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II
(Atos não legislativos)

DECISÕES
DECISÃO DA COMISSÃO
de 20 de novembro de 2013
relativa aos auxílios estatais n.o SA. 16237 (C58/02) (ex N118/02) concedidos pela França à SNCM
[notificada com o número C(2013) 7066]
(o texto na língua francesa é o único que faz fé)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2014/882/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 108.o, n.o 2, primeiro
parágrafo (1),

Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente o artigo 62.o, n.o 1, alínea a),

Após ter convidado os interessados a apresentar as suas observações, em conformidade com os referidos artigos (2), e
tendo em conta essas observações,

Considerando o seguinte:

I. PROCEDIMENTO
(1)

Em 18 de fevereiro de 2002, a França notificou à Comissão um projeto de auxílio à reestruturação da Société
Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM), completado em 3 de julho de 2002 (3). Este projeto de reestru
turação dava seguimento à notificação pelas autoridades francesas, em 20 de dezembro de 2001, de um adian
tamento de tesouraria, no montante de 22,5 milhões de euros, concedido pela Compagnie Générale Maritime et
Financière (CGMF) (4) à SNCM a título de auxílio de emergência. Por Decisão de 17 de julho de 2002 (5) (a seguir,
«a decisão de 2002»), a Comissão autorizou este auxílio à SNCM no âmbito do procedimento preliminar de exame
dos auxílios previsto no artigo 88.o, n.o 3, do Tratado CE. O auxílio à reestruturação notificado consistia na
recapitalização da SNCM por intermédio da CGMF, num montante de 76 milhões de euros.

(1) Com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2009, os artigos 87.o e 88.o do Tratado CE passaram a ser os artigos 107.o e 108.o,
respetivamente, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE»). Nos dois casos, as disposições são idênticas em
termos de substância. Para efeitos da presente decisão, deve entender-se que as referências aos artigos 107.o e 108.o do TFUE
correspondem, quando apropriado, a referências aos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE. O TFUE introduziu igualmente algumas
alterações de terminologia, como a substituição de «Comunidade» por «União», de «mercado comum» por «mercado interno» e de
«Tribunal de Primeira Instância» por «Tribunal Geral». Nesta decisão é utilizada a terminologia do TFUE.
(2) JO C 303 de 13.12.2006, p. 53.
(3) Registado com a referência TREN A/61846.
(4) A CGMF é uma holding financeira, detida a 100 % pelo Estado francês, que funciona como intermediária deste para todas as
operações de transporte marítimo, armamento e afretamento de navios no Mediterrâneo.
(5) JO C 148 de 25.6.2003, p.7
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(2)

Por ofício de 19 de agosto de 2002, a Comissão notificou às autoridades francesas a decisão de iniciar, em
conformidade com o artigo 88.o, n.o 2, do Tratado CE, o procedimento formal de investigação (6) previsto no
artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho (7).

(3)

Em 8 de outubro de 2002 (8), as autoridades francesas comunicaram à Comissão as suas observações sobre a
decisão de 19 de agosto de 2002 (9).

(4)

A pedido das autoridades francesas, foram realizadas reuniões de trabalho com os serviços da Comissão em 24 de
outubro de 2002, 3 de dezembro de 2002 e 25 de fevereiro de 2003.

(5)

No âmbito do início do procedimento, a Comissão recebeu observações de duas empresas, a Corsica Ferries France
(CFF), a 8 de janeiro de 2003 (10), e o STIM, do grupo Orbigny Stef-TFE (a seguir, «STIM»), a 7 de janeiro de 2003,
bem como de diferentes circunscrições territoriais francesas, a 18 de dezembro de 2002 e 9 e 10 de janeiro de
2003. A Comissão transmitiu estas observações às autoridades francesas, para comentário, por ofícios com data de
13 e 16 de janeiro e 5 e 21 de fevereiro de 2003.

(6)

As autoridades francesas comunicaram à Comissão os seus comentários às observações da CFF e do STIM em
13 de fevereiro (11) e 27 de maio de 2003 (12).

(7)

Em 16 de janeiro de 2003, os serviços da Comissão enviaram um pedido de informações complementares, ao qual
as autoridades francesas responderam em 21 de fevereiro de 2003.

(8)

Em ofício de 10 de fevereiro de 2003 (13), as autoridades francesas expuseram toda uma argumentação tendente a
demonstrar que o projeto de auxílio respeitava inteiramente as orientações comunitárias para os auxílios de
emergência e à reestruturação das empresas em dificuldades (14) (a seguir, «as orientações de 1999»).

(9)

Em 25 de fevereiro de 2003 (15), a pedido da Comissão, as autoridades francesas transmitiram cópia do pacto de
acionistas que vincula a SNCM e o STIM.

(10)

Pela Decisão 2004/166/CE, de 9 de julho de 2003 (16) (a seguir, «a decisão de 2003»), a Comissão aprovou, sob
certas condições, a concessão do auxílio à reestruturação da SNCM, pagável em duas frações, uma de 66 milhões
de euros e a outra de um montante, no máximo, de 10 milhões de euros, a determinar em função do produto
líquido das cessões de ativos efetuadas após a adoção da decisão de 2003. O pagamento da primeira fração foi
autorizado pela decisão de 2003.

(11)

Em 13 de outubro de 2003, a CFF interpôs um recurso para anulação da decisão de 2003 junto do Tribunal de
Primeira Instância das Comunidades Europeias (a seguir, «o Tribunal Geral») (Processo T-349/03).

