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Αυτή είναι η µετάφραση του µέρους του Πίνακα Αποτελεσµάτων  για τις κρατικές
ενισχύσεις που αφορά την Κύπρο - Επικαιροποίηση Φθινόπωρο 2004 (COM(2004) 750
τελικό 16.11.2004).

Η πλήρης έκδοση του Πίνακα Αποτελεσµάτων είναι διαθέσιµη στα αγγλικά, γαλλικά και
γερµανικά στην ιστοσελίδα της ∆/νσης Ανταγωνισµού:
http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/



Κύπρος
Έτος 2004 Ετήσιος µέσος όρος περιόδου 2000-2003

Πληθυσµός: 0,73 εκατ. Σύνολο κρατικών ενισχύσεων εκτός γεωργίας,
αλιείας και µεταφορών (σε εθνικό νόµισµα): 165
εκατ. CYP

ΑΕΠ:  12.0 δισεκατ. ευρώ Σύνολο κρατικών ενισχύσεων (σε ευρώ):  285 εκατ.
ευρώ

ΑΕΠ κατά κεφαλή: 16 459 ή 18 152
ΜΑ∆

Κρατικές ενισχύσεις ως ποσοστό επί του ΑΕΠ: 2,85
%

Τιµή συναλλάγµατος: 1 ευρώ = 0,582
CYP

Κρατικές ενισχύσεις κατά κεφαλή:  405 ευρώ ή 497
ΜΑ∆

Νοµοθετικό και
διοικητικό πλαίσιο
και πλαίσιο
εφαρµογής των
κρατικών
ενισχύσεων

Μετά την έναρξη ισχύος του νόµου περί ελέγχου των δηµοσίων
ενισχύσεων της 30ής Απριλίου 2001, προκειµένου να δηµιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των ενισχύσεων
συστήθηκε το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, του
οποίου προΐσταται ένας ανεξάρτητος αξιωµατούχος, ο Έφορος Ελέγχου
Κρατικών Ενισχύσεων (www.mof.gov.cy). Ο Έφορος ανέλαβε τα
καθήκοντά του την 1η Ιουνίου 2001. Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο και
την δευτερογενή νοµοθεσία, δεν µπορούν να καταβληθούν κρατικές
ενισχύσεις χωρίς προηγούµενη έγκριση από τον Έφορο. Κατά την ένταξη
της χώρας στην Ένωση, οι κοινοτικοί κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
κατέστησαν άµεσα εφαρµοστέοι και η αρµοδιότητα για τον ουσιαστικό
έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων µεταβιβάστηκε από τον Έφορο στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το νοµοθετικό πλαίσιο τροποποιήθηκε ανάλογα.
Σύµφωνα µε τον νόµο περί ελέγχου των δηµοσίων ενισχύσεων του 2001
(έως το 2004), οι αρµόδιες αρχές που προτίθενται να χορηγήσουν
οποιοδήποτε είδος ενίσχυσης υποχρεούνται να κοινοποιούν όλα τα σχέδια
των εν λόγω µέτρων στον Έφορο προτού τα θέσουν σε εφαρµογή. Εάν
οποιοδήποτε σχέδιο ενίσχυσης εφαρµοστεί χωρίς προηγούµενη έγκριση ή
γνωµοδότηση εκ µέρους του Εφόρου, ο τελευταίος µπορεί να λάβει
απόφαση µε την οποία θα απαιτεί την ανάκτηση της ενίσχυσης από τον
αποδέκτη. Ο Έφορος διαθέτει εξουσίες και αρµοδιότητες για έκδοση µη
δεσµευτικών συστάσεων σχετικά µε όλα τα σχέδια ενισχύσεων, για
κοινοποίηση των µέτρων κρατικών ενισχύσεων στην Επιτροπή, για
αξιολόγηση και έλεγχο όλων των µέτρων που υπάγονται σε κανονισµούς
απαλλαγής κατά κατηγορία, για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των
ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας και για συγκέντρωση στοιχείων. Ως εκ
τούτου, το Γραφείο του Εφόρου ελέγχου κρατικών ενισχύσεων λειτουργεί
τώρα ως εθνικό κέντρο συντονισµού για θέµατα κρατικών ενισχύσεων
στην Κύπρο.

