Λευκωσία, 21 Οκτωβρίου 2013

Κύριο,
Στέλιο Χειμώνα
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας & Τουρισμού,
Λευκωσία.
Κύριε,
Προβληματικές Επιχειρήσεις και Προγράμματα Επιχορηγήσεων
DE MINIMIS
Επιθυμούμε να αναφερθούμε στο πιο πάνω θέμα το οποίο αναμένεται να
επηρεάσει αρνητικά αρκετές Κυπριακές επιχειρήσεις στο άμεσο μέλλον. Οι
οδηγοί των προγραμμάτων επιχορήγησης, προβλέπουν ότι μια επιχείρηση
μπορεί να καταστεί ως δικαιούχα για να λάβει επιδότηση εφόσον καλύπτεται
από τους σκοπούς του προγράμματος και δεν χαρακτηρίζεται ως
προβληματική.
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
άλλες διατάξεις περι κρατικών ενισχύσεων, ως προβληματική χαρακτηρίζεται
η επιχείρηση η οποία δεν είναι ικανή με δικούς της οικονομικούς πόρους ή
πόρους από τους ιδιοκτήτες/μετόχους ή πιστωτές της να ανακάμψει τη
ζημιογόνο πορεία της. Επιπρόσθετα εάν έχει απολέσει πάνω από το μισό του
εγγεγραμμένου κεφαλαίου της και εάν πάνω από το ένα τέταρτο του
κεφαλαίου αυτού έχει απολεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων
μηνών. Πέραν των πιο πάνω, αυτό που πραγματικά ανησυχεί το ΚΕΒΕ, είναι
ότι προβληματική μπορεί ακόμα να χαρακτηρισθεί η επιχείρηση η οποία έχει
αύξηση ζημιών, μείωση του κύκλου εργασιών της, διόγκωση αποθεμάτων,
φθίνουσα ταμειακή ροή και εξασθένηση της αξίας του καθαρού ενεργητικού
της.
Όπως αντιλαμβάνεστε ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα του Eurogroup Μαρτίου, σε
συνδυασμό με την παρατεταμένη οικονομική ύφεση η οποία αναμένεται να
συνεχιστεί και εντός του 2014, οι πλείστες Κυπριακές επιχειρήσεις για λόγους
πέραν των δυνατοτήτων τους κινδυνεύουν να χαρακτηριστούν ως
προβληματικές και να χάσουν τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης από
τα σχέδια επιχορηγήσεων De Minimis.
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Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η περίπτωση κατά την οποία ο ορισμός της
προβληματικής επιχείρησης επεκταθεί πέραν από τα προγράμματα De
Minimis σε όλα τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 20142020. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα θα διογκωθεί και θα φέρει τις
Κυπριακές επιχειρήσεις σε εξαιρετικά δύσκολη θέση αφού το μεγαλύτερο
ποσοστό από αυτές δεν θα έχει πρόσβαση στα προγράμματα στήριξης που
θα ανακοινωθούν από το κράτος.
Θέση του ΚΕΒΕ είναι ότι πρέπει να δοθεί μια διέξοδος προς τις Κυπριακές
επιχειρήσεις για να αποφύγουν, στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό, την
εφαρμογή του ορισμού της προβληματικής επιχείρησης για όση περίοδο η
χώρα μας παραμένει υπο καθεστώς μνημονίου. Η παρατεταμένη ύφεση, η
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η επιχειρηματικότητα, το κούρεμα
καταθέσεων και οι ακραίες λύσεις οι οποίες μας έχουν επιβληθεί παραμένουν
ισχυρά επιχειρήματα στήριξης της άποψης μας. Για το σκοπό αυτό θεωρούμε
ότι το Υπουργείο πρέπει άμεσα να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προς τα αρμόδια Ευρωπαϊκά σώματα για απάμβλυνση του προβλήματος
αυτού το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη και την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων μας.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία, διατελούμε,
Με εκτίμηση,

Ανδρέας Ανδρέου,
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας,
για Γενικό Γραμματέα.

Κοιν.: κ. Ονούφριος Κουλλάς, ΄Εφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

/ΜΚ.
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