(6) JO C 308 de 11.12.2002, p.29.
(7) Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 108.o do
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (JO L 83 de 27.3.1999, p. 1). Como as autoridades francesas solicitaram, em
11 de setembro de 2002, a correção de alguns erros factuais na decisão de 19 de agosto de 2002, a Comissão adotou em 27 de
novembro de 2002 uma decisão que alterava aquela (publicada no JO C 308 de 11.12.2002, p. 29). As partes interessadas foram
convidadas a apresentar as suas observações sobre o projeto de auxílio a contar dessa data.
(8) Em 11 de setembro de 2002, as autoridades francesas pediram um prazo suplementar para apresentarem as suas observações sobre
a decisão de 19 de agosto de 2002, prazo que os serviços da Comissão aceitaram em 17 de setembro de 2002.
(9) Registadas com a referência SG(2002) A/10050.
(10) Registadas em 15 de janeiro de 2003 com a referência DG TREN A/10962.
(11) Registado com a referência SG(2003) A/1691.
(12) Registado com a referência TREN A/21531.
(13) Registado com a referência SG(2003) A/1546.
(14) JO C 288 de 9.10.1999, p. 2.
(15) Registada com a referência TREN A/21701.
(16) Decisão 2004/166/CE da Comissão, de 9 de julho de 2003, relativa ao auxílio à reestruturação que a França tenciona conceder a
favor da Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JO L 61 de 27.2.2004, p.13).
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(12)

Pela Decisão 2005/36/CE (a seguir, «a decisão de 2004») (17), a Comissão decidiu que as alterações solicitadas pelas
autoridades francesas em 23 de junho de 2004, a saber, a permuta do navio Aliso pelo navio Asco na lista dos
navios que a SNCM estava autorizada a utilizar na sequência da decisão de 2003 e a venda do Aliso em vez do
Asco, não punham em causa a compatibilidade do auxílio à reestruturação, autorizado pela decisão de 2003, com o
mercado comum.

(13)

Por decisão de 16 de março de 2005 (a seguir, «a decisão de 2005») (18), a Comissão aprovou o pagamento de uma
segunda fração do auxílio à reestruturação, no montante de 3,3 milhões de euros, o que elevou o montante total
do auxílio autorizado para 69,3 milhões de euros.

(14)

Em 15 de junho de 2005, no âmbito do Processo T-349/03 (19), o Tribunal Geral anulou a decisão de 2003 por
apreciação errada do caráter mínimo do auxílio.

(15)

Em 25 de outubro de 2005 (20), as autoridades francesas transmitiram à Comissão informações relativas à situação
financeira da companhia desde a notificação do plano de auxílio à reestruturação em 18 de fevereiro de 2002.

(16)

Em 17 de novembro de 2005 (21), as autoridades francesas forneceram elementos relativos à atualização do plano
de reestruturação de 2002 e à reconstituição dos capitais próprios da SNCM (22).

(17)

Em 15 de março de 2006, as autoridades francesas transmitiram à Comissão uma nota de síntese sobre o mercado,
o plano de negócios (parte receitas) e a conta de resultados previsionais (23). Outros documentos foram enviados
aos serviços da Comissão em 28 de março de 2006 e 7 de abril de 2006 (24). Nesta última correspondência, as
ditas autoridades instavam a Comissão a considerar que parte do auxílio concedido em 2002, designadamente o
montante de 53,48 milhões de euros, por se tratar de uma «compensação de serviço público», não constituía nem
uma medida tomada no âmbito do plano de reestruturação, nem um auxílio estatal, à luz da jurisprudência
Altmark (25), mas sim uma medida autónoma e independente do plano de reestruturação, a título do artigo 86.o,
n.o 2, do Tratado CE.

(18)

Em 21 de abril de 2006, foi notificado à Comissão, a título do artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 139/2004 do
Conselho (26), um projeto de concentração em virtude do qual as empresas Veolia Transport (VT) (27) e Butler
Capital Partners («BCP») adquiriam o controlo conjunto da SNCM (28). A Comissão decidiu não se opor à operação
notificada e declarou-a compatível com o mercado comum numa decisão adotada em 29 de maio de 2006 (29).

(19)

Em 21 de junho de 2006 (30), as autoridades francesas transmitiram à Comissão a Portaria do Ministério da
Economia, Finanças e Indústria, de 26 de maio de 2006, que aprova operações financeiras decididas pela Société
nationale des chemins de fer français (SNCF) e o Decreto n.o 2006-606, de 26 de maio de 2006, que privatiza a
SNCM.

(20)

Em 7 de junho de 2006 (31), foram comunicadas à Comissão informações relativas à delegação de serviço público e
aos auxílios de caráter social no âmbito das ligações com a Córsega.

(17) Decisão 2005/36/CE da Comissão, de 8 de setembro de 2004, que altera a Decisão 2004/166/CE relativa ao auxílio à reestruturação
que a França tenciona conceder a favor da Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (JO L 019 de 21.1.2005, p. 70)
(18) JO C 16 de 21.1.2006, p.20.
(19) Ver acórdão do Tribunal Geral de 15 de junho de 2005, Corsica Ferries France SAS/Comissão (T-349/03, Col. 2005 p. II-2197)
(20) Registadas com a referência TREN A/27546.
(21) Registados sob a referência TREN A/30842.
(22) Foram transmitidas informações complementares por ofícios de 30 de novembro de 2005 [SG(2005) A/10782], 14 de dezembro de
2005 [SG(2005)A/11122] e 30 de dezembro de 2005 (TRENA/10016).
(23) Registada com a referência TREN A/16904.
(24) Registados com a referência TREN A/19105.
(25) Acórdão do Tribunal de Justiça, de 24 de julho de 2003, Altmark Trans GmbH e. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (280/00,
Col. p. 7747).
(26) JO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
(27) A Veolia Transport era uma filial a 100 % da Veolia Environnement. Explorava, sob a designação de Connex, serviços de transporte
de passageiros por conta de entidades públicas (transportes coletivos em aglomerações urbanas, transportes coletivos interurbanos e
regionais) e geria a esse título redes rodoviárias e ferroviárias e, em menor grau, serviços de transporte marítimo.
(28) JO C 103 de 29.4.2006, p.28.
(29) JO C 148 de 24.6.2006, p.42.
(30) Registado sob a referência TREN A/25295.
(31) Registadas sob a referência TREN/A/24111.
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(21)

Por ofício de 13 de setembro de 2006, a Comissão notificou às autoridades francesas a decisão de iniciar o
procedimento formal de investigação previsto no artigo 88.o, n.o 2, do Tratado CE e no artigo 6.o do Regulamento
(CE) n.o 659/1999 relativamente às novas medidas em favor da SNCM e o plano de reestruturação notificado em
2002 (32) (a seguir, «a decisão de 2006»).