Κρατικές ενισχύσεις
κατά την περίοδο
2000-2003

Κατά την περίοδο 2000 � 2003 στην Κύπρο χορηγήθηκαν κρατικές
ενισχύσεις που ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσοστό που
αντιπροσώπευε το 2,85% του ΑΕΠ ή το ισόποσο των 405 ευρώ κατά
κεφαλή. Το σχετικά υψηλό επίπεδο κρατικών ενισχύσεων µπορεί να
αποδοθεί σε δύο ιδιαιτερότητες της Κύπρου, οι επιπτώσεις των οποίων θα
περιοριστούν τα επόµενα χρόνια, µε συνέπεια να αναµένεται µείωση του
συνολικού ύψους των κρατικών ενισχύσεων. Η πτώση σε απόλυτα ποσά
κρατικών ενισχύσεων µπορεί να διαπιστωθεί και από το 2003, οπότε
άρχισε να ολοκληρώνεται σταδιακά η διαδικασία εφαρµογής του
µεγαλύτερου προγράµµατος κρατικών ενισχύσεων στην Κύπρο, σύµφωνα
µε το οποίο παρέχονται φορολογικές εκπτώσεις για τις διεθνείς
δραστηριότητες επιχειρήσεων (βλ. παρακάτω).

Κατά µέσο όρο το 88% του συνόλου των ενισχύσεων χορηγήθηκαν βάσει
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προγραµµάτων, ενώ 36 εκατ. ευρώ χορηγήθηκαν βάσει ειδικών µέτρων.

Νόµος για τις
διεθνείς
δραστηριότητες
επιχειρήσεων

Μεσοπρόθεσµα, η µεταβατική συµφωνία της Κύπρου για τον νόµο περί
διεθνών δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων προβλέπει τη σταδιακή
διακοπή της φορολογικής απαλλαγής σηµαντικών ποσών µέχρι το τέλος
του 2005. Η ενίσχυση αυτή συνίσταται κυρίως σε φορολογικές
ελαφρύνσεις µε την εφαρµογή µειωµένου συντελεστή 4,25%, ενώ ο
κανονικός ανέρχεται σε 20-25%. Ήδη το 2003, οι δαπάνες βάσει του
προγράµµατος αυτού µειώθηκαν σε 68 εκατ. ευρώ από 219 εκατ. ευρώ το
2002, βάσει του νέου φορολογικού κώδικα που τέθηκε σε ισχύ την 1η
Ιανουαρίου 2003. Καταργήθηκαν όλες οι ασυµβίβαστες φορολογικές
ενισχύσεις µε άµεση ισχύ και έπαψε να ισχύει διάκριση µεταξύ εγχώριων
και υπεράκτιων επιχειρήσεων. Για µια διάταξη του φορολογικού κώδικα η
Κύπρος ζήτησε µεταβατική περίοδο µέχρι το τέλος του 2005 για τους
υπάρχοντες υπεράκτιους δικαιούχους. Η ρύθµιση αυτή αφορά το 60% του
συνόλου των ενισχύσεων την περίοδο 2000 έως 2003.

Απαλλαγές από
εισαγωγικούς
δασµούς πριν από
την ένταξη

Η άλλη αιτία στην οποία οφείλεται το σχετικά υψηλό επίπεδο των
προενταξιακών ενισχύσεων θα εκλείψει βραχυπρόθεσµα, µε αποτέλεσµα
σηµαντική µείωση των δαπανών για ενισχύσεις ήδη από το 2004. Προ της
ένταξης, ίσχυε ένα σύστηµα απαλλαγών κατά κλάδους, σύµφωνα µε το
οποίο απαλλάσσονταν οι περισσότερες µεταποιητικές επιχειρήσεις από
την καταβολή εισαγωγικών δασµών για ορισµένες πρώτες ύλες ή και άλλα
κεφαλαιουχικά αγαθά, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιµοποιήθηκαν για τη
µεταποίηση των τελικών προϊόντων είτε για εγχώρια κατανάλωση είτε για
εξαγωγή. Όλα αυτά τα µέτρα καταργήθηκαν κατά την ηµεροµηνία της
ένταξης. Το 2003 οι εισαγωγές πρώτων υλών αυξήθηκαν σηµαντικά (από
9 εκατ. ευρώ το 2002 σε 114 εκατ. ευρώ, ή 47% των συνολικών
ενισχύσεων του 2003) λόγω της αποθήκευσης µεγάλων εισαγοµένων
ποσοτήτων πρώτων υλών από τις µεταποιητικές επιχειρήσεις προτού
καταργηθούν τα σχετικά µέτρα.

∆εδοµένου ότι υπάρχει σαφής δέσµευση για σταδιακή κατάργηση των δύο
προαναφερθέντων µέτρων, είναι ενδιαφέρον να αναφερθούν τα σχετικά
µεγέθη χωρίς την εφαρµογή των δύο αυτών καθεστώτων: το συνολικό
ποσό των κρατικών ενισχύσεων θα ανερχόταν σε 60 µόνο εκατ. το 2003,
που αντιστοιχεί στο 0,6% του ΑΕΠ.

