ανταγωνισµού
εξέδωσε µία ακόµη σειρά συµπερασµάτων σχετικά µε "µία οικονοµική προσέγγιση του στόχου
της µείωσης και βελτίωσης των κρατικών ενισχύσεων"2.  Κύριος στόχος των συµπερασµάτων
αυτών είναι η πραγµατοποίηση µιας ευρύτερης οικονοµικής ανάλυσης των επιπτώσεων των
κρατικών ενισχύσεων µέσω της ενθάρρυνσης ενός ευρύτερου διαλόγου και της ανταλλαγής
πληροφοριών µεταξύ των κρατών µελών. Επιβεβαιώνεται δε η ανάγκη εκ του σύνεγγυς
αξιολόγησης των κρατικών ενισχύσεων, έτσι ώστε να εντοπίζονται και να περιορίζονται οι πιο

                                                
1 Η Έκθεση προόδου της Επιτροπής προς το Συµβούλιο  (COM(2002) 555 τελικό) σχετικά µε τη µείωση και
τον αναπροσανατολισµό των κρατικών ενισχύσεων, εξεδόθη στις 16 Οκτωβρίου 2002:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/

2 Έγγραφο του Συµβουλίου αριθ. 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st13/13799en2.pdf.
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επιζήµιες για τον ανταγωνισµό µορφές ενισχύσεων, ενώ επισηµαίνεται ότι η παρακολούθηση
των δαπανών για τις κρατικές ενισχύσεις αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της πολιτικής περί
κρατικών ενισχύσεων που ασκούν τα κράτη µέλη και η Κοινότητα. Στο πλαίσιο αυτό, τα
κράτη µέλη καλούνται "να εξετάζουν, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε κρατικής
ενίσχυσης, εάν αυτή στοχεύει σε σαφώς διαπιστωθείσες αποτυχίες της αγοράς ή σε
οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων οικονοµικής
και κοινωνικής συνοχής, και εάν µία παρέµβαση υπό µορφή κρατικής ενίσχυσης είναι ο
καταλληλότερος και αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επανόρθωση των εν λόγω
καταστάσεων. Καλούνται ακόµη «να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη χρήση των �εκ των
προτέρων» και �εκ των υστέρων� αξιολογήσεων κάθε κρατικής ενίσχυσης και των
καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των επιπτώσεων στον
ανταγωνισµό και της αποτελεσµατικότητας των ενισχύσεων". Το Συµβούλιο καλεί επίσης τα
κράτη µέλη και την Επιτροπή, στο πλαίσιο των προσπαθειών τους για τη µείωση και τον
αναπροσανατολισµό  των κρατικών ενισχύσεων, να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εµπειρίες,
ιδίως µέσω συσκέψεων και σεµιναρίων, καθώς και µε τη δηµιουργία ενός δικτύου µε βάση το
∆ιαδίκτυο. Επιπλέον, το Συµβούλιο καλεί την  Επιτροπή, να συνεχίσει, µεταξύ άλλων, να
εκσυγχρονίζει, να απλουστεύει και να διασαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις (βλ. µέρος τρίτο).

Η ανταπόκριση των κρατών µελών και της Επιτροπής στα συµπεράσµατα του
Συµβουλίου

Στην ανωτέρω έκθεση προόδου προς το Συµβούλιο, η Επιτροπή κάλεσε, τον Οκτώβριο του
2002, τα κράτη µέλη να της κοινοποιήσουν τα µέτρα που έλαβαν  για να θέσουν σε εφαρµογή
τα διάφορα συµπεράσµατα για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι παρατηρήσεις 13 κρατών µελών
αποτέλεσαν το αντικείµενο σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2003 µεταξύ των
υπηρεσιών της Επιτροπής και εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των κρατικών ενισχύσεων από τα
κράτη µέλη. Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά οι συνεισφορές των κρατών µελών καθώς και
λεπτοµέρειες ορισµένων από τις εργασίες της Επιτροπής µετά την έκδοση των
συµπερασµάτων.

Μείωση και αναπροσανατολισµός  των ενισχύσεων

Λόγω της τρέχουσας πολιτικής και οικονοµικής κατάστασης, τα κράτη µέλη αποδέχονται
οµόφωνα την ανάγκη εξεύρεσης ισορροπίας ανάµεσα στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων και
στους περιορισµούς που επιβάλλονται στα δηµόσια οικονοµικά κάθε χώρας. Ορισµένα κράτη
µέλη ισχυρίζονται ότι η εθνική οικονοµική πολιτική τους συµβαδίζει κατά πολύ µε τους
στόχους µείωσης και αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων και αναφέρουν ειδικές
προσπάθειες που έχουν καταβληθεί και έχουν ήδη µειώσει ή πρόκειται να µειώσουν το ύψος
των κρατικών ενισχύσεων. Στο δηµοσιονοµικό νόµο του 2003, π.χ., η σηµερινή κυβέρνηση της
∆ανίας περικόπτει κατά 10% και πλέον τις συνολικές ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις. Στον
ιρλανδικό προϋπολογισµό του 2003, ορίζεται για τις 31 ∆εκεµβρίου 2004 η λήξη ορισµένων
καθεστώτων φορολογικών ενισχύσεων, πράγµα το οποίο αναµένεται ότι "θα συµβάλει
περαιτέρω στην πτωτική τάση των κρατικών ενισχύσεων".

Ορισµένα κράτη µέλη αναφέρουν πρόσφατες προσπάθειες τις οποίες κατέβαλαν για την
απλούστευση και τον εξορθολογισµό των καθεστώτων επιχειρηµατικής στήριξης,
αποβλέποντας ταυτόχρονα στη µείωση των ενισχύσεων και στην αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των καθεστώτων ενισχύσεων. Για παράδειγµα:
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- Το Ηνωµένο Βασίλειο ξεκίνησε, το Νοέµβριο του 2002, αναδιάρθρωση του τρόπου
οργάνωσης των υπηρεσιών επιχειρηµατικής στήριξης του Υπουργείου Εµπορίου και
Βιοµηχανίας. Αυτό που επιδιώκεται είναι ο εξορθολογισµός των υφιστάµενων καθεστώτων
επιχειρηµατικής στήριξης και η κατάργηση εκείνων που δεν κρίνονται αναγκαία ή δεν
επιτυγχάνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Στη νέα διάρθρωση της επιχειρηµατικής στήριξης
µεγαλύτερη έµφαση θα δοθεί στα οριζόντια καθεστώτα στήριξης τα οποία αποβλέπουν στην
καλύτερη αντιµετώπιση των εµφανών δυσλειτουργιών της αγοράς.

- Η επανεξέταση της πολιτικής καινοτοµίας στις Κάτω Χώρες οδήγησε στο συµπέρασµα ότι ο
εξορθολογισµός των µέσων έχει ζωτική σηµασία ώστε να υπάρξει µεγαλύτερη διαφάνεια για
τους χρήστες και να µειωθούν οι επικαλύψεις (πηγή αναποτελεσµατικότητας) και οι
αντικρουόµενοι στόχοι. Για το σκοπό αυτόν, χρειάζεται να περιοριστεί ο αριθµός των µέσων
και ο κατακερµατισµός µεταξύ των υπουργείων· χρειάζεται επίσης να µετατοπιστούν τα µέσα
προς µια πιο γενική διάρθρωση.

- Η ∆ανία µε τη σειρά της πραγµατοποίησε σειρά οικονοµικών αναλύσεων σχετικά µε
υφιστάµενα και δυνητικά καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων. ∆ίνοντας έµφαση τόσο στις
θετικές όσο και στις αρνητικές πλευρές των κρατικών ενισχύσεων ευελπιστεί ότι θα
βελτιωθούν έτσι τα καθεστώτα ενισχύσεων και θεωρεί ότι στο µέλλον οι κρατικές ενισχύσεις
θα πρέπει να διασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των χρηµάτων των
φορολογούµενων και να έχουν τις µικρότερες δυνατές επιπτώσεις νόθευσης του
ανταγωνισµού. Εκτός από τη νόθευση του ανταγωνισµού η ∆ανία επισήµανε και κάποιες
άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως τα υπερβολικά κέρδη, οι υπερβολικοί µισθοί, η χαµηλή
παραγωγικότητα, η ξεπερασµένη βιοµηχανική διάρθρωση, οι άµεσες δαπάνες, οι διοικητικές
δαπάνες και οι φόροι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό.

- Για να βελτιώσει την ποιότητα των προγραµµάτων ενίσχυσης, η Φινλανδία επισήµανε µε τη
σειρά της τις δυνατότητες σταδιακής µετάβασης από τις επιχορηγήσεις σε επιστρεπτέα
χρηµατοδοτικά µέσα, όπως τα δάνεια, οι εγγυήσεις και η υπό όρους χρηµατοδότηση µε ίδια
κεφάλαια.

- Το Βέλγιο εξετάζει επίσης το ενδεχόµενο δηµιουργίας πιο καινοτόµων µέσων έχοντας
καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι άµεσες επιχορηγήσεις είναι συχνά λιγότερο
αποτελεσµατικές.

Εξάλλου, σε πολλά κράτη µέλη παρατηρείται η τάση να προσφεύγουν περισσότερο στη χρήση
γενικών µέτρων και όχι κρατικών ενισχύσεων ή τουλάχιστον να επιδιώκουν µεγαλύτερη
συνεργία και αλληλεπίδραση µε άλλα µέσα πλην των ενισχύσεων. Για παράδειγµα:

- Το Ηνωµένο Βασίλειο αναφέρει ότι η κυβερνητική πολιτική του συνίσταται στην παροχή της
απαιτούµενης στήριξης προς τη βιοµηχανία πέραν των µέτρων που συνιστούν κρατικές
ενισχύσεις.

- Στην Ιρλανδία, ενώ συνεχίζεται η καταβολή περιφερειακών ενισχύσεων, καθώς και
ενισχύσεων για την κατάρτιση, την Ε&Α και τις ΜΜΕ ...., για την επίτευξη των αναπτυξιακών
στόχων σε αυτούς τους τοµείς το κράτος προσφεύγει ολοένα και περισσότερο στη χρήση
µέτρων άλλων  πλην των κρατικών ενισχύσεων. Για παράδειγµα, η καθιέρωση ικανότητας για
έρευνα και άλλα µέτρα που σχετίζονται µε την εκπαίδευση µειώνουν αισθητά το µερίδιο
κρατικής χρηµατοδότησης για Ε&Α, το οποίο χορηγείται υπό µορφή κρατικών ενισχύσεων.
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- Το Βέλγιο έδωσε έµφαση τα τελευταία χρόνια σε µέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος (π.χ. µείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων, βελτίωση της
πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, κ.λπ), καθώς και στην ενδυνάµωση της συνεργίας µεταξύ των
διαφόρων πολιτικών.

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η µείωση του ύψους των κρατικών ενισχύσεων δεν συνεπάγεται
κατ' ανάγκη και µείωση του ύψους της κρατικής χρηµατοδότησης. Έτσι, αντί να χορηγήσει
κρατική ενίσχυση, ένα κράτος µέλος µπορεί να αποφασίσει π.χ. να επιτρέψει σε όλες τις
επιχειρήσεις να αφαιρούν, για φορολογικούς λόγους, ορισµένες δαπάνες, όπως π.χ. οι δαπάνες
για την κατάρτιση των εργαζοµένων. Πρόκειται για µέτρο γενικής οικονοµικής πολιτικής που
δεν εµπίπτει στους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Βλ. πίνακα για "κρατικές ενισχύσεις
έναντι γενικών µέτρων".

Όλα τα κράτη µέλη αναφέρονται στους βασικούς δείκτες που περιλαµβάνονται στον εαρινό
πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2003, οι οποίοι επιτρέπουν την
παρακολούθηση της επιτευχθείσας προόδου κατά την εφαρµογή των δεσµεύσεων της
Στοκχόλµης. Λόγω χρονικής διαφοράς στην παραλαβή των δεδοµένων3, δεν είναι ακόµη
δυνατό να διαπιστωθεί εάν τα κράτη µέλη είναι σε θέση να επιδείξουν µέχρι το 2003 πτωτική
τάση στο σύνολο των ενισχύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως συµφωνήθηκε στη Στοκχόλµη.
Ωστόσο στον πίνακα αποτελεσµάτων της άνοιξης του 2003 εµφαίνεται ότι µέχρι το 2001 τα
περισσότερα κράτη µέλη µείωσαν το ύψος των ενισχύσεων ως ποσοστό του ακαθάριστου
εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ). Σε επίπεδο ΕΕ, το 2001 το σύνολο των ενισχύσεων ανήλθε στο
0,99% του ΑΕΠ, δηλαδή µειώθηκε κατά 0,31% σε σχέση µε το 1997. Εξαιρουµένων των
τοµέων της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών, οι ενισχύσεις σηµείωσαν πτώση από
0,66% του ΑΕΠ το 1997 σε 0,38% το 2001.

Ο άλλος µείζων στόχος είναι να ευνοηθούν οι ενισχύσεις που επιδιώκουν οριζόντιους στόχους
κοινού ενδιαφέροντος έναντι των ενισχύσεων ad hoc και των τοµεακών ενισχύσεων. Από τις
πρόσφατες εξελίξεις προκύπτει ότι από το διάστηµα 1997-1999 µέχρι το διάστηµα 1999-2001,
το µερίδιο των χορηγούµενων για οριζόντιους στόχους κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ αυξήθηκε
κατά 10 ποσοστιαίες µονάδες. Τούτο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην απότοµη αύξηση (+8
µονάδες κατά την περίοδο αυτή) των ενισχύσεων για περιβαλλοντικούς στόχους. Όλα τα
κράτη µέλη, σε διαφορετικό βαθµό το καθένα, έχουν αναπροσανατολίσει τις ενισχύσεις προς
τους στόχους αυτούς, παρά το γεγονός ότι υψηλό σχετικά παραµένει το ύψος των τοµεακών
ενισχύσεων σε ορισµένα κράτη µέλη, ιδίως στον τοµέα του άνθρακα. Παρά ταύτα, οι
ενισχύσεις προς τις ενισχυόµενες περιοχές4 σηµείωσαν θεαµατική πτώση κατά την περίοδο
1993-2001, σε µεγάλο βαθµό λόγω της σταδιακής κατάργησης των ενισχύσεων προς τα νέα
γερµανικά οµόσπονδα κράτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η αύξηση των οριζόντιων
ενισχύσεων οφείλεται σαφώς στις ρητές εθνικές πολιτικές που ευνοούν τη χορήγηση
ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους.