(22)

Em 16 de novembro de 2006, as autoridades francesas transmitiram à Comissão as suas observações sobre a
decisão de 2006 (33).

(23)

Na sequência do pedido de algumas partes interessadas para que o prazo para apresentarem as suas observações
fosse prorrogado um mês (34), a Comissão decidiu conceder este prazo suplementar a todas as partes interessa
das (35).

(24)

A Comissão recebeu observações da CFF (36) e da STIM (37), que transmitiu às autoridades francesas por ofício de
20 de fevereiro de 2007. Um terceiro interessado também enviou comentários, igualmente transmitidos às
autoridades francesas, os quais viria a retirar em 28 de maio de 2008.

(25)

As autoridades francesas comunicaram os seus comentários às observações dos terceiros interessados em 30 de
abril de 2007 (38).

(26)

Em 20 de dezembro de 2007, a CFF apresentou uma denúncia à Comissão contra a SNCM, em complemento das
informações enviadas a 15 de junho de 2007 e 30 de novembro de 2007. A denúncia incide no artigo 3.o da nova
convenção de delegação de serviço público celebrada em junho de 2007 pela Collectivité Territoriale de Corse e o
agrupamento Compagnie Méridionale de Navigation-SNCM para o período de 2007-2013. Segundo a CFF, a aplicação
desta disposição mobilizaria novos recursos financeiros para a SNCM, na ordem de 10 milhões de euros para o
ano de 2007. Além disso, a compensação paga à SNCM pelas obrigações de serviço público constituiria um auxílio
estatal, ademais ilegal visto não ter sido notificado à Comissão.

(27)

A Comissão informou as partes interessadas da sua decisão de prorrogar até 14 de março de 2008 o prazo de
apresentação das observações.

(28)

A Comissão transmitiu as observações dos terceiros interessados às autoridades francesas em 26 de março de
2008, tendo estas enviado os seus comentários em 28 de março de 2008 e 10 e 28 de abril de 2008.

(29)

Por decisão de 8 de julho de 2008, a Comissão considerou que as novas medidas adotadas em 2006 não eram
auxílios estatais na aceção do artigo 87.o, n.o 1, do Tratado CE, e que as medidas notificadas em 2002 constituíam
auxílios compatíveis com o mercado comum.

(30)

Esta decisão foi parcialmente anulada pelo Tribunal Geral em 11 de setembro de 2012 (39). O Tribunal considerou
que as conclusões da Comissão sobre as medidas aplicadas em 2006 estavam feridas de erros manifestos de
apreciação. Quanto às medidas de reestruturação de 2002, considerou que a sua análise devia ser revista, uma vez
que a decisão anulada assentava na premissa de que as medidas de 2006 não comportavam nenhum elemento de
auxílio.

(31)

À anulação apenas foi subtraída a declaração de compatibilidade do auxílio correspondente à injeção de 53,4
milhões de euros a título de compensação das obrigações de serviço público da SNCM no período de 1991-2001.
Por conseguinte, este aspeto não será abordado na presente decisão.

(32) JO C 303 de 13.12.2006, p.53.
(33) Registadas com a referência TREN/A/37907.
(34) Pedido formulado pelo grupo Stef-TFE em 28 de dezembro de 2007 (A/20313) e pela Corsica Ferries em 27 de dezembro de 2006
(A/20056).
(35) Ofícios de 4 de janeiro de 2007 (D 2007 300067) endereçados ao grupo Stef-TFE e (D 2007 300068) ao grupo Corsica Ferries.
(36) A 11 e 16 de janeiro e a 9 de fevereiro de 2007, registadas, respetivamente, com as referências TREN/A/21142, A/21669 e
A/23798.
(37) Em 13 de fevereiro de 2007, registadas com as referências TREN/A/24473 e TREN/A/23981.
(38) Registados pelos serviços da Comissão com o n.o TREN/A/30979. As autoridades francesas solicitaram, por ofícios de 15 de março e
19 de abril de 2007, registados com as referências TREN/A//27002 e A/29928, dois prazos suplementares de um mês para
apresentarem os seus comentários, os quais lhes foram concedidos.
(39) Ver acórdão do Tribunal Geral, de 11 de setembro de 2012, T-565/08, Corsica Ferries France SAS (a seguir designado por «o
acórdão de 11 de setembro de 2012»).
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(32)

A Comissão deverá, assim, adotar uma nova decisão final, não havendo motivos para se recolherem elementos
posteriores à data de adoção da decisão anulada. Com efeito, na sequência da anulação, a Comissão teve, por um
lado, de apreciar se algumas das medidas em causa correspondem ao comportamento de um investidor privado
numa economia de mercado e, por outro lado, dado que as medidas analisadas constituem auxílios estatais, se as
condições de compatibilidade impostas pelas orientações aplicáveis se encontram preenchidas. Relativamente a
estas duas apreciações, em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Geral (40), a Comissão apenas pode ter
em conta as informações de que dispunha à data de adoção da decisão anulada, ou seja 8 de julho de 2008 (41).

(33)

Em 13 de novembro de 2012, teve lugar uma reunião com a presença da Comissão, das autoridades francesas e
dos representantes da SNCM.

(34)

Por ofícios de 6 de dezembro de 2012 e 5 de fevereiro de 2013, as autoridades francesas solicitaram por duas
vezes que fosse tomada uma decisão de reabertura do procedimento, alegando que, ao especificar os critérios do
princípio do investidor prudente numa economia de mercado, o Tribunal Geral teria proferido um acórdão
inovador em matéria de jurisprudência, tornando necessário reabrir o procedimento contraditório. Por ofícios
de 15 de janeiro e 13 de fevereiro de 2013, a Comissão indeferiu esses pedidos, salientando que o procedimento
podia ser retomado no ponto preciso em que a ilegalidade se verificou e recordou que a decisão de dar início ao
procedimento tomada em 2006 não estava, no seu entender, ferida de qualquer ilegalidade. Todavia, informou
também as autoridades francesas de que lhe poderiam enviar todas as informações complementares que desejas
sem, para reflexão e análise, bem como qualquer documento que lhes parecesse conveniente.

