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(Ανακοινώσεις)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος της ανακοίνωσης της Επιτροπής
προς τα κράτη μέλη για την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2012/C 398/02)
I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
(1) Η νέα ανακοίνωση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφά
λιση εξαγωγικών πιστώσεων (1) («η ανακοίνωση») ορίζει στο
σημείο 13 ότι οι κρατικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις (2) που
έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα σε σύγκριση με ιδιωτικές επιχει
ρήσεις ασφάλισης πιστώσεων, δεν δύνανται να παρέχουν βραχυ
πρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων για εμπορεύσιμους
κινδύνους. Οι εμπορεύσιμοι κίνδυνοι ορίζονται στο σημείο 9 ως
οι εμπορικοί και πολιτικοί κίνδυνοι με μέγιστη περίοδο κινδύ
νου μικρότερη των δύο ετών, για κρατικούς και μη κρατικούς
αγοραστές στις χώρες που παρατίθενται στο παράρτημα της εν
λόγω ανακοίνωσης.

(2) Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην Ελλάδα, το 2011 παρα
τηρήθηκε έλλειψη ικανότητας ασφάλισης ή αντασφάλισης για
την κάλυψη των εξαγωγών προς την Ελλάδα. Αυτό οδήγησε την
Επιτροπή να τροποποιήσει την ανακοίνωση της Επιτροπής προς
τα κράτη μέλη, βάσει του άρθρου 93 παράγραφος 1 της Συν
θήκης ΕΚ για την εφαρμογή των άρθρων 92 και 93 της Συν
θήκης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων, το
οποίο ίσχυε τότε, με την προσωρινή εξαίρεση της Ελλάδας από
τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους (3). Η τρο
ποποίηση αυτή λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2012. Κατά συνέ
πεια, από την 1η Ιανουαρίου 2013, η Ελλάδα μπορεί καταρχήν
να θεωρηθεί ως χώρα με εμπορεύσιμους κινδύνους, δεδομένου
ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ περιλαμβάνονται στον κατάλογο
χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους που απαριθμούνται στο
παράρτημα της νέας ανακοίνωσης, η οποία θα αρχίσει να ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2013.
(1) ΕΕ C 392 της 19.12.2012, σ. 1.
(2) Ως «κρατικός ασφαλιστής» νοείται η εταιρεία ή άλλος οργανισμός που
παρέχει ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων με τη στήριξη ή για λογαρια
σμό κράτους μέλους, ή κράτος μέλος που παρέχει ασφάλιση εξαγωγικών
πιστώσεων, βλ. σημείο 9.
(3) ΕΕ C 117 της 21.4.2012, σ. 1.