Η Επιτροπή συνέβαλε επίσης µε τη σειρά της στην εξέλιξη αυτή. Πρώτον, το 2001 ενέκρινε
κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος5, οι οποίες παρέχουν ευνοϊκό πλαίσιο όσον αφορά τις ενισχύσεις για την
ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. ∆εύτερον, για την εξάλειψη, στο µέτρο του δυνατού,

                                                
3 Στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης µεταρρυθµιστικής διαδικασίας, η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόµενο να µειώσει
τη χρονική διαφορά από δύο σε ένα έτος.

4 Ενισχύσεις χορηγούµενες βάσει του άρθρου 87, παράγραφος 3, στοιχείο α) της Συνθήκης. Βλ. κεφάλαιο 2.3
του εαρινού πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2003.

5 Επίσηµη Εφηµερίδα  C 37, 3.2.2001, σσ. 3-15.
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άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών, τα παλαιά πλαίσια για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις,
την κατάρτιση και την απασχόληση αντικαταστάθηκαν από κανονισµούς απαλλαγής κατά
κατηγορία67, οι οποίοι καταργούν την υποχρέωση να κοινοποιούν τα κράτη µέλη τις
µεµονωµένες ενισχύσεις ή τα καθεστώτα ενισχύσεων. Μέχρι τα τέλη του 2003, θα πρέπει να
έχει εγκριθεί πρόταση απαλλαγής κατά κατηγορία των ενισχύσεων για την έρευνα και την
ανάπτυξη προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. Τρίτον, σε περιπτώσεις που είναι δυνατό να
αποδειχθεί ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις είναι πολύ αυστηροί και ενδέχεται να
αποτελέσουν φραγµό στην επίτευξη ευρύτερων στόχων οικονοµικής πολιτικής της Ένωσης, η
Επιτροπή εµφανίζεται διατεθειµένη να λάβει διορθωτικά µέτρα. Καλό παράδειγµα αποτελεί η
ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις και τα επιχειρηµατικά
κεφάλαια 8. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την European Venture
Capital Association διαπίστωσε ότι οι δυνατότητες χρηµατοδότησης που παρέχει η αγορά κατά
την έναρξη δραστηριοτήτων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου είναι ανεπαρκείς και ότι τα
υπάρχοντα πλαίσια δεν επιτρέπουν την επίλυση του προβλήµατος. Η ανακοίνωση που
εκδόθηκε για την κάλυψη του κενού αυτού παρέχει ένα πολύ ευέλικτο µέσο κρατικής
στήριξης, µε τη µορφή επιχειρηµατικού κεφαλαίου, ιδίως σε νέες επιχειρηµατικές
δραστηριότητες που αφορούν καινοτόµα σχέδια, σε ΜΜΕ, καθώς και σε επιχειρήσεις
εγκατεστηµένες σε ενισχυόµενες περιοχές.

Οι κρατικές ενισχύσεις έναντι των γενικών µέτρων

Η κρατική ενίσχυση είναι µια µορφή κρατικής παρέµβασης που χρησιµοποιείται για την προώθηση
συγκεκριµένης οικονοµικής δραστηριότητας. Συνεπάγεται ότι ορισµένοι τοµείς ή δραστηριότητες της
οικονοµίας αντιµετωπίζονται ευνοϊκότερα από άλλους, οπότε νοθεύεται ο ανταγωνισµός λόγω της
εφαρµογής διακρίσεων µεταξύ των επιχειρήσεων που λαµβάνουν ενισχύσεις και εκείνων που δεν
λαµβάνουν. Για να προσδιοριστεί εάν ένα µέτρο συνιστά κρατική ενίσχυση, θα πρέπει να γίνει
διάκριση ανάµεσα στην κατάσταση κατά την οποία η οικονοµική στήριξη κατευθύνεται σε ορισµένες
επιχειρήσεις ή στην παραγωγή ορισµένων αγαθών, όπως ορίζεται στο άρθρο 87, παράγραφος 1 της
Συνθήκης, και στην κατάσταση κατά την οποία τα επίµαχα µέτρα εφαρµόζονται εξίσου σε ολόκληρο το
έδαφος του κράτους µέλους µε σκοπό να ευνοήσουν το σύνολο της οικονοµίας. Στην τελευταία
περίπτωση, δεν υφίσταται κρατική ενίσχυση, κατά την έννοια του άρθρου 87, παράγραφος 1.

Ο επιλεκτικός χαρακτήρας είναι εκείνος που διαφοροποιεί τα µέτρα κρατικών ενισχύσεων από τα
γενικά οικονοµικά µέτρα στήριξης. Τα περισσότερα εθνικά φορολογικά µέτρα θεωρούνται γενικά
µέτρα δεδοµένου ότι εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις και σε όλους τους τοµείς δραστηριότητας
ενός κράτους µέλους. Η διάκριση ωστόσο δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρη. Το γεγονός π.χ. ότι ορισµένες
επιχειρήσεις ενδέχεται να ωφεληθούν περισσότερο από ένα µέτρο σε σχέση µε άλλες δεν σηµαίνει κατ'
ανάγκη ότι το µέτρο είναι επιλεκτικό. Έτσι η Επιτροπή αποφάσισε ότι ένα ολλανδικό φορολογικό
µέτρο που συνεπαγόταν µερικώς επιταχυνόµενη απόσβεση για εργαστήρια Ε&Α δεν συνιστούσε
κρατική ενίσχυση9. Εξάλλου, ένα µέτρο θεωρείται "επιλεκτικό" εάν εφαρµόζεται µόνο σε έναν ή σε
ορισµένους τοµείς δραστηριότητας ασχέτως εάν το µέτρο καλύπτει πολλές επιχειρήσεις ή εάν οι οικείοι
τοµείς παρουσιάζουν ιδιαίτερη ποικιλία. Οµοίως, ένα µέτρο που απευθύνεται σε ορισµένες επιχειρήσεις
θεωρείται επιλεκτικό ακόµη και εάν ο περιορισµός του αριθµού των επιχειρήσεων που επωφελούνται
από την ενίσχυση βασίζεται σε αντικειµενικά κριτήρια10. Ένα καθεστώς µπορεί επίσης να είναι
επιλεκτικό εάν οι χορηγούσες αρχές απολαµβάνουν κάποια διακριτική ευχέρεια.

                                                
6 Κανονισµοί (ΕΚ) αριθ. 68/2001, αριθ. 70/2001 και αριθ. 2204/2002.
7 ΕΕ C 235, 21.8.2001, σσ. 3-11.
8 Απόφαση  της 11.5.1999. Υπόθεση Ν 18/97. ΕΕ  C 225, της 7.8.1999.
9 Βλ. συγκεκριµένα απόφαση του ∆ικαστηρίου της 17.6.1999. Βέλγιο κατά Επιτροπής.  AFF C-75/97.
10 Βλ. συγκεκριµένα απόφαση του ∆ικαστηρίου της 1.12.1998. Ecotrade κατά AFS. AFF C-200/97, σηµείο 38.
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Η ερµηνεία της έννοιας της επιλεκτικότητας εξελίχθηκε µε την πάροδο του χρόνου κατόπιν διαφόρων
αποφάσεων της Επιτροπής καθώς και δικαστικών αποφάσεων. Λεπτοµερή στοιχεία για τις
σηµαντικότερες  υποθέσεις παρέχονται στις πρόσφατες ετήσιες εκθέσεις ανταγωνισµού
(http://europa.eu.int/comm/competition/annual_reports/).

Κατά την ερµηνεία ορισµένων από τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα αποτελεσµάτων θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάκριση ανάµεσα στα µέτρα κρατικής ενίσχυσης και τα γενικά µέτρα
οικονοµικής στήριξης. Ορισµένοι από τους λεπτοµερείς στατιστικούς πίνακες του πίνακα
αποτελεσµάτων στο ∆ιαδίκτυο φανερώνουν ότι κάποια κράτη µέλη έχουν µειώσει το ποσό των
κρατικών ενισχύσεων για ορισµένους στόχους όπως η κατάρτιση, η απασχόληση ή η Ε&A. Τούτο δεν
σηµαίνει, ωστόσο, ότι έχουν µειωθεί οι δηµόσιες δαπάνες για τις δραστηριότητες αυτές. Αντιθέτως,
ορισµένα κράτη µέλη έχουν αυξήσει τις δαπάνες για τα γενικά µέτρα οικονοµικής στήριξης.

∆ράσεις εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης

Όλα τα κράτη µέλη πραγµατοποιούν κάποιο είδος παρακολούθησης και αξιολόγησης των
ιδίων καθεστώτων ενισχύσεων, παρά το γεγονός ότι για ορισµένα οι προσπάθειες αυτές
ξεκίνησαν µόλις τα τελευταία έτη. Κράτη µέλη όπως το Βέλγιο και η Πορτογαλία τονίζουν την
αξιοσηµείωτη εµπειρία που απέκτησαν µε τα χρόνια κατά την αξιολόγηση των διαρθρωτικών
ταµείων. Άλλα κράτη µέλη έχουν συγκροτήσει ειδικές µονάδες αξιολόγησης. Για παράδειγµα:

- Το Υπουργείο Οικονοµικών των Κάτω Χωρών συγκρότησε το 2002 ειδική µονάδα
παρακολούθησης και αξιολόγησης η οποία αξιολογεί τους στόχους και τα µέσα πολιτικής.

- Στην Ιρλανδία, το 1993 καταρτίστηκε µονάδα βιοµηχανικής αξιολόγησης η οποία αναλύει τα
ειδικά µέτρα είτε τα υπό-προγράµµατα που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του
επιχειρησιακού προγράµµατος για τη βιοµηχανία, εκτιµά τον αντίκτυπο, την
αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των παρεµβάσεων αυτών και απευθύνει, κατά
περίπτωση, συστάσεις για διαφορετική προσέγγιση.

- Στη Φινλανδία, η αξιολόγηση των προγραµµάτων ενίσχυσης αποτελεί θεσµοθετηµένη
υποχρέωση11. Οι αρχές υποχρεούνται να παρακολουθούν την πρόοδο των προγραµµάτων
ενίσχυσης και να αναθέτουν την πραγµατοποίηση αξιολογήσεων που διαπιστώνουν την
αποτελεσµατικότητα της ενίσχυσης σε σχέση µε τους στόχους  της. Συµβουλευτική επιτροπή
έχει αναλάβει το συντονισµό της γενικής πολιτικής των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις,
περιλαµβανοµένων των πρωτοβουλιών για κατάρτιση πρακτικών αξιολόγησης. Εξάλλου, το
2000, οι Φινλανδοί κατήρτισαν οµάδα εργασίας που θα εξετάζει την αποτελεσµατικότητα των
ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις.

- Στη Γαλλία, πέραν των άλλων οργανισµών που πραγµατοποιούν αξιολογήσεις,
δηµιουργήθηκε το 1998 το Conseil National de l�Evaluation (Εθνικό Συµβούλιο
Αξιολόγησης), το οποίο θα καταρτίσει πρόγραµµα αξιολόγησης για διάφορα θέµατα, όπως τα
διαρθρωτικά ταµεία και η περιφερειακή πολιτική.

- Στην Ελλάδα, το υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών έχει ξεκινήσει να καταρτίζει
µεθοδολογία αξιολόγησης των χορηγούµενων ενισχύσεων. Τον Οκτώβριο του 2001,
καταρτίστηκε µονάδα κρατικών ενισχύσεων στο Κέντρο Ευρωπαϊκού και ∆ιεθνούς
Οικονοµικού ∆ικαίου.

                                                
11 Νόµος του 2001 για τις κρατικές ενισχύσεις και νόµος για τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις
επιδότησης επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 1999.
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Ορισµένα κράτη µέλη έχουν διαµορφώσει κριτήρια, είτε για το προγενέστερο στάδιο, δηλ. τη
δηµιουργία νέων καθεστώτων, είτε για το µεταγενέστερο στάδιο, για την αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας της ενίσχυσης:

- Η ∆ανία σηµειώνει ότι η εµπειρία που συνεισέφεραν οι εκ των υστέρων αναλύσεις οδηγεί σε
κάποια γενικά συµπεράσµατα, καθώς και στην κατάρτιση µιας γενικής µεθοδολογίας που θα
φανεί χρήσιµη στις µελλοντικές εκ των υστέρων αναλύσεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση της
∆ανίας καθιέρωσε µια προσέγγιση που θα εξασφαλίζει την ενιαία αντιµετώπιση των κρατικών
ενισχύσεων για συγκρίσιµες δραστηριότητες σε όλους τους τοµείς. Η προσέγγιση αυτή
βασίζεται σε δύο οικονοµικές αρχές γενικού ενδιαφέροντος βάσει των οποίων, πρώτον, δεν
µπορούν να χορηγούνται κρατικές ενισχύσεις παρά µόνον εφόσον παράγουν εξωτερικά
αποτελέσµατα, τα πλεονεκτήµατα των οποίων αντισταθµίζουν το κόστος, περιλαµβανοµένου
του περιθωριακού κόστους των δηµόσιων κεφαλαίων, και, δεύτερον, ο ιδιωτικός τοµέας δεν
µπορεί να εκµεταλλευθεί κερδοσκοπικά τις σχετικές δραστηριότητες.

- Στο πλαίσιο της κατάρτισης του γερµανικού οµοσπονδιακού προϋπολογισµού του 2004 και
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος µέχρι το 2007, ελέγχονται όλες οι χρηµατοδοτικές
ενισχύσεις που περιλαµβάνονται στην έκθεση της οµοσπονδιακής κυβέρνησης για τις
επιδοτήσεις. Το οµοσπονδιακό υπουργείο Οικονοµικών κατήρτισε πρόγραµµα ελέγχου το
οποίο περιλαµβάνει ερωτηµατολόγιο εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολόγησης το
οποίο ζητείται να συµπληρώσουν οι αρµόδιες αρχές.

- Στη Φινλανδία, το υπουργείο Εµπορίου και Βιοµηχανίας κατήρτισε σύστηµα
παρακολούθησης των ενισχύσεων, καθώς και σειρές δεικτών που σχετίζονται µε τα σχέδια. Σε
διάφορα στάδια του σχεδίου συγκεντρώνονται πληροφορίες απαραίτητες για την
παρακολούθηση, ξεκινώντας από το στάδιο εφαρµογής, κατά το οποίο εισάγονται στο
σύστηµα παρακολούθησης βασικά στοιχεία, όπως οι προβλέψεις ανάπτυξης της επιχείρησης
(κύκλος εργασιών, εργαζόµενοι, εξαγωγές). Η διαδικασία ολοκληρώνεται µε ένα  «εκ των
υστέρων» ερωτηµατολόγιο σχετικά µε τις επιπτώσεις της ενίσχυσης, το οποίο αποστέλλεται σε
όλους τους αποδέκτες ενισχύσεων εντός δύο ετών από την ολοκλήρωση του σχεδίου. Τούτο
επιτρέπει τη σύγκριση των πραγµατικών και των προσδοκώµενων αποτελεσµάτων και εκτιµά
την ύπαρξη επιπτώσεων νεκρού φορτίου.