(35)

Em 16 de maio de 2013, as autoridades francesas enviaram uma nota informativa à Comissão.

(36)

Por ofício de 19 de junho de 2013, a SNCM solicitou igualmente uma decisão de reabertura do procedimento
formal de investigação invocando motivos semelhantes aos das autoridades francesas. A Comissão indeferiu esse
pedido, por carta de 10 de julho de 2013, mas também informou a SNCM de que lhe poderia enviar todas as
informações complementares que desejasse, para reflexão e análise, bem como qualquer documento que lhe
parecesse conveniente.

(37)

Em 27 de agosto de 2013, a SNCM enviou uma nota informativa e um novo relatório referente à cessão da SNCM.
II. DESCRIÇÃO
2.1. O BENEFICIÁRIO DAS MEDIDAS OBJETO DA PRESENTE DECISÃO

(38)

O beneficiário das medidas objeto da presente decisão é a SNCM, que agrupa várias filiais no setor marítimo e
exerce a atividade de transporte marítimo de passageiros, automóveis e pesados entre a França continental e a
Córsega, a Itália (Sardenha) e o Magrebe (Argélia e Tunísia).

(39)

A SNCM é uma sociedade anónima, nascida em 1969 da fusão da Compagnie Générale Transatlantique e da
Compagnie de Navigation Mixte, ambas criadas em 1850. Denominada na época Compagnie Générale Trans
méditerranéenne, foi rebatizada Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée em 1976, após a Société Nationale
des Chemins de Fer (SNCF) ter adquirido uma participação no seu capital. Com efeito, a companhia tinha sido
escolhida pelo Governo francês para pôr em prática o princípio de continuidade territorial com a Córsega,
nomeadamente o alinhamento das tarifas de transporte marítimo pelas tarifas da SNCF para o transporte ferro
viário, com base numa convenção celebrada em 31 de março de 1976 por um período de 25 anos. A Compagnie
Générale Transatlantique já tinha sido incumbida pelo Governo francês do serviço da Córsega por uma convenção
anterior, celebrada em 23 de dezembro de 1948.

(40)

Aquando da notificação da recapitalização, em 2002, a SNCF e a CGMF detinham respetivamente 20 % e 80 % do
capital da SNCM. Na sequência da abertura do capital da SNCM em 30 de maio de 2006 (ver ponto 18), a BCP e a
VT passaram a deter respetivamente 38 % e 28 % do capital da SNCM, continuando a CGMF a deter 25 % (9 % do
capital está reservado aos trabalhadores).

(40) Ver acórdão do Tribunal Geral, de 9 de julho de 2008, Alitalia/Comissão (T-301/01, Col. 2008 p. II-01753), nomeadamente os
pontos 137 e 146.
(41) Ver também o acórdão do Tribunal de Justiça, de 5 de junho de 2012, EDF/Comissão (C-124/10 P), pontos 83-85 e 104-105, no
que respeita aos elementos a ter em conta para determinar se um Estado agiu como um investidor privado prudente numa economia
de mercado.
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(41)

Em 2008, as principais filiais da SNCM eram as seguintes: Compagnie Méridionale de Navigation (CMN) (42), Com
pagnie Générale de Tourisme et d’Hôtellerie (CGTH) (43), Aliso Voyage (44), Sud-Cargos (45), Société Aubagnaise de
Restauration et d’Approvisionnement (SARA) (46), Ferrytour (47) e Les Comptoirs du Sud (48).

(42)

Na sequência da alienação dos navios de alta velocidade Aliso, em setembro de 2004, e Asco (49), em maio de
2005, a frota da SNCM passou a ser composta por dez navios (cinco car-ferries (50), quatro navios mistos (carga e
passageiros) (51) e um navio de alta velocidade (NGV) que opera principalmente a partir de Nice (52)), sete dos quais
são sua propriedade (53).

(43)

Por uma questão de rigor, convém recordar que os serviços regulares de transporte marítimo entre os portos da
França continental e da Córsega são assegurados desde 1948 no quadro de um serviço público de que a SNCM e a
CMN foram concessionárias entre 1976 e 2001 ao abrigo de uma convenção-quadro celebrada inicialmente por
um período de 25 anos. Em conformidade com as regras comunitárias em vigor (54) e na sequência do concurso
europeu (55) organizado pela Collectivité Territoriale de Corse (56), a SNCM e a CMN ganharam conjuntamente a
delegação de serviço público (a seguir, «a DSP»), cujo objeto é o serviço da Córsega a partir de Marselha, com a
contrapartida de compensações financeiras, para o período de 2002-2006.

(44)

Uma vez terminada a DSP no final de 2006, o serviço público marítimo atrás referido foi atribuído ao agrupa
mento SNCM-CMN, através de um novo concurso a nível europeu (57), para o período de 1 de maio de 2007 a
31 de dezembro de 2013, com uma subvenção de cerca de 100 milhões de euros por ano.

(45)

Em paralelo, são impostas a todos os operadores que servem a ilha a partir de Toulon e de Nice obrigações de
frequência de serviços. Nestas linhas, os residentes corsos e outras categorias de passageiros beneficiaram, desde
2002 e até 2013, de auxílios sociais concedidos ao abrigo das decisões da Comissão de 2 de julho de 2002 (58) e
24 de abril de 2007 (59).
2.2. CONTEXTO CONCORRENCIAL

(46)

A SNCM opera principalmente em dois domínios distintos: o do tráfego de passageiros e o do tráfego de
mercadorias. Por um lado, serve a Córsega e o Magrebe, a partir da França, e, por outro, a título acessório, a
Itália e a Espanha.