(3) Ωστόσο, η ενότητα 5.2 της ανακοίνωσης που προβλέπει ειδική
διαδικασία για την ενδεχόμενη τροποποίηση του καταλόγου των
χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους ισχύει από την ημερομηνία
έκδοσης της ανακοίνωσης, δηλαδή από την 6η Δεκεμβρίου
2012. Λόγω της δύσκολης κατάστασης στην Ελλάδα, η Επι
τροπή αποφάσισε να κάνει χρήση της διαδικασίας αυτής για να
προσδιορίσει εάν η σημερινή κατάσταση της αγοράς θα δικαιο
λογούσε την άρση της εξαίρεσης της Ελλάδας από τον κατά
λογο των χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους το 2013, ή αν
κρίνεται απαραίτητη η παράτασή της.
II. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
(4) Η Επιτροπή, για να προσδιορίσει εάν η έλλειψη επαρκούς ικα
νότητας στον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη όλων των οικο
νομικά δικαιολογημένων κινδύνων δικαιολογεί την παράταση
της προσωρινής εξαίρεσης της Ελλάδας από τον κατάλογο
χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους, πραγματοποίησε διαβου
λεύσεις και ζήτησε πληροφορίες από τα κράτη μέλη, καθώς και
από ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφάλισης πιστώσεων και άλλα
ενδιαφερόμενα μέρη. Η Επιτροπή δημοσίευσε αίτηση παροχής
πληροφοριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα βραχυπρόθεσμης
ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς την
Ελλάδα στις 6 Νοεμβρίου 2012 (4). Η προθεσμία για τις απα
ντήσεις έληξε στις 23 Νοεμβρίου 2012. Λήφθηκαν 25 απα
ντήσεις από κράτη μέλη, από ασφαλιστές του ιδιωτικού τομέα
και εξαγωγείς.
(5) Με βάση τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή
προκύπτει σαφώς ότι η ικανότητα ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων για την Ελλάδα από τον ιδιωτικό τομέα εξακολουθεί
να είναι ανεπαρκής και ότι δεν προβλέπεται να καταστεί διαθέ
σιμη νέα ικανότητα στο εγγύς μέλλον. Ο συνολικός ασφαλι
σμένος κύκλος εργασιών για τους ελληνικούς κινδύνους έχει
μειωθεί σημαντικά το 2011/2012. Τα νέα όρια ασφαλιστικών
πιστώσεων για ελληνικούς κινδύνους είναι σχεδόν ανύπαρκτα
(4) http://ec.europa.eu/competition/consultations/2012_export_greece/
index_en.html
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και τα υφιστάμενα όρια έχουν μειωθεί ή ακυρωθεί. Ταυτόχρονα,
παρατηρήθηκε αυξημένη ζήτηση στις κρατικές ασφαλιστικές
επιχειρήσεις για ασφάλιση πιστώσεων όσον αφορά εξαγωγές
στην Ελλάδα, λόγω της ανεπαρκούς ικανότητας ασφάλισης
από τον ιδιωτικό τομέα.
(6) Μετά την απόφαση της Επιτροπής να εξαιρέσει προσωρινά την
Ελλάδα από τον κατάλογο χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους
τον Απρίλιο του 2012 (5), παρατηρήθηκε περαιτέρω μείωση της
ικανότητας ασφάλισης από τον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τις
παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν, δεν προβλεπόταν να υπάρξει
διαθέσιμη ικανότητα από τον ιδιωτικό τομέα το 2013. Η ανά
λυση της Επιτροπής σχετικά με την ανεπάρκεια της προσφοράς
ιδιωτικής ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για την κάλυψη
των εξαγωγών προς την Ελλάδα, όπως ορίζεται στην εν λόγω
απόφαση, εξακολουθεί να ισχύει.
(7) Οι οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα αναθεωρούνται
συνεχώς προς τα κάτω από τον περασμένο Απρίλιο. Σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις (European Econo
mic Forecast) που διατυπώθηκαν το φθινόπωρο του 2012, η
ελληνική οικονομία παραμένει σε βαθιά ύφεση. Η συρρίκνωση
της οικονομικής ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί και το
2013 (6). Η περαιτέρω επιδείνωση του οικονομικού περιβάλλο
ντος, αντανακλάται στις διαβαθμίσεις του δημοσίου χρέους της
χώρας (7). Οι επιπτώσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι
σοβαρές και παρατηρήθηκαν πολλές πτωχεύσεις επιχειρήσε
ων (8). Αναμένεται ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί το
2013.
(8) Για τους λόγους αυτούς, βάσει των πληροφοριών που συγκε
ντρώθηκαν, η Επιτροπή διαπίστωσε ανεπάρκεια ιδιωτικής ικανό
τητας ασφάλισης για την κάλυψη όλων των οικονομικά δικαιο
λογημένων κινδύνων και αποφάσισε να παρατείνει την εξαίρεση
της Ελλάδας από τον κατάλογο των χωρών με εμπορεύσιμους
κινδύνους.

(5) Βλέπε υποσημείωση 3.
(6) Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευρωπαϊκές οικονομικές προβλέψεις (European
Economic Forecast) — φθινόπωρο του 2012, European Economy
7/2012, σ. 66.
(7) Για παράδειγμα, Moody’s: C (Ο οφειλέτης δεν ήταν σε θέση να εκπλη
ρώσει μία ή περισσότερες από τις οικονομικές του υποχρεώσεις (με ή
χωρίς διαβάθμιση) όταν έγιναν απαιτητές, S&P: CCC, Fitch: CCC (Ο
οφειλέτης είναι επί του παρόντος ευάλωτος και η εκπλήρωση των υπο
χρεώσεών του εξαρτάται από την ύπαρξη ευνοϊκών οικονομικών συνθη
κών).
(8) Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 30 % σε ετήσια βάση το
2010 και το 2011 (Αtradius country risk update, Ελλάδα, 10 Ιουλίου
2012.) και αναμένεται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο το 2012 και το
2013 (Euler Hermes Economic Outlook αριθ. 1186).
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III. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
(9) Από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013,
ισχύει η ακόλουθη τροποποίηση της ανακοίνωσης της Επιτρο
πής προς τα κράτη μέλη σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στη βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων:
— Το Παράρτημα αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
«Κατάλογος χωρών με εμπορεύσιμους κινδύνους
Όλα τα κράτη μέλη εκτός από την Ελλάδα
Αυστραλία
Καναδάς
Ισλανδία
Ιαπωνία
Νέα Ζηλανδία
Νορβηγία
Ελβετία
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής»