Κρατικές ενισχύσεις
για οριζόντιους
στόχους

Οι ενισχύσεις µε οριζόντιους στόχους ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 66 εκατ.
ευρώ τον χρόνο ή σε 23% των συνολικών ενισχύσεων κατά το υπό
εξέταση χρονικό διάστηµα. Κάθε χρόνο 31 εκατ. ευρώ (11% των
συνολικών ενισχύσεων) διετίθεντο για τη διατήρηση της εθνικής
πολιτιστικής κληρονοµιάς, ιδίως µε τη χρηµατοδότηση εθνικών και
διεθνών κινηµατογραφικών και θεατρικών παραγωγών, καθώς και για την
εθνική ραδιοτηλεόραση. Η κυπριακή πολιτική κρατικών ενισχύσεων
αποσκοπεί επίσης στη προώθηση της ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων
(2%) και στην προστασία του περιβάλλοντος (1%). Περίπου το 4% του
συνόλου των κρατικών ενισχύσεων προοριζόταν ειδικά για τις ΜΜΕ.

Περιφερειακές
ενισχύσεις στην
Κύπρο

Η οµαλή πορεία ένταξης της Κύπρου στην Ένωση δυσχεραίνεται λόγω
ορισµένων ειδικών χαρακτηριστικών, και συγκεκριµένα λόγω της µεγάλης
απόστασης της Κύπρου από τις αγορές της ΕΕ, λόγω της ανεπάρκειας των
υδάτινων και ιδίων ενεργειακών πόρων, λόγω του µικρού µεγέθους της
εγχώριας αγοράς και ορισµένων αδυναµιών στη διάρθρωση της
παραγωγής. Αυτές οι ανισότητες αντιµετωπίζονται µε διάφορα οριζόντια,
περιφερειακά µέτρα ενισχύσεων που αντιστοιχούν σε 11 εκατ. ευρώ
ετησίως (4% των συνολικών ενισχύσεων). Σύµφωνα µε τις
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κατευθυντήριες γραµµές για τις εθνικές περιφερειακές ενισχύσεις, το
συνολικό έδαφος της Κύπρου θεωρείται ως περιφέρεια του άρθρου 87
παράγραφος 3 στοιχείο γ) που πληροί τις προϋποθέσεις για ενιαίο
ανώτατο όριο ενισχύσεων 20% ΚΙΕ και 10% για τις ΜΜΕ και καλύπτει το
100% του πληθυσµού. Η Κύπρος θεωρείται ως περιφέρεια για κάθε
επίπεδο γεωγραφικής µονάδας NUTS. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτό
ισχύει µόνο για  την έκταση της ∆ηµοκρατίας της Κύπρου που βρίσκεται
υπό τον έλεγχο της κυπριακής κυβέρνησης.

Τοµεακές ενισχύσεις
και ενισχύσεις
διάσωσης  και
αναδιάρθρωσης

Οι τοµεακές ενισχύσεις αποτελούν σηµαντικό µέρος του συνόλου των
κρατικών ενισχύσεων στην Κύπρο και ανήλθαν κατά µέσο όρο σε 219
εκατ. ευρώ µεταξύ 2000 και 2003 (77% του συνόλου των ενισχύσεων).
Αυτό το σχετικά υψηλό ποσοστό µπορεί να αποδοθεί σχεδόν
αποκλειστικά στα δύο µέτρα που περιγράφονται παραπάνω. Καµία
ενίσχυση διάσωσης και αναδιάρθρωσης δεν χορηγήθηκε κατά την υπό
εξέταση περίοδο. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν οι λεγόµενοι «ευαίσθητοι
τοµείς».

Μέσα χορήγησης
ενισχύσεων

Οι κρατικές ενισχύσεις έχουν συνήθως τη µορφή φορολογικών µέτρων:
φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις µισθωµάτων και άλλες ελαφρύνσεις
αντιστοιχούν στο 81% του συνόλου των ενισχύσεων για το διάστηµα
2000-2003, ενώ οι επιχορηγήσεις αντιστοιχούν στο 18%. Οι εγγυήσεις και
τα δάνεια µε ευνοϊκούς όρους χρησιµοποιούνται σπανιότατα.

Υφιστάµενες
ενισχύσεις στην
Κύπρο

Η Κύπρος έχει σε εφαρµογή 51 µέτρα κρατικών ενισχύσεων µέσω των
οποίων µπορούν να χορηγηθούν ενισχύσεις στο µέλλον χωρίς
προηγούµενη κοινοποίηση στην Επιτροπή. 31 από αυτά τα µέτρα έχουν
περιληφθεί στο παράρτηµα της συνθήκης προσχώρησης, ενώ άλλα 20
εγκρίθηκαν από την Επιτροπή ως υφιστάµενες ενισχύσεις βάσει του
προσωρινού µηχανισµού. Τα εν λόγω προγράµµατα έχουν διάφορους
οριζόντιους στόχους, ιδίως τη στήριξη της κινηµατογραφικής βιοµηχανίας
και σηµαντικών πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Μεταβατικές
ρυθµίσεις για την
Κύπρο

Κατά τις διαπραγµατεύσεις, η Κύπρος ζήτησε µια µεταβατική ρύθµιση
ώστε να επιτραπεί η εφαρµογή ειδικής ρήτρας για τις επιχειρήσεις που
ασκούν διεθνείς δραστηριότητες. Έτσι, οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στις 31 ∆εκεµβρίου 2001 και είχαν µέχρι τότε
υπαχθεί στο τµήµα 28A του νόµου περί φορολογίας εισοδήµατος
επιτρέπεται να εξακολουθήσουν να υπάγονται σ΄αυτό µέχρι τις 31
∆εκεµβρίου 2005.