(42) A SNCM detém uma participação não maioritária direta de 45 % na CMN e uma participação não maioritária indireta, através da
Compagnie Générale de Tourisme et d’Hôtellerie (CGTH), de 24,1 %. O controlo efetivo está confiado desde 1992 ao grupo Stef-TFE por
intermédio da sua participação de 49 % na Compagnie Méridionale de Participations (CMP). A SNCM e a CMN foram parceiras no
âmbito da DSP em 2001-2006 e ganharam conjuntamente o novo contrato de delegação de serviço público para o período de
2007-2012/2013.
(43) A CGTH é uma holding detida a 100 % pela SNCM.
(44) A Aliso Voyage é o canal de distribuição da SNCM. Formada por 17 agências, distribuídas por toda a França, esta sociedade gere a
bilheteira dos serviços marítimos, correspondendo 49,9 % das suas vendas a bilhetes da SNCM.
(45) Na altura em que foi adotada a decisão de 2003, a SNCM detinha, em paridade com o grupo de transportes Delmas, uma
participação na companhia francesa de transporte marítimo de mercadorias Sud-Cargos, especializada no serviço de Marrocos.
Esta participação viria a ser cedida no final de 2005 por um montante de 3,3 milhões de euros, como ressalta do plano de
investimento de 2005 transmitido pelas autoridades francesas em 28 de março de 2006.
46
( ) A SNCM detém 100 % desta sociedade, que assegura o abastecimento dos navios da SNCM.
(47) Sociedade em nome coletivo, detida a 100 % pela SNCM, a Ferrytour exerce a atividade de organização de viagens. Oferece viagens
por via marítima para a Córsega, a Sardenha e a Tunísia, mas também voos para grande número de destinos. Acessoriamente,
propõe minicruzeiros e prestações de serviços para o turismo de negócios.
(48) Filial criada em 1996 e detida a 100 % pela SNCM, a Comptoirs du Sud gere todas as lojas a bordo dos navios.
(49) 49 Ver nota 16.
(50) O Napoléon Bonaparte (capacidade: 2 150 passageiros e 708 automóveis, potência: 43 MW, velocidade: 23,8 nós), igualmente de
grande porte e grand standing; o novo Danielle Casanova, entregue em maio de 2002 (capacidade: 2 204 passageiros e 700
automóveis, potência: 37,8 MW, velocidade: 23,8 nós), igualmente de grande porte e grand standing; o Île de Beauté (capacidade:
1 554 passageiros e 520 automóveis, potência: 37,8 MW, velocidade: 21,5 nós), posto em serviço em 1979 e renovado em
1989/1990; o Méditerranée (capacidade: 2 254 passageiros e 800 automóveis, potência: 35,8 MW, velocidade: 24 nós) e o Córsega
(capacidade: 2 150 passageiros e 600 automóveis, potência: 27,56 MW, velocidade: 23,5 nós).
(51) O Paglia Orba (capacidade: 500 passageiros, 2 000 metros lineares de carga e 120 automóveis, potência: 19,7 MW, velocidade: 19
nós); o Monte d’Oro (capacidade: 508 passageiros, 1 615 metros de carga e 130 automóveis, potência: 14,8 MW, velocidade: 19,5
nós); o Monte Cinto (capacidade: 111 passageiros, 1200 metros de carga, potência: 8,8 MW, velocidade: 18 nós); e, desde maio de
2003, o Pascal Paoli (capacidade: 594 passageiros, 2 300 metros de carga e 130 automóveis, potência: 37,8 MW, velocidade: 23
nós).
(52) O NGV Liamone (capacidade: 1 116 passageiros e 250 automóveis, potência: 65 MW, velocidade: 42 nós), que efetua igualmente
travessias para Toulon.
(53) Exceto os navios em locação financeira Danielle Casanova, Pascal Paoli e Liamone.
(54) Regulamento (CEE) n.o 3577/92 do Conselho, de 7 de dezembro de 1992, relativo à aplicação do princípio da livre prestação de
serviços aos transportes marítimos internos nos Estados-Membros (Regulamento cabotagem marítima) (JO L 364 de 12.12.1992,
p. 7).
(55) JO S 2001/10 – 007-005.
(56) Autoridade adjudicante para as obrigações de serviço público desde 1991, por força da lei francesa n.o 91-428, de 13 de maio de
1991.
(57) JO 2006/S 100-107350.
(58) Auxílio estatal N 781/2001 autorizado por decisão da Comissão de 2 de julho de 2002 (JO C 186 de 6.8.2002, p. 3).
(59) Auxílio estatal N 13/2007 autorizado por decisão da Comissão de 24 de abril de 2007, publicada no sítio internet da Comissão:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transports_2007.htm
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2.2.1. O serviço da Córsega
2.2.1.1. Transporte de passageiros
(47)

O mercado do serviço da Córsega para o transporte de passageiros é caracterizado por uma forte sazonalidade,
chegando a registar picos de frequência sazonal dez vezes superiores aos do mês com menos movimento, o que
exige dos operadores uma frota dimensionada para absorver esses picos. Metade do volume de negócios é realizada
em julho e agosto, existindo ainda um desequilíbrio em função do sentido do trajeto, mesmo na época alta: por
exemplo, em julho as partidas do continente atingem a lotação completa, enquanto os regressos se fazem quase em
vazio. As taxas de ocupação média anual são, assim, relativamente baixas.

(48)

A SNCM é o operador histórico que assegura as ligações entre a Córsega e o continente francês. Em linhas gerais,
dois terços da sua atividade dizem respeito às ligações entre Marselha e a Córsega no âmbito de uma delegação de
serviço público; o último terço é constituído por ligações com outros pontos de partida ou de destino (Nice-Córsega, Toulon-Córsega, ligações internacionais com a Sardenha ou o Magrebe).