- Η Ιρλανδία µε τη σειρά της έχει καταρτίσει κατάλογο κριτηρίων για τα διάφορα στάδια: εκ
των προτέρων στάδιο (δηλ. εντοπισµός ενδεχόµενων προβληµάτων µετατόπισης/νεκρού
φορτίου· ενσωµάτωση των κριτηρίων αξιολόγησης στην περιγραφή του καθεστώτος)· στάδιο
υλοποίησης (ήτοι χρησιµοποίηση, κατά περίπτωση, του οικονοµικού µοντέλου
κόστους/ωφέλειας)· εκ των υστέρων στάδιο (ήτοι εξέταση των επιπτώσεων, χρησιµοποίηση
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, όπως π.χ. πανεπιστήµια ή ακαδηµαϊκοί).

- Στη Γαλλία, ο νέος νόµος για τα δηµόσια οικονοµικά που εγκρίθηκε τον Αύγουστο του 2001
προσδίδει πολύ µεγαλύτερη έµφαση στα αποτελέσµατα και την αποτελεσµατικότητα της
δηµόσιας διαχείρισης. Οι αποφάσεις σε θέµατα προϋπολογισµού βασίζονται πλέον στα
αποτελέσµατα που αποδίδουν προκαθορισµένοι στόχοι.

- Στο Ηνωµένο Βασίλειο, όλες οι πολιτικές, τα σχέδια ή τα προγράµµατα που αναλαµβάνει η
κυβέρνηση υπόκεινται σε εκ των προτέρων εκτίµηση και εκ των υστέρων αξιολόγηση. Για το
σκοπό αυτόν, χρησιµοποιείται κύκλος αξιολόγησης, γνωστός µε τα αρχικά ROAMEF
(Rationale, Objective, Appraisal, Monitoring, Evaluation και Feedback). To Hνωµένο
Βασίλειο αναφέρει τους λόγους για τους οποίους η αξιολόγηση καθίσταται πλέον βασικό
στοιχείο στην κατάρτιση των πολιτικών, των σχεδίων και των προγραµµάτων: συνετή
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διαχείριση των δηµόσιων δαπανών, βούληση για την ανάπτυξη αποτελεσµατικής πολιτικής,
συγκέντρωση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη των αποφάσεων, εξέταση του
συνολικού κόστους και των συνολικών πλεονεκτηµάτων των προτάσεων σε κοινωνικό
επίπεδο, προώθηση της οικονοµικής αποδοτικότητας και µέριµνα ώστε οι διαθέσιµοι πόροι να
αποδίδουν το µέγιστο  κέρδος.

Πολλά κράτη µέλη προσκοµίζουν λεπτοµερή στοιχεία σχετικά µε τις αξιολογήσεις που έχουν
πραγµατοποιήσει. Για παράδειγµα:

- Η Ιταλία καταρτίζει κάθε χρόνο σειρά εκθέσεων που αναφέρονται διεξοδικά στις επιπτώσεις
των διαφόρων καθεστώτων ενίσχυσης στην οικονοµική δραστηριότητα. Σε έκθεση του 2002
εξετάζονται οι επιπτώσεις των προγραµµάτων ενίσχυσης στη διαδικασία εκβιοµηχάνισης των
νότιων περιφερειών της Ιταλίας. Η έκθεση περιλαµβάνει εµπεριστατωµένη αξιολόγηση, η
οποία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στις πληροφορίες που περιέχονται σε ερωτηµατολόγιο που
συµπλήρωσαν όλες οι επιχειρήσεις δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων. Το ερωτηµατολόγιο
παρέχει σειρά πληροφοριών, όπως το αποτέλεσµα που έχουν οι ενισχύσεις όσον αφορά την
παροχή κινήτρων για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην περιοχή. Εξάλλου, η Ιταλία
ασχολείται επίσης µε την κατάρτιση βάσης δεδοµένων που θα περιλαµβάνει όλους τους
αποδέκτες κρατικών ενισχύσεων.

- Στην Ιρλανδία, η Μονάδα Αξιολόγησης της Βιοµηχανίας πραγµατοποίησε πολλές
αξιολογήσεις που εκτείνονται από την εξέταση των ενισχύσεων για την κατάρτιση µέχρι την
εξέταση των δεικτών αποτελεσµατικότητας του επιχειρησιακού προγράµµατος βιοµηχανικής
ανάπτυξης.

- Στις Κάτω Χώρες, πρόσφατη διυπουργική µελέτη πραγµατεύεται την εξέταση της
νοµιµότητας και της αποτελεσµατικότητας της πολιτικής των Κάτω Χωρών στον τοµέα της
καινοτοµίας υπό το φως των µελλοντικών εξελίξεων και των δυνατοτήτων βελτίωσης της
πολιτικής αυτής.

- Το 2001, το υπουργείο Οικονοµικών και Επιχειρηµατικών Υποθέσεων της ∆ανίας
πραγµατοποίησε εκ των υστέρων αναλύσεις τριών καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
(επιχορηγήσεις προς τη ναυπηγική βιοµηχανία, ενισχύσεις στον τοµέα των µεταφορών υπέρ
επιχειρήσεων παραγωγής εγκατεστηµένων στη νήσο Samsoe, καθώς και επιχορηγήσεις για
επενδύσεις σε τεχνολογίες εξοικονόµησης ενέργειας).

- Στη Φινλανδία, οµάδα εργασίας επιφορτισµένη µε την εξέταση της αποτελεσµατικότητας
των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις προέβη κυρίως στις ακόλουθες συστάσεις: βελτίωση της
αξιοπιστίας των πληροφοριών που παράγονται από τα συστήµατα παρακολούθησης και
εναρµόνιση των πληροφοριών που προέρχονται από διαφορετικά συστήµατα· κατάρτιση
κοινού συστήµατος δεικτών που θα στηρίζει την παρακολούθηση και την αξιολόγηση·
κατάρτιση µονάδας αξιολόγησης ανεξάρτητης από τις υπηρεσίες του υπουργείου· σύνταξη
εγχειριδίου αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας, κτλ.. Η φινλανδική έκθεση περιλαµβάνει
επίσης πολύτιµες περιγραφές πολλών µελετών αξιολόγησης των  ενισχύσεων.

- Η βελγική έκθεση αναφέρει διάφορα παραδείγµατα αξιολογήσεων. Το 1998 και το 2000,
π.χ., το Βέλγιο πραγµατοποίησε εµπεριστατωµένες εκ των υστέρων αξιολογήσεις του
αντίκτυπου του επενδυτικών ενισχύσεων στην οικονοµία της Βαλλονίας. Ορισµένα
οικονοµετρικά τεστ χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό της αποτελεσµατικότητας των
καθεστώτων ενισχύσεων.
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- Η Πορτογαλία πραγµατοποίησε πολλές εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεις
καθεστώτων ενισχύσεων. ΄Εκθεση του 2002, π.χ., σχετικά µε τα κριτήρια επιλογής που
εγκρίθηκαν για τα καθεστώτα SIME - Sistema de Incentivos à Modernização Empresarial
(κίνητρα για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων) και SIPIE � Sistema de Incentivos às
Pequenas Iniciativas Empresariais (κίνητρα για µικρές επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες) περιείχε
προτάσεις για την τροποποίηση και την αναθεώρηση αυτών των καθεστώτων παροχής
κινήτρων.

Τα κράτη µέλη τονίζουν επίσης την ανάγκη ενηµέρωσης της κοινής γνώµης σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις µέσω της παροχής συµβουλών, της κατάρτισης εγχειριδίων και οδηγών,
κτλ. Για παράδειγµα:

- Στο Ηνωµένο Βασίλειο, η αρµόδια για τις κρατικές ενισχύσεις υπηρεσία του υπουργείου
Εµπορίου και Βιοµηχανίας διαχειρίζεται σειρά προγραµµάτων κατάρτισης και
ευαισθητοποίησης που έχουν στόχο να βοηθήσουν τους διοικητικούς υπαλλήλους να
κατανοήσουν την ανάγκη ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων και να τους παράσχουν τις
βασικές συµβουλές για τον τρόπο προσέγγισης σχεδίων τα οποία ενδεχοµένως συνιστούν
κρατικές ενισχύσεις. Αναµένεται ότι οι ασκήσεις αυτές θα συµβάλουν στον
αναπροσανατολισµό και τη µείωση των κρατικών ενισχύσεων· η µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση
σχετικά µε την ανάγκη συµµόρφωσης µε τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις θα
συµβάλει στη µείωση των περιπτώσεων χορήγησης ενισχύσεων χωρίς προηγούµενη
κοινοποίηση. Θα οδηγήσει επίσης στην κατάρτιση περισσότερων καθεστώτων κατά τρόπο που
να αποφεύγονται οι ενισχύσεις ή, όταν αυτές κρίνονται αναγκαίες, να κατευθύνονται προς
οριζόντιους στόχους.

- Στη Φινλανδία, η οµάδα εργασίας που είναι επιφορτισµένη µε την εξέταση της
αποτελεσµατικότητας των ενισχύσεων προς τις επιχειρήσεις συνέστησε ιδίως τη σύνταξη
εγχειριδίου το οποίο θα αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων και θα βελτιώνει
τις γνώσεις του προσωπικού του υπουργείου στα θέµατα των αξιολογήσεων.

- Το Βέλγιο µε τη σειρά του τοποθέτησε στο ∆ιαδίκτυο σηµαντική ποσότητα πληροφοριών, οι
οποίες εκτείνονται από τις λεπτοµερείς περιγραφές όλων των καθεστώτων ενισχύσεων στη
Βαλλονία µέχρι µία ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων στη Φλάνδρα.

Στο πλαίσιο της κατάρτισης δεικτών αποτελεσµατικότητας, η Επιτροπή αποφάσισε το 2001 να
αναθέσει σε εξωτερικούς συµβούλους την πραγµατοποίηση µελέτης µε διττό στόχο: πρώτον,
την κατάρτιση µεθοδολογίας για την αξιολόγηση της συµβολής των διαφόρων µορφών
κρατικών ενισχύσεων στην επίτευξη διαφόρων σαφώς καθοριζόµενων στόχων. ∆εύτερον, τον
καθορισµό γενικών κριτηρίων βάσει των οποίων θα µπορεί να εξετάζεται η
αποτελεσµατικότητα των κρατικών ενισχύσεων. Η µελέτη αυτή δεν επιχειρεί, µέσω της
αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας των κρατικών ενισχύσεων, να επισηµάνει και να
υπολογίσει άµεσα τις ανεπάρκειες της αγοράς ούτε να συγκρίνει το ύψος της έντασης των
ενισχύσεων µε τα περιφερειακά µειονεκτήµατα, αλλά επιχειρεί µάλλον να καθορίσει τους
στρατηγικούς στόχους των κρατικών ενισχύσεων και να µελετήσει την αποτελεσµατικότητά
τους ως µέσον επίτευξης αυτών των στόχων. Η µελέτη προτείνει ένα οικονοµετρικό µοντέλο
για την ανάλυση των παραγόντων αποτελεσµατικότητας και αποκαλύπτει ορισµένους όρους
που επεξηγούν τις διαφορές αποτελεσµατικότητας από το ένα κράτος µέλος στο άλλο και
ανάλογα µε τους στόχους των ενισχύσεων. Η αποτελεσµατικότητα των κρατικών ενισχύσεων
υπολογίζεται σε τέσσερις τοµείς: την Ε&Α, τις ΜΜΕ, τις περιφερειακές ενισχύσεις και τους
σιδηροδρόµους. Από τη µελέτη µπορούν να εξαχθούν ορισµένα σαφή, αλλά µάλλον γενικά
συµπεράσµατα. Η οικονοµετρική προσέγγιση είναι σαφώς ανώτερη από τη χρήση απλών
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λόγων και συσχετισµών· υπάρχει φθίνουσα απόδοση: δηλ. η αύξηση των δαπανών
συνεπάγεται µείωση της περιφερειακής αποτελεσµατικότητας· παρατηρούνται σηµαντικές
αποκλίσεις µεταξύ των κρατών µελών όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων·
συχνά εντοπίζονται σχέσεις συµπληρωµατικότητας µεταξύ ενισχύσεων που επιδιώκουν
διαφορετικούς βασικούς στόχους· το χρησιµοποιούµενο χρηµατοδοτικό µέσο (επιχορήγηση,
φορολογική διευκόλυνση κλπ) έχει επηρεάζει αισθητά την αποτελεσµατικότητα.

Συµπεράσµατα και επόµενα στάδια

Στις παρατηρήσεις τους τα κράτη µέλη αναφέρουν τα µέτρα που έχουν λάβει για να θέσουν σε
εφαρµογή τα συµπεράσµατα για τις κρατικές ενισχύσεις. Σε ολόκληρη την ΄Ενωση,
σηµειώθηκε συντονισµένη προσπάθεια µείωσης του συνολικού ύψους των ενισχύσεων και
αναπροσανατολισµού των ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους. Η πιο αξιοσηµείωτη
καινοτοµία προέρχεται από τη ∆ανία, όπου το 2003 το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που
χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 10%. Πολλά κράτη µέλη αναφέρουν επίσης ότι
χρησιµοποιούν περισσότερο τα γενικά µέτρα έναντι των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων,
καθώς και ότι ενισχύουν τις συνεργίες µε άλλα µέσα που δεν συνιστούν ενισχύσεις. Η
Επιτροπή καλωσορίζει την προσέγγιση αυτή. Ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν, ωστόσο,
να χορηγούν ενισχύσεις που νοθεύουν ιδιαίτερα τον ανταγωνισµό, όπως οι ad hoc και οι
τοµεακές ενισχύσεις, καθώς και οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

Όλα τα κράτη µέλη έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα αξιολόγησης της
αποτελεσµατικότητας των µέτρων κρατικής ενίσχυσης, ιδίως στο βαθµό που εντείνονται οι
δηµοσιονοµικοί περιορισµοί. Έχουν καταρτιστεί διάφορες διαδικασίες εκ των προτέρων και εκ
των υστέρων αξιολόγησης, ιδίως κατά την τελευταία πενταετία, παρά το γεγονός ότι ορισµένα
κράτη µέλη έχουν σαφώς προχωρήσει πολύ περισσότερο από άλλα στη συστηµατική
εφαρµογή των διαδικασιών αυτών.

Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη για την υλοποίηση των συµπερασµάτων αυτών
αποτέλεσαν το αντικείµενο  σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2003 µεταξύ
των υπηρεσιών της Επιτροπής και των εθνικών εµπειρογνωµόνων στον τοµέα των κρατικών
ενισχύσεων. Συµφωνήθηκε ότι θα πρέπει εν γένει να πραγµατοποιούνται ανάλογες συσκέψεις
σε ετήσια βάση για να συζητούνται οι εξελίξεις στον τοµέα.

Η Επιτροπή, ανταποκρινόµενη στην έκκληση του Συµβουλίου να καταρτίσει ένα δίκτυο µε
βάση το ∆ιαδίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, συγκρότησε το
2003 οµάδα ενδιαφέροντος CIRCA12 για τις  κρατικές ενισχύσεις. Συµφωνήθηκε ότι όλα τα
κράτη µέλη θα πρέπει να χρησιµοποιούν στο έπακρο το µηχανισµό αυτόν για να
ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνουν για τη µείωση και τον
αναπροσανατολισµό των κρατικών ενισχύσεων, καθώς και για την  αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας των ενισχύσεων.

Η Επιτροπή ανακοίνωσε στα κράτη µέλη, αποκλειστικά για εσωτερική χρήση, τα
αποτελέσµατα της προαναφερθείσας µελέτης για την αποτελεσµατικότητα των ενισχύσεων. Οι
υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν το ενδεχόµενο κατάρτισης µελέτης παρακολούθησης.

                                                
12 Η οµάδα ενδιαφέροντος CIRCA για τις κρατικές ενισχύσεις (Communication & Information Resource Centre

Administrator) επιτρέπει την ανταλλαγή εµπιστευτικών και µη εµπιστευτικών πληροφοριών µεταξύ Επιτροπής
και κρατών µελών.
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εισαγωγή

Στα συµπεράσµατά του σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις, τα οποία εγκρίθηκαν το Νοέµβριο
του 2002, το Συµβούλιο έκανε έκκληση στα κράτη µέλη να δεσµευθούν ότι θα συνεχίσουν τις
προσπάθειές τους για τη µείωση του συνολικού επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως
εκείνων που συνεπάγονται τους µεγαλύτερους κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισµού.

Οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων είναι
αναµφισβήτητα ένα από τα είδη κρατικών ενισχύσεων που µπορούν να νοθεύσουν
περισσότερο τον ανταγωνισµό. ∆εν µπορεί να ισχύει ως γενικός κανόνας να διατηρείται
τεχνητά στην αγορά από το κράτος µία επιχείρηση που αντιµετωπίζει προβλήµατα. Η
αποχώρηση των µη κερδοφόρων επιχειρήσεων αποτελεί φυσιολογικό µέρος της λειτουργίας
της οικονοµίας της αγοράς. Η ενίσχυση διάσωσης είναι εφάπαξ πράξη που έχει σκοπό να
διατηρήσει µια επιχείρηση ενεργή για περιορισµένο χρονικό διάστηµα, κατά το οποίο µπορεί
να εκτιµηθεί το µέλλον της. Αντιθέτως, δεν µπορούν να επιτρέπονται επαναλαµβανόµενες
πράξεις διάσωσης που απλώς διατηρούν το υπάρχον καθεστώς, αναβάλλουν το αναπόφευκτο
και εν τω µεταξύ µεταβιβάζουν τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα σε άλλους πιο
κερδοφόρους παραγωγούς ή σε άλλα κράτη µέλη. Οι  ενισχύσεις αναδιάρθρωσης εγείρουν
ιδιαίτερα προβλήµατα στον τοµέα του ανταγωνισµού, δεδοµένου ότι µπορούν να καταλήξουν
στη µεταβίβαση αδικαιολόγητου µέρους των επιβαρύνσεων της διαρθρωτικής προσαρµογής
και των επακόλουθων κοινωνικών και οικονοµικών προβληµάτων σε άλλους παραγωγούς, οι
οποίοι δεν λαµβάνουν κρατική ενίσχυση, καθώς και προς άλλα κράτη µέλη. Όπως και τα
προβλήµατα ανταγωνισµού, η αναποτελεσµατικότητα πολλών ενισχύσεων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης αποτελεί σαφώς πηγή ανησυχίας για τα κράτη µέλη στην προσπάθειά τους να
κατανείµουν αποδοτικά τους δηµόσιους πόρους.

Για το λόγο αυτόν, οι κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση (βλ. πίνακα παρακάτω) επιβεβαιώνουν ότι οι κρατικές ενισχύσεις που
προορίζονται για να σώσουν τις προβληµατικές επιχειρήσεις από τη χρεοκοπία και να τις
βοηθήσουν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση µπορεί να θεωρηθούν συµβατές µόνο υπό
ορισµένους αυστηρούς όρους που επιβάλλονται στο δικαιούχο και στο κράτος µέλος.
Μπορούν συγκεκριµένα να αιτιολογηθούν εντασσόµενες στο πλαίσιο κοινωνικής ή
περιφερειακής πολιτικής: εάν για παράδειγµα µπορεί να αποδειχθεί ότι ενδεχόµενες
στρεβλώσεις του ανταγωνισµού θα αντισταθµιστούν από τα οφέλη που θα προκύψουν από την
επιβίωση της επιχείρησης (ειδικότερα, όταν είναι  σαφές ότι οι καθαρές επιπτώσεις που θα
προκληθούν σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της επιχείρησης όσον αφορά τις
απολύσεις, σε συνδυασµό µε τις επιπτώσεις για τους προµηθευτές της, θα όξυναν τα
προβλήµατα απασχόλησης σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο) ή, κατ' εξαίρεση, ότι η
διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης θα οδηγούσε σε µονοπωλιακή ή σε έντονα
ολιγοπωλιακή κατάσταση· παράλληλα, ανάλογα µε την περίπτωση, πρέπει να προβλέπονται
επαρκή αντισταθµιστικά µέτρα υπέρ των ανταγωνιστών. Η χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης
και αναδιάρθρωσης ενδέχεται επίσης να εγκριθεί λόγω της αναγκαιότητας να λαµβάνεται
υπόψη ο ευεργετικός ρόλος που διαδραµατίζουν στην οικονοµία οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η προσεχής αναθεώρηση των υφιστάµενων κατευθυντηρίων γραµµών, οι οποίες εκπνέουν τον
Οκτώβριο του 2004, θα επικεντρωθεί στην ανάγκη θέσπισης αυστηρότερων όρων όσον αφορά
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τις ενισχύσεις προς προβληµατικές επιχειρήσεις, ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζεται η διάθεση
των  αναγκαίων µέσων για την κατάρτιση και την επιστροφή στην απασχόληση των
εργαζόµενων της επιχείρησης. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. πίνακα σχετικά µε την
"αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για την αναδιάρθρωση".

Συνοπτική  επισκόπηση των κατευθυντήριων γραµµών για την διάσωση και την
αναδιάρθρωση13

Το συµβιβάσιµο των κρατικών ενισχύσεων για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση διέπεται από τις
κοινοτικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την
αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, που εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 1994 και
αναθεωρήθηκε το 1999.

Οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης διέπονται από τις ίδιες κατευθυντήριες γραµµές, διότι και
στις δύο περιπτώσεις οι κρατικές αρχές βρίσκονται αντιµέτωπες µε µία προβληµατική επιχείρηση.
Πέραν αυτού, η διάσωση και η αναδιάρθρωση αποτελούν συχνά τα δύο σκέλη µιας ενιαίας πράξης,
έστω και αν στηρίζονται σε διαφορετικούς µηχανισµούς. Προβληµατική είναι η επιχείρηση εκείνη που
αδυνατεί να αντιµετωπίσει τις ζηµίες οι οποίες χωρίς εξωτερική παρέµβαση των δηµόσιων αρχών θα
την καταδικάσουν σχεδόν µε απόλυτη βεβαιότητα σε βραχυπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη χρεοκοπία. Η
ενίσχυση διάσωσης έχει από τη φύση της πρόσκαιρο χαρακτήρα. Πρέπει να επιτρέπει σε µια
προβληµατική επιχείρηση να συνεχίσει τις δραστηριότητές της για περίοδο που αντιστοιχεί στο
απαιτούµενο διάστηµα που απαιτείται για την επεξεργασία σχεδίου αναδιάρθρωσης ή εκκαθάρισης ή
και στο διάστηµα που χρειάζεται για να αποφανθεί η Επιτροπή σχετικά µε το σχέδιο αυτό.  Αντίθετα, η
αναδιάρθρωση βασίζεται σε ένα εφικτό, συγκροτηµένο και διεξοδικό πρόγραµµα για την
αποκατάσταση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας µίας επιχείρησης. Η αναδιάρθρωση συνήθως
περιλαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα στοιχεία: την αναδιοργάνωση και τον
εξορθολογισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σε αποτελεσµατικότερη βάση, µέτρο που κατά
κανόνα συνεπάγεται την εγκατάλειψη ζηµιογόνων δραστηριοτήτων, την αναδιάρθρωση των
υφιστάµενων δραστηριοτήτων που µπορούν να καταστούν εκ νέου ανταγωνιστικές και, ενδεχοµένως,
τη διαφοροποίηση του αντικειµένου προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέων βιώσιµων
δραστηριοτήτων. Η υλική αναδιάρθρωση συνήθως πρέπει να συνοδεύεται από χρηµατοοικονοµική
αναδιάρθρωση (εισφορές κεφαλαίου, µείωση του χρέους). Εντούτοις, τα µέτρα αναδιάρθρωσης κατά
την έννοια των κατευθυντήριων γραµµών δεν είναι δυνατό να περιορίζονται σε χρηµατοοικονοµική
ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζηµιών του παρελθόντος, αλλά πρέπει να κατατείνουν στην άρση
των αιτίων που προκάλεσαν τις ζηµίες.

Για να εγκριθούν από την Επιτροπή, οι ενισχύσεις διάσωσης πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:

- να αποτελούν βοήθεια ρευστότητας µε τη µορφή εγγυήσεων δανείων ή δανείων µε τα συνήθη
εµπορικά επιτόκια ·

- να περιορίζονται στο ποσό που απαιτείται για τη διατήρηση της βιωσιµότητας της επιχείρησης·

- να έχουν προσωρινό χαρακτήρα, δηλ, να χορηγούνται µόνο για  το χρόνο που απαιτείται (το πολύ έξι
µήνες) για την κατάρτιση του προγράµµατος ανάκτησης·

- να δικαιολογούνται από σοβαρούς κοινωνικούς λόγους και να µην έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις
σε άλλα κράτη µέλη·

- να χορηγούνται εφάπαξ

Οµοίως, για τη χορήγηση των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα
κριτήρια:

                                                
13 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1999/c_288/c_28819991009en00020018.pdf
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- υποβάλλεται στην Επιτροπή ένα βιώσιµο πρόγραµµα αναδιάρθρωσης/ανάκαµψης·
- λαµβάνονται µέτρα για την αποτροπή αδικαιολόγητων στρεβλώσεων του ανταγωνισµού (δηλ. δέουσα
µείωση της παραγωγικής ικανότητας)·

- η ενίσχυση περιορίζεται στο ελάχιστο αναγκαίο για την εφαρµογή των µέτρων αναδιάρθρωσης.
Σηµαντική πρέπει επίσης να είναι η συνεισφορά των δικαιούχων.

- η επιχείρηση είναι υποχρεωµένη να υλοποιήσει στο ακέραιο το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης.

- η ενίσχυση αναδιάρθρωσης µπορεί να χορηγηθεί µόνο µία φορά ("αρχή της πρώτης και τελευταίας
φοράς").

- απαιτείται αυστηρός έλεγχος και υποβολή ετήσιων εκθέσεων.

Οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση χορηγούνται, στη συντριπτική τους πλειονότητα,
σε µεµονωµένη (ad hoc) βάση. Τα κράτη µέλη δύνανται να κοινοποιούν καθεστώτα ενισχύσεων
διάσωσης και αναδιάρθρωσης σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όσον αφορά τις µεγάλες
επιχειρήσεις οι ενισχύσεις αυτές αξιολογούνται πάντοτε κατά περίπτωση.

Οι ισχύουσες κατευθυντήριες γραµµές, οι οποίες εγκρίθηκαν το 1999, ενίσχυσαν τους κανόνες σε
διάφορους τοµείς, ειδικότερα:

- σχετικά µε την επαναλαµβανόµενη χορήγηση των ενισχύσεων αναδιάρθρωσης. Η αρχή της "πρώτης
και τελευταίας φοράς" αποκλείει τη χορήγηση δεύτερης ενίσχυσης αναδιάρθρωσης προς µία
επιχείρηση επί µία δεκαετία µετά το πέρας της πρώτης αναδιάρθρωσης. Εξαίρεση µπορεί να υπάρξει
εφόσον συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις που δεν καταλογίζονται στην επιχείρηση.

- σχετικά µε το ποιες επιχειρήσεις µπορούν να θεωρούνται προβληµατικές και συνεπώς να λαµβάνουν
ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακριβής κοινοτικός
ορισµός του τι συνιστά µια "προβληµατική επιχείρηση" για τους σκοπούς των τρεχουσών
κατευθυντηρίων γραµµών, η Επιτροπή θεωρεί ότι µια επιχείρηση είναι προβληµατική εφόσον δεν είναι
ικανή, µε δικούς της πόρους ή µε τους πόρους που δύναται να λάβει από τους ιδιοκτήτες/µετόχους ή
τους πιστωτές της, να ανακόψει τη ζηµιογόνο πορεία της η οποία θα την οδηγήσει, ελλείψει εξωτερικής
παρέµβασης από το κράτος, προς µια σχεδόν βέβαιη µακροπρόθεσµη ή µεσοπρόθεσµη οικονοµική
εξαφάνιση. Αποκλείονται οι νέες επιχειρήσεις καθώς και εκείνες που προέρχονται από τα στοιχεία
ενεργητικού προηγούµενου επιχειρήσεων.