Μελλοντικές
προοπτικές ...

Λόγω ορισµένων δυσχερειών ως προς τις µετρήσεις που αναφέρονται στο
τµήµα 1.3.1, δεν είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς προβλέψεις για τα
µελλοντικά επίπεδα των δαπανών σε ενισχύσεις. Ωστόσο, µε βάση τα
δεδοµένα του τελευταίου προ της ένταξης έτους, του 2003, µπορεί να
λεχθεί ότι περίπου 154 εκατ. ευρώ (64% των συνολικών ενισχύσεων)
χορηγήθηκαν στο πλαίσιο µέτρων που δεν θα συνεχίσουν να
εφαρµόζονται µετά την ένταξη. Οι ενισχύσεις που χορηγήθηκαν βάσει
υφισταµένων προγραµµάτων (32 επί συνόλου 158 το 2003), οι οποίες
δηλαδή πρόκειται να συνεχιστούν µετά την 1η Μαΐου 2004, ανέρχονταν σε
20 εκατ. (8% του συνόλου των ενισχύσεων) το 2003. Τέλος, σηµαντικό
ποσό ενισχύσεων (68 εκατ. ευρώ ή 28% του συνόλου) χορηγήθηκε βάσει
µεταβατικών ρυθµίσεων που προβλέπονται στη συνθήκη προσχώρησης.



Κρατικές ενισχύσεις στην Κύπρο µε οριζόντιους στόχους σε συγκεκριµένους κλάδους, 2000-
2003

 
Μέσος όρος 2000-

2003 2000 2001 2002 2003

 
Εκατ.
ευρώ

% επί του
συνόλου

Εκατ.
Ευρώ

Εκατ.
ευρώ

Εκατ.
ευρώ

Εκατ.
ευρώ

Οριζόντιοι στόχοι 66,3 23% 56,7 65,8 89,3 53,3
     Έρευνα και ανάπτυξη 1,1 0% 0,9 1,2 1,5 0,7
     Περιβάλλον 1,7 1% 1,6 1,1 2,2 2,1
     ΜΜΕ 11,9 4% 14,0 13,1 18,4 2,2
     Εµπόριο 4,6 2% 4,5 5,5 5,3 3,2
     Ενισχύσεις κατάρτισης 5,3 2% 5,6 5,0 5,5 5,2
     ∆ιατήρηση πολιτιστικής
κληρονοµιάς, ενισχύσεις στον
πολιτισµό 30,6 11% 21,6 30,6 33,3 36,7
     Φυσικές καταστροφές 0,4 0% - - - 1,5
     Περιφερειακές ενισχύσεις µ.κ.α.1 10,7 4% 8,7 9,3 23,2 1,5
      
Τοµεακές ενισχύσεις 2 3 219,0 77% 198,5 242,1 247,0 188,5

Σύνολο ενισχύσεων εκτός
γεωργίας, αλιείας, και µεταφορών

σε εκατ. ευρώ
285,3 100% 255,2 307,8 336,5 241,8

Σηµ.: Όλα τα αριθµητικά στοιχεία εκφράζονται σε ευρώ σε σταθερές τιµές 2000 ώστε να απαλειφθούν οι
επιπτώσεις του πληθωρισµού.

                                                
1 Ενισχύσεις για τη γενική περιφερειακή ανάπτυξη µη κατατασσόµενες αλλού

2 Ενισχύσεις σε ορισµένους κλάδους που χορηγούνται βάσει µέτρων για τα οποία δεν υπάρχει
οριζόντιος στόχος, καθώς και ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης.

3 Το πρόγραµµα για τις διεθνείς δραστηριότητες επιχειρήσεων αφορά διάφορους κλάδους, αλλά δεν
είναι γνωστά τα ακριβή ποσά για κάθε κλάδο. Ωστόσο, µια χρήσιµη ένδειξη είναι η αναφορά των
κυριότερων κλάδων όπου δραστηριοποιούνται οι δικαιούχοι επιχειρήσεις: 53% υπηρεσίες εκτός
µεταφορών και επικοινωνιών, 25% µεταφορές και επικοινωνίες, 21% κατασκευές.