(49)

Durante muito tempo, a SNCM exerceu a sua atividade principal em situação de monopólio. Desde 1996, porém,
tem enfrentado uma concorrência que se desenvolveu muito rapidamente. Assim, a sociedade CFF é hoje o
operador dominante nas ligações marítimas entre o continente e a Córsega e a sua quota de mercado continua
a aumentar. Embora só esteja presente neste mercado desde 1996, o tráfego de passageiros da CFF aumentou 44 %
ao ano entre 2000 e 2005 e continua a crescer. Deste modo, em 2008, perto de […] (*) % dos passageiros
transportados por mar entre o continente e a Córsega viajavam em navios da CFF, enquanto apenas […] (*) %
utilizavam navios da SNCM, transportando a CMN os restantes passageiros, ou seja, […] (*) %.

(50)

A posição adquirida pela CFF, desde o ano 2000, no mercado considerado está igualmente patente no número de
passageiros transportados por época entre a Córsega e a França continental. O gráfico seguinte mostra que a quota
de mercado da CFF passou de 45 % em 2000 para 70 % em 2007 e a da SNCM de 53 % para 26 % durante o
mesmo período, com uma diferença superior a um milhão de passageiros.
Gráfico
Número de passageiros transportados, por época (maio-setembro) entre a França continental e a Córsega –
épocas 2000 a 2007

Fonte: Observatoire régional des transports de la Corse.

(51)

Os concorrentes menores da SNCM no serviço da Córsega são a Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), a
Moby Lines, a Happy Lines e a TRIS.

(*) Informações confidenciais
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(52)

Desde 2006, a oferta da SNCM e a sua quota de mercado nas ligações com a Córsega reduziram-se, com uma
quebra de 8 % na oferta de lugares (– 20 % nas ligações a partir de Nice e – 3 % nas ligações a partir de Marselha).

(53)

No entanto, a persistência da redução da quota de mercado demonstra que a retoma da confiança dos passageiros,
largamente perdida com as greves e as perturbações geradas pelos conflitos sociais de 2004 e 2005, nomeada
mente por ocasião da privatização da empresa, é muito lenta.

(54)

O mercado do transporte marítimo de passageiros entre o continente e a Córsega cresceu 4 % em média desde
1993; este crescimento deverá prosseguir, com uma aceleração de […] (*) % igualmente prevista para 2008 (no
período pertinente para o exame dos factos) e um ritmo moderado nos anos seguintes. No entanto, não parece
haver novos operadores interessados neste mercado. Por ocasião do concurso lançado pelo Office des Transports
de Corse para a adjudicação da delegação de serviço público nas ligações a certos portos da Córsega no período de
2007-2013, não foi apresentada qualquer outra candidatura além das da CFF e da SNCM-CMN, apesar da
possibilidade de candidaturas parciais a uma determinada linha.

(55)

O principal concorrente da SNCM, a CFF, aumentou fortemente a sua oferta de lugares, de 500 000 para 4,5
milhões entre 1999 e 2007 (30 % de aumento entre 2006 e 2007), o que lhe permitiu aumentar o tráfego (de 1,3
milhões em 2005 para 1,6 milhões em 2007) e a quota de mercado. Esta política traduziu-se, todavia, em taxas de
ocupação estruturalmente menos elevadas para a CFF do que para a SNCM, com uma diferença de aproximada
mente 10 pontos percentuais em 2007. No caso da SNCM, a taxa média de ocupação em 2007 ascendia a 48 %,
um valor normal tendo em conta a forte sazonalidade do mercado (ver acima).
2.2.1.2. Transporte de mercadorias

(56)

No tráfego de mercadorias com a Córsega, a SNCM detinha em 2005 cerca de 45 % do mercado Marselha-Toulon-Córsega.

(57)

No segmento das mercadorias gerais (não acompanhadas), a SNCM e a CMN dispõem de um quase monopólio de
facto. No âmbito do contrato de delegação de serviço público, as duas companhias asseguram serviços frequentes
de Marselha para os vários portos da Córsega.

(58)

No segmento dos reboques acompanhados, transportados por ferry, que representa globalmente 24 % do tráfego de
mercadorias gerais medido em metros lineares, há concorrência entre todos os operadores do setor de passageiros.
A SNCM e a CMN detêm igualmente a maior parte deste tráfego acompanhado. Os outros operadores, em especial
a CFF, detêm 10 %, ou seja, 2 % do mercado global.

(59)

No segmento dos veículos a motor acompanhados (60), transportados por ferry (cerca de 24 % do tráfego de
mercadorias gerais em 2003), a SNCM e a CMN detêm igualmente a maior parte do mercado. No entanto, a
partir de 2002, a CFF começou a oferecer serviços neste mercado, detendo uma quota de cerca de 15 %.
2.2.2. Serviço do Magrebe

(60)

A Tunísia e a Argélia constituem um mercado importante, de cerca de 5 milhões de passageiros, dominado pelo
transporte aéreo. Neste contexto, o transporte marítimo representa cerca de 15 % dos fluxos. Enquanto a Argélia
constitui um mercado marítimo significativo, na ordem de 560 000 passageiros, o da Tunísia fica-se por cerca de
250 000 passageiros.

(61)

O mercado do transporte marítimo da França para o Magrebe registou um crescimento sustentado de cerca de
13 %, entre 2001 e 2005. Tendo em conta as perspetivas de crescimento do turismo para esta região, estava
previsto (na época pertinente para o exame dos factos), que o transporte marítimo atingisse uma taxa de
crescimento anual na ordem de 4 % até 2010.

(62)

Na Argélia, a SNCM posiciona-se no segundo lugar, atrás da Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs
(ENTMV), empresa pública argelina. A quota de mercado da SNCM passou de 24 % em 2001 para 35 % em 2005.