- σχετικά µε τη δυνατότητα των κρατών µελών να χορηγούν ενισχύσεις εγκεκριµένες για άλλους
λόγους (όπως οι περιφερειακές ενισχύσεις) σε επιχειρήσεις που λαµβάνουν ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Τάσεις και χαρακτηριστικά των ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης ανά τοµέα

∆εν έχει ιδιαίτερη σηµασία η σύγκριση του συνολικού ύψους των  ενισχύσεων που
χορηγούνται για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση  σε κάθε κράτος µέλος. Πρώτον, ο ίδιος ο
χαρακτήρας των ενισχύσεων συνεπάγεται ότι κάθε επιµέρους υπόθεση εξετάζεται βάσει των
ιδίων χαρακτηριστικών της. Συνεπεία αυτού, µια και µόνη κρατική ενίσχυση µεγάλου ύψους,
όπως εκείνη που χορηγήθηκε στην περίπτωση της Crédit Lyonnais στη Γαλλία, µπορεί να έχει
µεγαλύτερη βαρύτητα από όλες τις άλλες υποθέσεις. ∆εύτερον, η προσφυγή στις ενισχύσεις
διάσωσης και αναδιάρθρωσης επηρεάζεται από το επίπεδο της χρηµατοδοτικής στήριξης που
χορηγεί κάθε κράτος µέλος στους διάφορους οικονοµικούς τοµείς (για παράδειγµα οι
µακροχρόνιες κρατικές εγγυήσεις που χορηγήθηκαν στις κρατικές γερµανικές τράπεζες
αναµφισβήτητα τις βοήθησαν να αντιµετωπίσουν καλύτερα τις ανταγωνιστικές πιέσεις) και,
συγκεκριµένα, από το χρονοδιάγραµµα της διαδικασίας ελευθέρωσης και το βαθµό στον οποίο
αυτή έχει επιτευχθεί σε κάθε τοµέα. Τρίτον, το συνολικό οικονοµικό κλίµα έχει επίσης
αντίκτυπο στη σηµασία των ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Εξαιτίας της
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πρόσφατης οικονοµικής ύφεσης, έχει αυξηθεί ο αριθµός των προβληµατικών επιχειρήσεων και
κατά συνέπεια τα κράτη µέλη εµφανίζουν µεγαλύτερη τάση να προσφεύγουν στις  κρατικές
ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης. Τούτο αποδεικνύεται από τον αριθµό των
σηµαντικών υποθέσεων προβληµατικών επιχειρήσεων που έχει διεκπεραιώσει η Επιτροπή
κατά την τελευταία διετία. Το σύνολο των υποθέσεων παραµένει ωστόσο σχετικά χαµηλό: 14
νέες καταχωρισθείσες υποθέσεις το 2002 που αφορούν τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
επιχειρήσεων στους τοµείς της µεταποίησης και των υπηρεσιών. Η γενική εικόνα των
ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης είναι εποµένως αρκετά περίπλοκη και διαφέρει
αισθητά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο και από τον ένα τοµέα στον άλλο. Αξίζει ωστόσο
να σηµειωθεί ότι ενώ ορισµένα κράτη µέλη χορηγούν σε τακτική βάση ενισχύσεις για τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληµατικών επιχειρήσεων, άλλα αποφεύγουν σαφώς να
εφαρµόσουν παρόµοια πολιτική.

Οι ενισχύσεις  διάσωσης και αναδιάρθρωσης χορηγούνται, στη συντριπτική τους πλειονότητα,
σε µεµονωµένη (ad hoc) βάση προς προβληµατικές επιχειρήσεις και είναι το είδος των
ενισχύσεων που τείνουν να νοθεύουν περισσότερο τον ανταγωνισµό. Κατά την περίοδο
1990-2002 η Επιτροπή ενέκρινε τη χορήγηση ενισχύσεων αυτού του είδους σε 120 περίπου
προβληµατικές επιχειρήσεις στους τοµείς της µεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών14.
Ορισµένα κράτη µέλη, συγκεκριµένα η Γερµανία, η Ισπανία, και η Αυστρία, εγκαινίασαν κατά
το ίδιο διάστηµα καθεστώτα ενισχύσεων για τη διάσωση ή/και την αναδιάρθρωση µικρών και
µεσαίων προβληµατικών επιχειρήσεων στους τοµείς αυτούς. Τα συνολικά ποσά των
ενισχύσεων που χορηγήθηκαν µέσω παρόµοιων καθεστώτων είναι εν γένει σχετικά χαµηλά.

Κατά την εξέταση του αριθµού των µεµονωµένων ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης
ανά κράτος µέλος, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το ύψος των ενισχύσεων κυµαίνεται από ποσά
χαµηλότερα του ενός εκατοµµυρίου ευρώ µέχρι ποσά που υπερβαίνουν τα 20 δισεκατ. ευρώ.
Εξάλλου, τα αριθµητικά στοιχεία δεν περιλαµβάνουν το µεγάλο αριθµό επιχειρήσεων που
έλαβαν ενισχύσεις στα πλαίσια του τεράστιου προγράµµατος αναδιάρθρωσης15 που
πραγµατοποιήθηκε στα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη κατά τη δεκαετία του '90. Εντούτοις,
τα αριθµητικά στοιχεία είναι πολύ αποκαλυπτικά: από τις 120 επιχειρήσεις στους τοµείς της
µεταποίησης και της παροχής υπηρεσιών, οι 35 περίπου ήταν στη Γερµανία, οι 20 στη Γαλλία,
οι 15 στην Ισπανία και στην Ιταλία και οι 5 έως 10 στην Αυστρία, το Βέλγιο και την
Πορτογαλία. Αντιθέτως, στη ∆ανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, το Λουξεµβούργο, τις Κάτω
Χώρες, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο, σηµειώθηκαν το πολύ δύο
περιπτώσεις χορήγησης ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης, ενώ σε ορισµένες χώρες
δεν χορηγήθηκε καµία.

Από τις 120 περιπτώσεις χορήγησης µεµονωµένων ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης,
οι 90 περίπου αφορούσαν προβληµατικές επιχειρήσεις του τοµέα της µεταποίησης. Πράγµατι,
στη διάρκεια της δεκαετίας του '90, ο όγκος των ad hoc ενισχύσεων που χορηγήθηκαν στην
Ένωση αφορούσε τους σκοπούς του τεράστιου προγράµµατος αναδιάρθρωσης των νέων
γερµανικών οµόσπονδων κρατών, καθώς και τη διάσωση και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
και µεγάλων βιοµηχανικών συγκροτηµάτων σε άλλα κράτη µέλη. Οι ad hoc ενισχύσεις προς
τα νέα γερµανικά οµόσπονδα κράτη έφθασαν στο απόγειό τους το 1994 όταν χορηγήθηκε
ποσό που υπερέβαινε ελαφρά τα 10 δισ. ευρώ και εν συνεχεία σηµείωσαν αισθητή πτώση

                                                
14 Ο αριθµός αυτός περιλαµβάνει επίσης µικρό αριθµό επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τοµείς των
κατασκευών, της µηχανικής και της εξόρυξης.

15 Ενισχύσεις που χορηγήθηκαν µέσω της Treuhandanstalt ή της Bundesanstalt für vereinigungsbedingte
Sonderaufgaben.
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µέχρι τη λήξη του προγράµµατος Treuhand στα τέλη της δεκαετίας. Συνολικά, στο πλαίσιο του
προγράµµατος αυτού χορηγήθηκαν κρατικές ενισχύσεις ύψους 45 δισεκατοµµυρίων ευρώ
περίπου. Ανάλογη τάση διαπιστώνεται  και κατά τη χορήγηση ad hoc ενισχύσεων σε άλλα
κράτη µέλη προς ορισµένα τµήµατα των βιοµηχανιών µεταποίησης.

Όσον αφορά τη ναυπηγική βιοµηχανία, υποτοµέα του τοµέα της µεταποίησης, η Επιτροπή
ενέκρινε ορισµένα σηµαντικά προγράµµατα αναδιάρθρωσης κατά το δεύτερο ήµισυ της
δεκαετίας του '90, ειδικότερα σε ναυπηγεία της πρώην Ανατολικής Γερµανίας και της
Ισπανίας. Κατά τα τελευταία έτη, ωστόσο, δεν έχει ζητηθεί από τα κράτη µέλη σηµαντική
ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Γενικά απαγορεύεται η χορήγηση ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης προς τη
χαλυβουργία, έναν άλλο υποτοµέα της µεταποίησης. Ωστόσο, από τις αρχές µέχρι τα µέσα της
δεκαετίας του '90, πραγµατοποιήθηκαν, σε διάφορα κράτη µέλη, σηµαντικά προγράµµατα
αναδιάρθρωσης συνοδευόµενα από µείωση της παραγωγικής ικανότητας. Στην ανακοίνωσή
τους  το 200216 σχετικά µε τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση και για τις
ενισχύσεις σχετικά µε τη διακοπή της λειτουργίας στον τοµέα της χαλυβουργίας, η Επιτροπή
επισήµανε ότι, στις τελευταίες αποφάσεις που ενέκρινε το 1993 βάσει του άρθρου 95 της
συνθήκης ΕΚΑΧ, η Επιτροπή και το Συµβούλιο συµφώνησαν ότι δεν θα λαµβάνονταν άλλες
αποφάσεις αυτού του  χαρακτήρα για τη διάσωση κοινοτικών επιχειρήσεων χαλυβουργίας.
Τούτο οδήγησε τις επιχειρήσεις χαλυβουργίας να συµπεριφέρονται  στην αγορά µε την
εντύπωση ότι δεν πρόκειται να τους χορηγηθούν άλλες ενισχύσεις αναδιάρθρωσης. Εάν
γνώριζαν ότι η κατάσταση αυτή επρόκειτο να αλλάξει στο µέλλον, υπήρχε το ενδεχόµενο να
χαλαρώσουν τις προσπάθειές τους για µείωση του κόστους και αύξηση της
ανταγωνιστικότητας, διακυβεύοντας έτσι τις τεράστιες προσπάθειες που είχαν ήδη καταβάλει.
Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή έκρινε ότι οι ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης
προς τις προβληµατικές επιχειρήσεις της χαλυβουργίας, όπως ορίζονται στο παράρτηµα Β του
πολυτοµεακού πλαισίου, δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά.

Στη διάρκεια της δεκαετίας του '90, χορηγήθηκαν στον τραπεζικό τοµέα ενισχύσεις διάσωσης
και αναδιάρθρωσης σηµαντικού ύψους, της τάξης των 31 δισεκατ. ευρώ, και ορισµένες
υποθέσεις είχαν υψηλό αντίκτυπο στη Γερµανία, τη Γαλλία και την Ιταλία. Τούτο οφείλεται σε
µεγάλο βαθµό στην βαθιά µεταβολή που υπέστη ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τοµέας και που
χαρακτηρίζει την τελευταία δεκαετία. Μετά την έγκριση των ευρωπαϊκών τραπεζικών
οδηγιών, το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των εθνικών τραπεζικών συστηµάτων υπέστη
σηµαντικές µεταβολές. Σταδιακά παραµερίστηκε ο θεσµικός διαχωρισµός µεταξύ των
ιδρυµάτων, καθώς και τα λειτουργικά εµπόδια, έγιναν ανοίγµατα των αγορών, οι τεχνολογικές
εξελίξεις προσέφεραν νέες εµπορικές δυνατότητες και οι ανταγωνιστικές πιέσεις αυξήθηκαν
σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η οικονοµική κρίση των αρχών της δεκαετίας του '90 έκανε πιο
πιεστική την ανάγκη αναδιάρθρωσης πολλών τραπεζών και του τραπεζικού τοµέα. Εν γένει
δραµατικές συνέπειες είχε για τις κρατικές τράπεζες κυρίως η καθυστέρηση προσαρµογής τους
στο νέο τραπεζικό περιβάλλον. Ορισµένες τράπεζες σε κράτη µέλη, όπως η Γαλλία και η
Ιταλία, διήλθαν σοβαρότατες κρίσεις και έλαβαν µεγάλα ποσά ενισχύσεων αναδιάρθρωσης.
Μετά το 1998, η Επιτροπή δεν έχει χειριστεί νέες υποθέσεις στον εν λόγω τοµέα στη Γαλλία
και την Ιταλία, πράγµα που επιβεβαιώνει ότι ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι σηµαντικότερες
πράξεις αναδιάρθρωσης που είχαν ξεκινήσει. Από το 1994, ωστόσο, εξακολουθούν να
διεξάγονται έρευνες σχετικά µε ορισµένες τράπεζες στη Γερµανία.

                                                
16 2002/C 70/05.
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Άλλοι τοµείς υπηρεσιών στους οποίους χορηγήθηκαν ενισχύσεις διάσωσης και
αναδιάρθρωσης κατά την τελευταία διετία είναι τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, ο πολιτισµός
και ο τουρισµός. Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων αυτών είναι σχετικά χαµηλό.

Παρατηρήθηκαν επίσης πολλές περιπτώσεις αναδιάρθρωσης στον ταχυδροµικό τοµέα, αλλά
στις περισσότερες περιπτώσεις η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η χρηµατοδοτική
στήριξη που χορήγησαν τα κράτη µέλη συνιστούσε αποζηµίωση προς την οικεία επιχείρηση
για το κόστος παροχής υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος. Στην περίπτωση της
Deutsche Post, ωστόσο, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι µέρος της ενίσχυσης χρησιµοποιήθηκε για
την επιδότηση δραστηριοτήτων στον ανταγωνιστικό επιχειρηµατικό τοµέα των δεµάτων,
καθώς και για τις δηµόσιες ταχυδροµικές υπηρεσίες και κατά συνέπεια διέταξε την ανάκτηση
του αντίστοιχου τµήµατος της ενίσχυσης.

Όσον αφορά το σιδηροδροµικό τοµέα, κατά τα τελευταία έτη καταβλήθηκαν σηµαντικές
προσπάθειες αναζωογόνησης των κοινοτικών σιδηροδρόµων. Παρά το γεγονός ότι αρκετά
κράτη µέλη παρείχαν χρηµατοδοτική στήριξη σε σιδηροδροµικές επιχειρήσεις ως
αντιστάθµιση για την εκµετάλλευση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, ούτε έχει
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή ούτε έχει εγκριθεί καµία ενίσχυση αναδιάρθρωσης.

Με την ελευθέρωση του τοµέα των αεροµεταφορών, από τις αρχές µέχρι τα µέσα της
δεκαετίας του '90, πολλές αεροπορικές εταιρίες εγκαινίασαν σηµαντικά προγράµµατα
αναδιάρθρωσης. Οι ενισχύσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις ad hoc που χορηγήθηκαν στον
τοµέα έφθασαν στο απόγειό τους το 1994 έτος κατά το οποίο χορηγήθηκε στην Ένωση ποσό
ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, αλλά από το 1998 το ύψος των ενισχύσεων σηµείωσε αισθητή
πτώση. Τούτο οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι το 1994 η Επιτροπή ενέκρινε
αυστηρές κατευθυντήριες γραµµές οι οποίες ενίσχυσαν, ιδιαίτερα, την αρχή της πρώτης και
τελευταίας φοράς όσον αφορά την ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς προβληµατικές
επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι η βιοµηχανία των αεροµεταφορών υπέστη βαρύ πλήγµα
µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, τούτο δεν οδήγησε στη
χορήγηση ειδικών ενισχύσεων διάσωσης και αναδιάρθρωσης στον εν λόγω τοµέα. Το 2001 και
το 2002, ωστόσο, η Επιτροπή ενέκρινε καθεστώτα ενισχύσεων για τα περισσότερα κράτη µέλη
τα οποία  εξασφαλίζουν, µεταξύ άλλων, την ασφαλιστική κάλυψη την οποία, λόγω της
αυξηµένης τροµοκρατικής απειλής, δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει η αγορά ασφαλειών. Οι
ενισχύσεις του είδους αυτού δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν ποσοτικά.   