(60) O motorista acompanha o veículo rodoviário durante a travessia. Em certos casos, um motorista embarca o veículo à partida e um
outro desembarca-o à chegada. Esta situação é considerada tráfego acompanhado, por oposição ao tráfego em que o reboque viaja
sem trator.
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A SNCM ocupa também o segundo lugar no mercado de transporte marítimo para a Tunísia, atrás da Compagnie
Tunisienne de Navigation (CTN). Embora a SNCM tenha perdido uma parte da sua quota de mercado para a CTN
desde 2001, passando de 44 % para 39 % em 2004, registou uma melhoria em 2005 (40 %).
2.3. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS OBJETO DA PRESENTE DECISÃO
2.3.1. A recapitalização da SNCM em 2002

(64)

Na sequência da decisão da Comissão, de 17 de julho de 2002, de autorizar um auxílio de emergência à SNCM (61),
as autoridades francesas notificaram à Comissão, em 18 de fevereiro de 2002, um projeto de auxílio à rees
truturação da SNCM. Esta medida consistia em recapitalizar a SNCM, através da sua sociedade-mãe, a CGMF, com
uma injeção de 76 milhões de euros, 46 dos quais a título de despesas de reestruturação (62). Esta injeção de capital
tinha por objetivo aumentar os capitais próprios da SNCM de 30 milhões para 106 milhões de euros.

(65)

Em conformidade com as orientações de 1999, as autoridades francesas apresentaram à Comissão um plano de
reestruturação (63) para a SNCM que incidia em cinco pontos:
i) redução do número de travessias e redistribuição dos navios pelas diversas linhas (redução dos serviços para a
Córsega e reforço dos serviços para o Magrebe). O plano de reestruturação previa uma diminuição do número
de travessias de 4 138 (3 835 para a SNCM e 303 para a sua filial Corsica Marittima) para 3 410 em 2003,
com as seguintes alterações dos serviços:
— modificação dos serviços entre Marselha e a Córsega, em conformidade com o caderno de encargos do
contrato de serviço público para 2001-2006;
— quase supressão das ligações entre Toulon e a Córsega;
— redução dos serviços entre Nice e a Córsega;
— encerramento da linha Livorno-Bástia com o equipamento correspondente, efetivado em 2003;
— reforço do serviço da Argélia e da Tunísia com os navios «Méditerranée», «Île de Beauté» e «Corse» e
suspensão do serviço Génova-Túnis.
ii) abate de quatro navios da frota, com um ganho de liquidez de 21 milhões de euros;
iii) alienação de certos ativos imobiliários;
iv) redução dos efetivos (64) em cerca de 12 %, a qual, conjugada com uma política salarial razoável, deveria
permitir reduzir as despesas com as tripulações de 61,8 milhões de euros em 2001 para 54,8 milhões de
euros, em média, entre 2003 e 2006, e as despesas em terra de 50,3 milhões de euros em 2001 para 45,8
milhões de euros no mesmo período;
v) supressão de duas das suas filiais, a Compagnie Maritime Toulonnaise e a Corsica Marittima, cujas atividades
residuais seriam asseguradas pela SNCM.

(66)

Na sequência das observações formuladas pela Comissão na sua decisão de 19 de agosto de 2002, as autoridades
francesas descreveram, no seu ofício de 31 de janeiro de 2003, as melhorias introduzidas no plano de rees
truturação nos aspetos seguintes:
— compromissos e esclarecimentos sobre a política salarial;

(61) Ver nota 5.
(62) Este montante era discriminado do seguinte modo: 20,4 milhões de euros do plano de reestruturação propriamente dito, 1,8
milhões de euros de despesas com o desarmamento de navios em venda, 14,8 milhões de euros de depreciação do Liamone e 9
milhões de euros de despesas com a reorientação da atividade para o Magrebe.
(63) Adotado pelo Conselho de Administração da SNCM em 17 de dezembro de 2001.
(64) As reduções de efetivos far-se-iam graças a saídas naturais ou antecipadas com base em critérios de idade (cessação antecipada de
atividade), licenças de mobilidade e não-renovação de contratos a termo. Representariam, no entanto, um custo estimado de 20,4
milhões de euros para a SNCM.
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— um plano de redução dos custos nas compras de bens intermédios;
— o compromisso de que a SNCM não desencadearia uma guerra tarifária com os seus concorrentes no serviço da
Córsega.
(67)

Sobre este último aspeto, as autoridades francesas especificam que «a SNCM assume este compromisso sem
reservas, por considerar que provocar uma guerra tarifária não seria consentâneo com o seu posicionamento
estratégico, nem com os seus interesses (já que conduziria a uma redução das suas receitas), as suas práticas
habituais e o seu saber-fazer».

(68)

No seu plano de reestruturação, as autoridades francesas apresentaram à Comissão uma estrutura financeira
detalhada para o período de 2002-2007 com base em hipóteses medianas relativas a uma série de variáveis (65).
As projeções financeiras indicam, designadamente, o regresso a resultados correntes positivos a partir de 2003.
Quadro 1
Estrutura financeira para o período de 2002-2007
em milhões de euros

Volume de negócios

2000
2001
Realizado Realizado

2002
Plano

2002
Realizado

2003
Plano

2004
Plano

2005
Plano

2006
Plano

2007
Plano

204,9

204,1

178

205,8

190,4

192,9

195,2

197,1

193,9

85,4

86,7

74,5

77,7

69,9

68,8

68,4

67

68,5

Resultados correntes

– 14,7

– 5,1

1,2

– 5,8

6,8

10,6

10,7

8,1

9

Resultados líquidos

– 6,2

– 40,4

23

4,2

12

14

1

3

3

Capitais próprios

67,5

29,7

119

33,8

124

134

145

160

169

135,8

134,5

67,7

144,8

55,2

38,2

57,1

115,7

228,1

Resultados corren
tes/VN+subvenções

–5%

–2%

0%

–2%

3%

4%

4%

3%

3%

Rácio capitais pró
prios/capitais alheios

50 %

22 %

176 %

23 %

225 %

351 %

254 %

138 %

74 %

Subvenções de
exploração

Dívidas financeiras lí
quidas (exceto loca
ção financeira)
Rácios financeiros

Dados de 2000, 2001 e 2002 extraídos dos relatórios anuais da SNCM de 2001 e 2002

(69)

A injeção de capital de 76 milhões de euros e a previsão de restabelecimento da rendibilidade da exploração a
partir de 2003 permitiriam, segundo as autoridades francesas, que os capitais próprios passassem de cerca de 30
milhões de euros no final de 2001 para 120 milhões de euros a curto prazo (2003), e para 160-170 milhões de
euros no termo do plano (2006-2007). Seria assim possível reduzir o endividamento financeiro de 145 milhões de
euros em 2002 para níveis de 40 a 55 milhões de euros entre 2003 e 2005. Nos últimos anos de vigência do
plano, a companhia previa um aumento do endividamento para a renovação de um ou dois navios em propriedade
plena.