Οι κατευθυντήριες γραµµές για τις ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης δεν εφαρµόζονται
στον τοµέα του άνθρακα. Οι ενισχύσεις προς τη βιοµηχανία άνθρακα, όσον αφορά τα προϊόντα
άνθρακα της ΕΚΑΧ, διέπονταν από την απόφαση της Επιτροπής17, η οποία έπαψε να ισχύει
τον Ιούλιο του 2002. Για την αντικατάστασή της, η Επιτροπή ενέκρινε  κανονισµό ο οποίος
θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στη βιοµηχανία άνθρακα µε
σκοπό τη συµβολή στην αναδιάρθρωση του τοµέα18. Οι κανόνες λαµβάνουν υπόψη τις
κοινωνικές και περιφερειακές πτυχές της αναδιάρθρωσης του τοµέα, καθώς και την ανάγκη
διατήρησης, ως µέτρο προφύλαξης, µιας ελάχιστης ποσότητας γηγενούς παραγωγής άνθρακα
που θα εγγυάται την πρόσβαση στα αποθέµατα.

                                                
17 Απόφαση  3632/93/EΚΑΧ της Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚΑΧ.
18 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1407/2002 του Συµβουλίου της 23ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις
στη βιοµηχανία άνθρακα.
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Συµπεράσµατα

Αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
προβληµατικών επιχειρήσεων συγκαταλέγονται στα είδη ενισχύσεων που µπορούν να
νοθεύσουν περισσότερο τον ανταγωνισµό. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή επιχείρησε να
εξασφαλίσει την αυστηρή εφαρµογή των κοινοτικών κατευθυντηρίων γραµµών σχετικά µε τη
διάσωση και την αναδιάρθρωση, όπου οι ενισχύσεις κρίνονται συµβατές µόνο βάσει
ορισµένων όρων - δικαιολογούνται π.χ. λόγω κοινωνικών ή περιφερειακών πολιτικών
ανησυχιών -, οι οποίοι επιβάλλονται στο δικαιούχο και στο κράτος µέλος. Σε προσεχή
αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών, οι οποίες εκπνέουν τον Οκτώβριο του 2004, θα
εξεταστεί εάν απαιτούνται αυστηρότεροι όροι για τη µείωση στο ελάχιστο των ενισχύσεων
που ενδέχεται να νοθεύσουν τον ανταγωνισµό.

Αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραµµών για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει εργασίες πλήρους αναθεώρησης των κατευθυντηρίων γραµµών µε σκοπό
την κατάρτιση νέων κατευθυντηρίων γραµµών που θα αντικαθιστούν τις υφιστάµενες οι οποίες
εκπνέουν τον Οκτώβριο του 2004. Σε µια πρώτη εσωτερική αναθεώρηση των κατευθυντηρίων
γραµµών επισηµάνθηκαν ορισµένα προβλήµατα, επιλογή των οποίων παρουσιάζεται στη συνέχεια:

• Πότε µία επιχείρηση θεωρείται προβληµατική; ∆εν υπάρχει κοινοτικός ορισµός της
«προβληµατικής επιχείρησης», ενώ φαίνεται πολύ δύσκολο να προκύψει ορισµός από την πρακτική
των κρατών µελών λόγω των διαφορών που υπάρχουν στους εθνικούς νόµους και διαδικασίες περί
πτωχεύσεως.

• Όµιλοι εταιρειών. Οι κατευθυντήριες γραµµές αναφέρουν ότι µια επιχείρηση που ανήκει σε όµιλο
δεν είναι κατά κανόνα επιλέξιµη, εκτός εάν οι δυσχέρειες είναι εγγενείς στην ίδια την επιχείρηση
και δεν είναι αποτέλεσµα αυθαίρετης κατανοµής των δαπανών εντός του οµίλου, ενώ (οι
δυσχέρειες) είναι υπερβολικά σοβαρές για να τις αντιµετωπίσει µόνος του ο όµιλος. Τα κριτήρια
αυτά δεν µπορούν να εφαρµοστούν εύκολα και εγείρουν διάφορα ερωτήµατα. Στην περίπτωση π.χ.
που µια θυγατρική εταιρία σε ένα κράτος µέλος εµφανίζει οικονοµικές δυσχέρειες, αλλά η µητρική
της εταιρία δεν είναι πρόθυµη να την στηρίξει..

• Επείγων χαρακτήρας: ενώ οι τρέχουσες κατευθυντήριες γραµµές βασίζονται στην αρχή ότι η
ενίσχυση κοινοποιείται εκ των προτέρων, η ενίσχυση διάσωσης πρέπει συχνά να χορηγηθεί πριν από
την έγκριση της Επιτροπής ώστε να αποφευχθεί η κατάρρευση της επιχείρησης. Κάθε ενδεχόµενη
επίλυση της κατάστασης αυτής θα πρέπει, ωστόσο, να συµβαδίζει µε την υποχρέωση κοινοποίησης
βάσει του άρθρου 88, παράγραφος 3 της συνθήκης ΕΚ.

• Η αρχή της πρώτης και τελευταίας φοράς. Οι κατευθυντήριες γραµµές ορίζουν ότι η ενίσχυση
διάσωσης αποτελεί εφάπαξ πράξη και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση επανειληµµένων
ενισχύσεων διάσωσης. Υπήρξαν, ωστόσο, περιπτώσεις επιχειρήσεων οι οποίες δεν ήταν επιλέξιµες
για ενίσχυση αναδιάρθρωσης λόγω της αρχής «της πρώτης και τελευταίας φοράς», και οι οποίες
έλαβαν νέα ενίσχυση διάσωσης.

• ∆ιάφορες προθεσµίες. Οι διαφορετικές προθεσµίες που περιλαµβάνονται στο παρόν πλαίσιο δεν
είναι σαφείς και θα πρέπει να αποσαφηνισθούν.

• Αντισταθµιστικά µέτρα: πότε τα προτεινόµενα αντισταθµιστικά µέτρα είναι επαρκή «ώστε να
ελαφρύνουν τις επιπτώσεις από τη νόθευση που ενδέχεται να προκαλέσει η ενίσχυση επί του
ανταγωνισµού».
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου του Νοεµβρίου 2002 σχετικά µε «µία οικονοµική
προσέγγιση για το στόχο της µείωσης και βελτίωσης των κρατικών ενισχύσεων»19

απευθύνεται έκκληση στην Επιτροπή να «συνεχίσει», σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη,
«να εκσυγχρονίζει, να απλουστεύει και να διασαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής και το
περιεχόµενο των κανόνων της  ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, και να τους καθιστά
αποτελεσµατικότερους από την άποψη της χρονικής διάρκειας της διαδικασίας και των
απαιτούµενων διοικητικών πόρων». Σε αντίθεση µε την αναθεώρηση του ελέγχου του
ανταγωνισµού ή των συγκεντρώσεων, η αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων δεν
αποδίδεται σε µια συγκεκριµένη ενιαία πρωτοβουλία, αλλά σε σειρά µεταβολών που
σηµειώθηκαν σε διάφορα επίπεδα.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά τη διαδικαστική αλλαγή που καθίσταται όλο και σηµαντικότερη
εν όψει της διεύρυνσης. Στόχος της είναι η επιτάχυνση, η απλοποίηση και ο εκσυγχρονισµός
των διαδικασιών, ιδίως µε σκοπό τη µείωση των πόρων που δαπανώνται σε τρέχουσες
υποθέσεις ρουτίνας και η παροχή στην Επιτροπή της δυνατότητας να συγκεντρώσει πόρους για
πιο σηµαντικές υποθέσεις οι οποίες παρουσιάζουν πραγµατικές ανταγωνιστικές ανησυχίες σε
κοινοτικό επίπεδο και παρεµποδίζουν την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Υπό το πρίσµα αυτό, η Επιτροπή ανέλαβε πρόσφατα λεπτοµερή
εσωτερική αναθεώρηση για να εντοπίσει τις δυνατότητες απλοποίησης των διαδικασιών και
µείωσης της διάρκειάς τους. Συνεπεία της αναθεώρησης αυτής, οι υπηρεσίες της Επιτροπής
επεσήµαναν ορισµένες αλλαγές που αποτελούν σήµερα το αντικείµενο διεξοδικών
διαβουλεύσεων µε εµπειρογνώµονες των κρατών µελών. Η εργασία αυτή περιλαµβάνει την
κατάρτιση σχεδίου διατάξεων υλοποίησης δυνάµει του άρθρου 27 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
659/1999 και αφορά τη µορφή, το περιεχόµενο και άλλες λεπτοµέρειες των κοινοποιήσεων, τη
µορφή, το περιεχόµενο και άλλες λεπτοµέρειες των ετήσιων εκθέσεων, λεπτοµέρειες σχετικά
µε προθεσµίες και υπολογισµό των προθεσµιών, καθώς και το επιτόκιο ανάκτησης παράνοµων
ενισχύσεων, καθώς και άλλες προτάσεις για τη βελτίωση των σηµερινών διαδικασιών και
µεθόδων εργασίας.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να αναθεωρεί τα µέσα που διαθέτει για τις κρατικές
ενισχύσεις ώστε να τα απλοποιήσει και να τα αποσαφηνίσει, καθώς και να άρει ενδεχόµενες
διαφορές µεταξύ των διαφόρων κειµένων. Επί του παρόντος προτεραιότητα δίδεται στην
αναθεώρηση των κανόνων σχετικά µε τις ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση
των προβληµατικών επιχειρήσεων (βλ. µέρος δεύτερο), στην εξέταση της αναθεώρησης των
κοινοτικών κανόνων για τις περιφερειακές ενισχύσεις µετά τη διεύρυνση, την κατάρτιση νέων
κανόνων για τη ναυπηγική βιοµηχανία, στην απλοποίηση των κανόνων για  τις ενισχύσεις
έρευνας και ανάπτυξης προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, στην αποσαφήνιση του χώρου
των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, καθώς και στην αναθεώρηση των
κατευθυντηρίων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τους τοµείς των θαλάσσιων
και εναέριων µεταφορών.

Όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραµµές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, καθίσταται σαφές
ότι µετά τη διεύρυνση η κατάσταση θα µεταβληθεί σηµαντικά. Το µεγαλύτερο µέρος της
επικράτειας των υποψήφιων χωρών θα λάβει καθεστώς «ενισχυόµενης περιοχής». Θα υπάρξει
έτσι σαφής ανάγκη αναθεώρησης της προσέγγισης προς τις περιφερειακές ενισχύσεις για την
περίοδο µετά το 2006, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ληφθεί πλήρως υπόψη η παράλληλη

                                                
19 Έγγραφο του Συµβουλίου αριθ. 13799/02: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/02/st13/13799en2.pdf
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αναθεώρηση των κανονισµών για τα διαρθρωτικά ταµεία. Για την περίοδο µέχρι το 2006, οι
σηµερινοί χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων για τα 15 κράτη µέλη θα εξακολουθήσουν να
ισχύουν παρά το γεγονός ότι έχουν καταρτιστεί περιφερειακοί χάρτες ενισχύσεων για τις
υποψήφιες χώρες.

Η Επιτροπή καταρτίζει πλαίσιο σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιοµηχανία,
το οποίο θα αντικαταστήσει τον κανονισµό του 1998 για τη ναυπηγική βιοµηχανία, ο οποίος
εκπνέει στις 31 ∆εκεµβρίου 2003. Αρχή αυτής της ενέργειας είναι η απλοποίηση και η
οµαλοποίηση του χειρισµού της ναυπηγικής βιοµηχανίας, όσον αφορά τη µορφή και την ουσία
των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Προτείνεται ωστόσο να διατηρηθούν κάποιες
διατάξεις που αφορούν συγκεκριµένους τοµείς βάσει ορισµένων ιδιαιτεροτήτων που
διαφοροποιούν τη ναυπηγική βιοµηχανία από άλλες βιοµηχανίες.

Όσον αφορά τις ενισχύσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις για έρευνα και ανάπτυξη, τον
Ιούλιο του 2003 η Επιτροπή ξεκίνησε επίσηµες διαβουλεύσεις µε τα κράτη µέλη και τα
ενδιαφερόµενα µέρη σχετικά µε την εκπόνηση σχεδίου κανονισµού για την τροποποίηση των
κανόνων για τις ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ µε σκοπό να ενσωµατώσει το νέο κοινοτικό ορισµό
των ΜΜΕ και να εξαιρέσει από την κοινοποίηση τις ενισχύσεις για Ε&Α.

Υπηρεσίες γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ)

Επανειληµµένα η Επιτροπή έχει τονίσει τη σηµασία που προσδίδει στην ορθή λειτουργία των
υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος (ΥΓΟΣ). Είναι σαφές ότι οι επιχειρήσεις στις
οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος πρέπει να
διαθέτουν τους αναγκαίους πόρους που να εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία τους, ενώ σε
ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να αποδειχθεί απαραίτητη η κρατική χρηµατοδότηση.
Καθήκον της Επιτροπής όµως είναι να εξασφαλίζει ότι το ποσό της χρηµατοδότησης δεν
υπερβαίνει το αναγκαίο ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση της αποστολής παροχής
δηµόσιας υπηρεσίας και ότι οι διατιθέντες πόροι δεν χρησιµοποιούνται στην πράξη
καταχρηστικά για την χρηµατοδότηση δραστηριοτήτων σε άλλες αγορές που είναι ανοικτές
στον ανταγωνισµό.

Στο πλαίσιο αυτό, η απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο στις 24 Ιουλίου 2003
στην υπόθεση Altmark20 παρέχει χρήσιµες διευκρινίσεις για τον τρόπο εφαρµογής των άρθρων
87 και 88 της συνθήκης ΕΚ όσον αφορά την κρατική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων που είναι
υπεύθυνες για την παροχή υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος.

Στην απόφασή του το ∆ικαστήριο ανέφερε ότι «σε περίπτωση που ένα κρατικό µέτρο
θεωρηθεί αντιστάθµιση υπηρεσιών που έχουν παράσχει αποδέκτριες επιχειρήσεις για την
εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, εις τρόπον ώστε οι επιχειρήσεις αυτές
να µη απολαµβάνουν πραγµατικό χρηµατοδοτικό πλεονέκτηµα, και το µέτρο δεν έχει ως
αποτέλεσµα να τις τοποθετεί σε ευνοϊκότερη θέση σε σχέση µε τις ανταγωνίστριες
επιχειρήσεις, το µέτρο δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 87, παράγραφος 1 της
συνθήκης».

Για να µη θεωρηθεί ωστόσο η αντιστάθµιση κρατική ενίσχυση σε µια συγκεκριµένη
περίπτωση, πρέπει να πληρούνται τέσσερις όροι:

                                                
20 C-280/00 σχετικά µε τη χορήγηση αδειών λειτουργίας τακτικών συγκοινωνιακών γραµµών µε υπεραστικά
λεωφορεία στην περιοχή Landkreis Stendal (Γερµανία) και δηµοσίων επιδοτήσεων για την παροχή των ως
άνω υπηρεσιών.
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-  Πρέπει πράγµατι να έχει ανατεθεί στην αποδέκτρια επιχείρηση η εκπλήρωση υποχρεώσεων
παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, και οι υποχρεώσεις πρέπει να ορίζονται σαφώς .

- Οι παράµετροι βάσει των οποίων υπολογίζεται η αντιστάθµιση πρέπει να καθορίζονται εκ
των προτέρων µε αντικειµενικό και διαφανή τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η παροχή
οικονοµικού πλεονεκτήµατος, το οποίο ενδέχεται να ευνοήσει την αποδέκτρια επιχείρηση
έναντι των ανταγωνιστών της. Tο ∆ικαστήριο αναφέρει ότι «η καταβολή από κράτος µέλος
αντιστάθµισης για ζηµία που υφίσταται επιχείρηση, χωρίς τον προηγούµενο καθορισµό των
παραµέτρων της εν λόγω αντιστάθµισης, όταν εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι η
εκµετάλλευση ορισµένων υπηρεσιών σε σχέση µε την εκπλήρωση υποχρεώσεων παροχής
δηµόσιας υπηρεσίας δεν ήταν οικονοµικά βιώσιµη, συνιστά χρηµατοδοτικό µέτρο το οποίο
εµπίπτει στην έννοια της κρατικής ενίσχυσης».

- Η αντιστάθµιση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη όλων ή
µέρους των δαπανών εκπλήρωσης των υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, αφού
ληφθούν υπόψη οι σχετικές αποδείξεις και εύλογο κέρδος για την εκπλήρωση των εν λόγω
υποχρεώσεων.

- Ενδέχεται η επιχείρηση η οποία πρόκειται να εκπληρώσει υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας
υπηρεσίας, σε µια συγκεκριµένη περίπτωση, να µην επιλέγεται σύµφωνα µε τη διαδικασία
ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης η οποία θα επέτρεπε την επιλογή του υποψήφιου που θα
µπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες αυτές µε το χαµηλότερο κόστος για την Κοινότητα· τότε
το ύψος της απαιτούµενης αντιστάθµισης πρέπει να καθορίζεται βάσει ανάλυσης του
κόστους το οποίο θα είχε επωµισθεί µια επιχείρηση, η οποία διοικείται καλώς και είναι
επαρκώς εξοπλισµένη µε µεταφορικά µέσα ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που συνεπάγεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων
αυτών, αφού ληφθούν υπόψη οι σχετικές αποδείξεις και εύλογο κέρδος για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων.

Όταν πληρούνται οι όροι αυτοί, οι επιδοτήσεις που ενδεχοµένως καταβάλλονται ως
αντιστάθµιση δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση και συνεπώς δεν απαιτείται εκ των προτέρων
κοινοποίηση. Το ∆ικαστήριο διατηρεί σε µεγάλο βαθµό την παραδοσιακή προσέγγιση της
Επιτροπής, να εξισορροπείται δηλαδή η ανάγκη εξασφάλισης χρηµατοδότησης των υπηρεσιών
γενικού οικονοµικού συµφέροντος έναντι της ανάγκης αποτροπής αδικαιολόγητων
στρεβλώσεων του ανταγωνισµού. Βάσει της ανωτέρω απόφασης του ∆ικαστηρίου, η Επιτροπή
πρέπει να καταρτίσει έγγραφο το οποίο θα θεσπίζει τους όρους οι οποίοι διέπουν την
αποτελεσµατική εφαρµογή τους από τα κράτη µέλη.

Κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της αλιείας

Όσον αφορά τις διαδικασίες χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας, η
Επιτροπή έχει εγκρίνει σχέδιο το οποίο προτείνει την εξαίρεση των περισσότερων κατηγοριών
κρατικών ενισχύσεων στον τοµέα της αλιείας από προηγούµενη κοινοποίηση προς την
Επιτροπή. Στόχος είναι να απλοποιηθούν οι υφιστάµενοι κανόνες και να προσαρµοστούν στο
νέο νοµικό πλαίσιο που παρέχει η αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής που εγκρίθηκε
το ∆εκέµβριο του 2002. Μόλις εγκριθεί, αυτή η απαλλαγή κατά κατηγορία θα µειώσει
περαιτέρω τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη χορήγηση ενίσχυσης στον τοµέα
και συνεπώς θα συµβαδίζει µε τη διευκόλυνση που εγκρίθηκε ήδη το ∆εκέµβριο του 2002
σχετικά µε το χρηµατοδοτικό µέσο προσανατολισµού της αλιείας (ΧΜΠΑ), βάσει του οποίου
τα κράτη µέλη δεν είναι πλέον υποχρεωµένα να κοινοποιούν στην Επιτροπή κρατικές
ενισχύσεις οι οποίες συγχρηµατοδοτούν µέτρα τα οποία τυγχάνουν στήριξης του ανωτέρω
χρηµατοδοτικού µέσου. Στις προταθείσες για απαλλαγή κατηγορίες περιλαµβάνονται
ενισχύσεις για την προώθηση ή/και τη διαφήµιση αλιευτικών προϊόντων, οµίλους παραγωγών,
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για την προστασία και την ανάπτυξη υδάτινων πόρων, για καινοτόµα µέτρα και τεχνική
βοήθεια, για τον εξοπλισµό αλιευτικών λιµένων, για τη διάλυση αλιευτικών σκαφών,
κοινωνικοοικονοµικά µέτρα, επενδύσεις για την επεξεργασία ή/και την εµπορία αλιευτικών
προϊόντων, και για υδατοκαλλιέργεια και αλιεία σε εσωτερικά ύδατα. Μόλις εγκριθεί, η
απαλλαγή κατά κατηγορία θα εφαρµόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) για ποσά κατώτερα του 1 εκατοµµυρίου ευρώ ή στις ενισχύσεις
που αποσκοπούν στη χρηµατοδότηση µέτρων ανώτατου επιλέξιµου ποσού 2 εκατοµµυρίων
ευρώ. Για να εξασφαλίζεται η ορθή κατανοµή των ενισχύσεων αυτών, προβλέπεται
παρακολούθηση µέσω της υποχρεωτικής εκ των υστέρων υποβολής εκθέσεων.

Σε µεταγενέστερο στάδιο, και κατόπιν διαβουλεύσεων µε τα κράτη µέλη, τον Οκτώβριο του
2003, θα υποβληθεί στην Επιτροπή νέο σχέδιο κατευθυντηρίων γραµµών για την εξέταση των
κρατικών ενισχύσεων προς τον αλιευτικό τοµέα, µε τη µορφή των ενδεδειγµένων µέτρων
βάσει του άρθρου 88, παράγραφος 1 της Συνθήκης.

Κρατικές ενισχύσεις στο γεωργικό τοµέα

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συµβούλιο για την ενδιάµεση επανεξέταση της κοινής γεωργικής πολιτικής, η Επιτροπή
ενέκρινε πρόσφατα σχέδιο κανονισµού απαλλαγής κατά κατηγορία ορισµένων ειδών κρατικών
ενισχύσεων µέχρι ορισµένα ανώτατα όρια, οι οποίες χορηγούνται σε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο γεωργικό τοµέα. Λόγω του ορισµού των ΜΜΕ (µέχρι 250
εργαζόµενοι, κύκλος εργασιών µέχρι 40 εκατ. ευρώ  ή ισολογισµός ύψους 27 εκατ. ευρώ) ο
κανονισµός καλύπτει σχεδόν όλες τις εκµεταλλεύσεις και τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο γεωργικό τοµέα.

Ο κανονισµός αυτός αποδεικνύει ότι η Επιτροπή είναι διατεθειµένη να κάνει τολµηρά βήµατα
για την απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου για τη γεωργία και για τον εκσυγχρονισµό
και την απλούστευση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα.

Οµοίως, µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι όροι που αναφέρονται στο σχέδιο
κανονισµού, προτείνεται να πάψουν πλέον τα κράτη µέλη να κοινοποιούν εκ των προτέρων για
έγκριση στην Επιτροπή ορισµένα είδη κρατικών ενισχύσεων. Στα είδη αυτών των ενισχύσεων
περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, οι επενδυτικές ενισχύσεις ύψους µέχρι 40% προς
γεωργούς/50% σε µειονεκτικές περιοχές· οι ενισχύσεις που ανέρχονται σε ποσοστό µέχρι
100% για τις δαπάνες συντήρησης παραδοσιακών τοπίων και κτιρίων επενδυτικές ενισχύσεις·
σε ποσοστό µέχρι 40% (η 50% αν πρόκειται για περιοχές του στόχου 1) προς επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στη µεταποίηση του εµπορίου γεωργικών προϊόντων και ενισχύσεις µέχρι
ποσού 100.000 ευρώ ανά δικαιούχο επί µια τριετία για την ενθάρρυνση της παραγωγής και
εµπορίας ποιοτικών γεωργικών προϊόντων21.

Το σχέδιο κανονισµού συζητήθηκε µε τα κράτη µέλη τον Ιούνιο του 2003 και δηµοσιεύτηκε
στην Επίσηµη Εφηµερίδα C 194 της 15.8.2003 όπου οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να
υποβάλουν παρατηρήσεις. Στις 6 Νοεµβρίου θα υποβληθεί για δεύτερη διαβούλευση στα
κράτη µέλη και εν συνεχεία η Επιτροπή προτίθεται να εγκρίνει µέχρι τα τέλη του 2003 το
τελικό κείµενο και να το θέσει σε εφαρµογή µέχρι τον Ιανουάριο του 2004.

                                                
21 Λεπτοµερείς πληροφορίες για τα διάφορα είδη ενισχύσεων υπάρχουν στη διεύθυνση:

http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/leg/sum_el.pdf
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Ανάκτηση ενίσχυσης

Η Επιτροπή έχει τη δικαιοδοσία να απαιτήσει να επιστρέψουν οι αποδέκτες στις δηµόσιες
αρχές ενισχύσεις που τους χορήγησαν τα κράτη µέλη και οι οποίες κρίνονται ασυµβίβαστες µε
την κοινή αγορά. Το κράτος µέλος οφείλει να ανακτήσει αµέσως τις ενισχύσεις αυτές
σύµφωνα µε τις εθνικές διαδικασίες.

Tο γεγονός ότι οι αποφάσεις της Επιτροπής επιβάλλονται µέσω των κρατών µελών στο
πλαίσιο των εθνικών τους διαδικασιών συνιστά αδυναµία του συστήµατος επιβολής. Λόγω της
εγγενούς σύγκρουσης συµφερόντων (το κράτος είναι ταυτόχρονα ο χορηγός της ενίσχυσης και
ο φορέας ανάκτησης) συχνά δεν δίνεται η δέουσα προτεραιότητα στις εντολές ανάκτησης.
Τούτο ισχύει κυρίως όταν ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει κηρύξει πτώχευση. Σχεδόν το ένα
τρίτο του συνόλου των υποθέσεων ανάκτησης αφορούν χρεοκοπηµένες επιχειρήσεις. Στις
περιπτώσεις αυτές, η ανάκτηση πραγµατοποιείται βάσει των εθνικών διαδικασιών
αφερεγγυότητας, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει εναρµονισµένη ευρωπαϊκή υπηρεσία
αφερεγγυότητας. Επιπλέον, ορισµένα κράτη µέλη, περιλαµβανοµένων και των νέων κρατών
µελών, ενέκριναν πρόσφατα νόµους αφερεγγυότητας, έχοντας σε µεγαλύτερο ή µικρότερο
βαθµό ως πρότυπο το κεφάλαιο 11 του καταστατικού αφερεγγυότητας των ΗΠΑ. Σύµφωνα µε
το µοντέλο των ΗΠΑ, οι νέοι αυτοί νόµοι προστατεύουν τις οικονοµικές δραστηριότητες της
αφερέγγυας επιχείρησης έναντι των πιστωτών της, περιλαµβανοµένων των απαιτήσεων
ανάκτησης της κρατικής ενίσχυσης.

Αντιδρώντας στην κατάσταση αυτή και στο πλαίσιο της πρόσφατης αναδιοργάνωσης της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανταγωνισµού, συγκροτήθηκε µια νέα µονάδα, ειδικά επιφορτισµένη µε
τη διασφάλιση της επιβολής των αποφάσεων ανάκτησης. Η µονάδα, πέρα από το χειρισµό
µεµονωµένων υποθέσεων, αναλύει τα εµπόδια ανάκτησης και επισηµαίνει πιθανές λύσεις.
Έχει ξεκινήσει διάλογος µε επαγγελµατίες και ακαδηµαϊκούς της νοµοθεσίας αφερεγγυότητας
ώστε να αποφευχθεί η µονόπλευρη προσέγγιση και να επιδιωχθεί η αποτελεσµατική ανάκτηση
στο πλαίσιο των γενικών στόχων της εσωτερικής αγοράς.

Προετοιµασία  της διεύρυνσης

Από την 1η Μαΐου 2004, οι κανόνες ανταγωνισµού θα εφαρµόζονται απευθείας στα νέα κράτη
µέλη µε µερικές µόνο πολύ περιορισµένες µεταβατικές ρυθµίσεις, όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει την εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών
ενισχύσεων σε οικονοµίες που από ορισµένες πλευρές εξακολουθούν να είναι πολύ
διαφορετικές από τις οικονοµίες των σηµερινών κρατών µελών, και οι οποίες δεν έχουν
ολοκληρώσει πάντοτε τη διαδικασία µετάβασης από κεντρικά σχεδιαζόµενες οικονοµίες σε
οικονοµίες της αγοράς. Η εµπειρία της γερµανικής ενοποίησης επεξηγεί ορισµένες από τις
δυσχέρειες που ενδέχεται να προκύψουν.

Για να προλειάνει το έδαφος για τη σταδιακή εισαγωγή του ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
σύµφωνα µε το κεκτηµένο της ΕΕ, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά επί σειρά ετών µε τις αρχές
των υπό ένταξη χωρών. Από τα τέλη της δεκαετίας του '90, η Επιτροπή ενθαρρύνει ενεργά την
εισαγωγή της νοµοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων και την εδραίωση αρχών
παρακολούθησης των κρατικών ενισχύσεων στις υποψήφιες χώρες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των ευρωπαϊκών συµφωνιών. Η Επιτροπή σταθερά υποστηρίζει ότι οι υποψήφιες χώρες
έπρεπε πολύ πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης να επιδείξουν αξιόπιστη επίδοση
επιβολής σύµφωνα µε το κεκτηµένο για τις κρατικές ενισχύσεις. Τούτο διασφάλιζε ότι οι
χώρες αυτές έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν ή έχουν ευθυγραµµίσει τα πιο νοθευτικά είδη
ενίσχυσης, π.χ. ενισχύσεις για τη συνέχιση προβληµατικών δραστηριοτήτων καθώς και
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ασυµβίβαστων φορολογικών µέτρων, που σε µεγάλο βαθµό έχουν σχεδιαστεί για να
προσελκύσουν κινητές επενδύσεις σε διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, η συνθήκη προσχώρησης, η
οποία υπεγράφη στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2003, προβλέπει µηχανισµό που παρέχει στην
Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάζει εξονυχιστικά τα µέτρα κρατικής ενίσχυσης που τέθηκαν
σε ισχύ πριν από την ηµεροµηνία προσχώρησης και τα οποία προτίθενται να συνεχίσουν να
εφαρµόζουν οι αρχές των καινούργιων χωρών και µετά την ηµεροµηνία αυτή. Οι διατάξεις της
Συνθήκης παρέχουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να αµφισβητήσει ανάλογα µέτρα, εφόσον
κρίνει ότι δεν συµβιβάζονται µε την κοινή αγορά. Ο µηχανισµός επιτρέπει στις υπό ένταξη
χώρες να εξασφαλίζουν αµέσως µετά την ένταξη τη συνέχιση χωρίς καµία διακοπή των ιδίων
συστηµάτων κρατικών ενισχύσεων. Ο µηχανισµός αυτός επιτρέπει συγχρόνως στην Επιτροπή
να διασφαλίζει τον αποτελεσµατικό έλεγχο κάθε κρατικής ενίσχυσης που χορηγείται στις
χώρες αυτές µετά την ένταξη.

Στο φθινοπωρινό πίνακα αποτελεσµάτων του 2004 προβλέπεται να συµπεριληφθεί
επισκόπηση της κατάστασης που επικρατεί στα νέα κράτη µέλη όσον αφορά τις κρατικές
ενισχύσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη µεθοδολογία, σειρά βασικών δεικτών, καθώς και
µεγάλος αριθµός στατιστικών πινάκων υπάρχουν στον πίνακα αποτελεσµάτων στο ∆ιαδίκτυο.
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται επιλογή των βασικών δεικτών.

Ο δικτυακός τόπος περιλαµβάνει επίσης συνδέσεις για ενηµέρωση σε ζητήµατα πολιτικής των
κρατών µελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις.

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

Βασικοί δείκτες για τις κρατικές ενισχύσεις

Σύνολο ενισχύσ. Σύνολο ενισχύσ. Σύνολο ενισχύσ. Σύνολο ενισχύσ .
EU 0,99 0,38 -0,16 -0,14 71 +9,8
B 1,34 0,31 -0,05 -0,03 99 +0,6

DK 1,36 0,68 +0,20 +0,09 97 -2,1
D 1,14 0,58 -0,20 -0,15 63 +11,2
EL 1,02 0,36 -0,28 -0,11 99 +2,0
E 0,74 0,42 -0,19 -0,15 55 +10,7
F 1,10 0,42 -0,23 -0,22 53 +11,9

IRL 1,20 0,65 -0,05 -0,20 78 +0,1
I 1,01 0,35 -0,30 -0,24 96 +6,9
L 1,30 0,16 +0,19 -0,09 87 -5,7

NL 0,98 0,15 +0,13 0,00 90 -1,6
A 0,99 0,26 -0,15 -0,04 94 +2,9
P 1,04 0,77 -0,46 -0,35 41 +12,3

FIN 1,58 0,29 -0,34 -0,08 97 +3,3
S 0,71 0,19 -0,08 -0,02 78 -1,9

UK 0,66 0,17 -0,07 -0,08 91 +15,6

σύνολο* :Σύνολο των κρατικών ενισχύσεων, πλην της γεωργίας, της αλιείας και των µεταφορών
(1) Μεταβολή των ποσοστιαίων µονάδων µεταξύ του ετησίου µέσου όρου για το 1997-1999** και του µέσου όρου για το 1999-2001
** Τα στοιχεία για την Ιρλανδία καλύπτουν την περίοδο 1998-1999 αντί της περιόδου 1997-1999

Κρατικές ενισχύσεις ως
ποσοστό του ΑΕΠ

Εξέλιξη του µεριδίου των
κρατικών ενισχύσεων επί του

ΑΕΠ, 1997-2001, σε
εκατοστιαίες µονάδες(1)

Μερίδιο των ενισχύσεων που
προορίζονται για οριζόντιους
στόχους, ως ποσοστό επί του
συνόλου *των ενισχύσεων,

2001

Εξέλιξη του µεριδίου των
ενισχύσεων για οριζόντιους
στόχους ως ποσοστό του

συνόλου* των ενισχύσεων, 1997
2001

σε εκατοστιαίες µονάδες (1)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Το Μάρτιο του 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως στόχο να
γίνει η ΕΕ η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης ανά την
υφήλιο. Κάλεσε δε το Συµβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη «να εντείνουν τις
προσπάθειές τους για την προαγωγή του ανταγωνισµού και τον περιορισµό του εν
γένει επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων».

Στα συµπεράσµατά  του της 24ης Μαρτίου 2001, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της
Στοκχόλµης επισήµανε ότι «το  ύψος των κρατικών ενισχύσεων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση πρέπει να περιοριστεί και το σύστηµα να καταστεί διαφανέστερο»�. «Προς
το σκοπό αυτόν, τα κράτη µέλη θα πρέπει να επιδείξουν τάσεις µείωσης των
κρατικών ενισχύσεων ως ποσοστού του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ)
µέχρι το 2003, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη αναπροσανατολισµού των
ενισχύσεων προς οριζόντιους στόχους κοινού ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων
των στόχων της συνοχής».

Στη Βαρκελώνη, στις 16 Μαρτίου 2002, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο «ζητεί εκ νέου από
τα κράτη µέλη να µειώσουν το συνολικό επίπεδο των κρατικών ενισχύσεων ως
ποσοστό του ΑΕΠ από  το 2003 και στο εξής και να τις επαναπροσανατολίσουν προς
οριζόντιους στόχους κοινού συµφέροντος, συµπεριλαµβανοµένης της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής,  και προς στόχους στους οποίους η αγορά έχει σαφώς αποτύχει.
Λιγότερες και καλύτερα στοχοθετηµένες κρατικές ενισχύσεις αποτελούν καίριο
στοιχείο του αποτελεσµατικού ανταγωνισµού».

Στις 5 ∆εκεµβρίου 2001, το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις. Στα συµπεράσµατα αυτά, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη:

- να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση των επιπέδων των ενισχύσεων ως
ποσοστού του ΑΕΠ·

- να µειώσουν, κατά προτεραιότητα, µε απώτερο στόχο την εξάλειψη, ενισχύσεις που έχουν
τα µεγαλύτερα στρεβλωτικά αποτελέσµατα·

- να επαναπροσανατολίσουν τις ενισχύσεις προς τους οριζόντιους στόχους, µεταξύ άλλων τη
συνοχή, και, ανάλογα µε την περίπτωση, τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

- να αναπτύξουν περαιτέρω τη χρησιµοποίηση εκτιµήσεων «ex ante» και «ex post» των
καθεστώτων ενίσχυσης, µε σκοπό την εξεύρεση αποτελεσµατικότερων ισορροπιών. Οι
εκτιµήσεις αυτού του είδους θα πρέπει να επικεντρώνονται στη ποιότητα των δεσµών
ενισχύσεων, στις επιπτώσεις τους στον ανταγωνισµό και στον αντίκτυπό τους·

- να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την ποιότητα των εκθέσεων αναφοράς που υποβάλλονται
στην Επιτροπή, ιδίως µε  εθνικές διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης της εφαρµογής
καθώς και, όπου αυτό είναι δυνατό, µε την παροχή σχετικών στατιστικών στοιχείων.

Ακόµη, το Συµβούλιο, κάλεσε την Επιτροπή:

- να αναπτύξει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα στατιστικά εργαλεία που θα επιτρέψουν
την παρακολούθηση της εφαρµογής των εν λόγω συµπερασµάτων και να καθορίσει δείκτες
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αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας· στο εξής οι εν λόγω δείκτες θα πρέπει, ανάλογα
µε την περίπτωση, να συµπληρώνουν τον πίνακα αποτελεσµάτων·

- να εντατικοποιήσει την εκτίµηση του αντικτύπου των ενισχύσεων στον ανταγωνισµό βάσει
οικονοµικών κριτηρίων·

- να ενθαρρύνει τις ανταλλαγές εµπειριών και τις συντονισµένες δράσεις αξιολόγησης,
προκειµένου να αξιολογείται συγκριτικά η αποτελεσµατικότητα µέσων σε ευρωπαϊκή
κλίµακα·

- να συνεχίσει τις προσπάθειές της όσον αφορά την απλοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την
αποσαφήνιση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, ώστε να αυξηθεί η
αποτελεσµατικότητά τους, ιδίως από την άποψη της διάρκειας των διαδικασιών·

- να υποβάλει αρχική εκτίµηση της επιτευχθείσας προόδου το 2002.

Στις 26 Νοεµβρίου 2002, το Συµβούλιο εξέδωσε συµπεράσµατα σχετικά µε τις
κρατικές ενισχύσεις. Στα συµπεράσµατα αυτά, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη:

- να δεσµευθούν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη µείωση του συνολικού
επιπέδου των κρατικών ενισχύσεων, ιδίως εκείνων που συνεπάγονται τους µεγαλύτερους
κινδύνους στρέβλωσης του ανταγωνισµού·

- να εξετάζουν, πριν από τη χορήγηση οποιασδήποτε κρατικής ενίσχυσης, εάν αυτή στοχεύει
σε σαφώς διαπιστωθείσες αποτυχίες της αγοράς ή σε οριζόντιους στόχους κοινού
ενδιαφέροντος, συµπεριλαµβανοµένων των στόχων οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής,
και εάν µία παρέµβαση υπό µορφή κρατικής ενίσχυσης είναι ο καταλληλότερος και
αποτελεσµατικότερος τρόπος για την επανόρθωση των εν λόγω καταστάσεων·

- να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τη χρήση των �εκ των προτέρων» και �εκ των υστέρων�
αξιολογήσεων της κάθε κρατικής ενίσχυσης και των καθεστώτων κρατικών ενισχύσεων
ώστε να υπάρχει παρακολούθηση των επιπτώσεων στον ανταγωνισµό και της
αποτελεσµατικότητας των ενισχύσεων·

- να συµβάλλουν στην έκθεση της Επιτροπής προς το εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του
2003 σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για τη µείωση και τον αναπροσανατολισµό των
κρατικών ενισχύσεων, µε στόχο την ανάπτυξη µακροπρόθεσµα ενός αναλυτικού πλαισίου
για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κρατικών ενισχύσεων στις αγορές και στην
οικονοµική ανάπτυξη.

Επιπλέον, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή:

- σε στενή συνεργασία µε τα κράτη µέλη και χωρίς καθυστέρηση, να συνεχίσει να
εκσυγχρονίζει, να απλουστεύει και να διασαφηνίζει το πεδίο εφαρµογής και το περιεχόµενο
των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς και να τους καθιστά
αποτελεσµατικότερους από την άποψη της χρονικής διάρκειας της διαδικασίας και των
απαιτούµενων διοικητικών πόρων, και να συµπεριλάβει στη φθινοπωρινή έκδοση του
πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις που θα υποβάλλει κατ� έτος ένα τµήµα
για τα αποτελέσµατα αυτών των προσπαθειών·
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- να διευκρινίσει τα οικονοµικά κριτήρια που θα χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση των
επιπτώσεων των ενισχύσεων, είτε σε ήδη καθιερωµένους είτε σε νέους τοµείς
δραστηριοτήτων.

Εξάλλου, το Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη και την Επιτροπή στους οικείους τοµείς
της αρµοδιότητάς τους:

- να προχωρήσουν στην αµοιβαία ανταλλαγή εµπειριών, αρχίζοντας από το 2003, ιδίως µε
συναντήσεις και σεµινάρια, σχετικά µε τις προσπάθειές τους να µειώσουν τις κρατικές
ενισχύσεις· τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών θα κοινοποιούνται στα πλαίσια του
πίνακα αποτελεσµάτων και θα µπορούσαν ιδεωδώς να συµπεριλαµβάνουν µια αξιολόγηση
της τάσης των κρατικών ενισχύσεων βάσει του ακόλουθου ενδεικτικού καταλόγου
γενικότερων και ειδικότερων θεµάτων:

• ανάπτυξη στατιστικών µετρήσεων και δεικτών·

• µεθοδολογίες και εργαλεία για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των κρατικών
ενισχύσεων και της αποτελεσµατικότητάς τους·

• εθνικοί στόχοι και αποτελέσµατα των προσπαθειών µείωσης των κρατικών
ενισχύσεων·

• εµπειρία στη χρήση «εκ των προτέρων» και «εκ των υστέρων» αξιολογήσεων των
ενισχύσεων·

• άλλα συγκεκριµένα για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα
συµπεράσµατα  των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων της Στοκχόλµης και της
Βαρκελώνης σχετικά µε τη µείωση και τον αναπροσανατολισµό των ενισχύσεων,
συµπεριλαµβανοµένων και συστάσεων για περαιτέρω εργασίες και πρωτοβουλίες·

- να αναπτύξουν στα πλαίσια του πίνακα αποτελεσµάτων για τις κρατικές ενισχύσεις ένα
ηλεκτρονικό δίκτυο για την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών µεταξύ των κρατών
µελών και της Επιτροπής και να συνεχίσουν να βελτιώνουν τη διαφάνεια».