(65) Por exemplo, o tráfego, o crescimento previsional do produto interno bruto (1,5 %), a taxa dos empréstimos (5,5 %), a taxa de
rendimento dos produtos financeiros (4,5 %) e a taxa das dívidas a curto prazo (5 %).
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(70)

As autoridades francesas forneceram igualmente um estudo de sensibilidade dos resultados previstos em relação às
hipóteses de trabalho relativas ao tráfego nas diversas linhas. Nesta base, as diferentes simulações mostravam que,
nos cenários considerados, a SNCM deveria regressar a uma situação de rendibilidade.

(71)

Inicialmente, as autoridades francesas consideraram dois métodos de avaliação alternativos, que rejeitaram por os
considerarem demasiado onerosos.
i) o primeiro método consistia em adicionar os custos do conjunto das medidas de reestruturação e gerava
necessidades de financiamento na ordem de 90,9 milhões de euros, incluindo:
— as perdas acumuladas entre 1991 e 2001, ou seja, 41,7 milhões de euros (29 milhões de euros – valor
validado pela Decisão 2002/149/CE de 30 de outubro de 2001 (JO L 50 de 21.2.2002, p. 66), 6,1 milhões
de euros em 2000 e 6,6 milhões de euros, sem contar com as despesas de reestruturação, em 2001);
— a redução do recurso constituído pelas amortizações derrogatórias entre estas mesmas datas, ou seja, 24
milhões de euros (neste período, a rubrica desce de 86 para 62 milhões de euros no balanço, o que traduz o
prolongamento do período de amortização de doze para vinte anos, a menor utilização deste recurso e a
opção pelo leasing para as últimas unidades entregues);
— a mais-valia da cessão, proporcionada pela reestruturação, ou seja, 21 milhões de euros, que reduziu as
necessidades de financiamento, e;
— o efeito acumulado das despesas de reestruturação, que ascende a 46,2 milhões de euros (ver nota 58);
ii) o segundo método consistia em determinar o montante de capitais próprios exigidos pelas instituições bancárias
para o conjunto da frota, sabendo que estas em geral reclamam, para financiar a aquisição de um navio, capitais
próprios na ordem de 20 a 25 % do valor do mesmo. O cálculo efetuado pelas autoridades francesas, com base
num custo histórico de aquisição da frota de 843 milhões de euros, gerava necessidades de capitais próprios
entre 157 e 196 milhões de euros. Deduzidos os capitais próprios disponíveis no final de 2001, esta aborda
gem conduzia a necessidades de recapitalização de 101 a 140 milhões de euros.

(72)

O método finalmente utilizado pelas autoridades francesas para determinar o montante da recapitalização consiste
em calcular as necessidades de financiamento com base no rácio médio capitais próprios/capitais alheios de cinco
companhias de navegação europeias em 2000. Apesar das disparidades nos balanços destas empresas, a média
utilizada pelas autoridades francesas cifra-se em 79 %. Estas autoridades sustentam que as projeções financeiras
relativas ao período de 2002-2007 conduzem a um rácio médio capitais próprios/capitais alheios de 77 %,
ascendendo os capitais próprios a 169 milhões de euros em 2007. Esse nível de capitais próprios seria obtido
graças a uma recapitalização de 76 milhões de euros e ao sucesso das ações previstas no plano de reestruturação.
2.3.2. Medidas posteriores à recapitalização de 2002
2.3.2.1. Observações preliminares

(73)

A recapitalização e o plano de reestruturação de 2002 não produziram os resultados previstos e, a partir de 2004,
a situação económica e financeira da SNCM degradou-se fortemente. Para esta degradação contribuíram tanto
fatores internos (conflitos sociais, realização insuficiente e tardia dos objetivos de produtividade, perda de quota de
mercado) como externos à SNCM (menor atração do destino da Córsega, aquisição de quota de mercado pela CFF,
erros de gestão por parte do Estado (66)), bem como a subida do custo dos combustíveis.

(74)

O resultado corrente da SNCM cifrou-se assim em – 32,6 milhões de euros em 2004 e em – 25,8 milhões de euros
em 2005. O resultado líquido, por sua vez, foi de – 29,7 milhões de euros em 2004 e de – 28,8 milhões de euros
em 2005.

(75)

A degradação da situação económica e financeira da SNCM levou as autoridades francesas a alienarem mais ativos
do que previsto pelo plano de reestruturação de 2002 e exigido pela decisão de 2003, bem como a procurarem
parceiros privados.

(66) Ver abaixo.
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Quadro 2
Lista dos ativos cedidos pela SNCM desde 2002
Produto líquido das
cessões

Cessões propostas na notificação de 2002 (em milhares de euros)

Data

25 165

Aliso
(em substituição do Asco, de acordo com a decisão da Comissão de 8 de
setembro de 2004)

(315)

30.9.2004

Napoléon

6 396

6.5.2002

591

31.7.2002

10 088

27.1.2003

Conjunto imobiliário Schuman

8 405

20.1.2003

Cessões suplementares impostas pela Comissão na sua decisão de 9 de
julho de 2003 (em milhares de euros)

5 022

SCI Espace Schuman

765,7

24.6.2003

Southern Trader

2 153

22.7.2003

1 423,9

30.4.2004

680

12.10.2004

— (1)

—

Monte Rotondo
Liberté

Someca
Amadeus
CCM

Cessões suplementares efetuadas desde a decisão de julho de 2003 (em
milhares de euros)

12 600

Asco

7 100

24.5.2005

Sud Cargos

4 300

15.9.2005

Venda de apartamentos do parque imobiliário da SNCM
(anteriormente ocupados por pessoal da SNCM)

1 200

de 9.2003 a 2006

TOTAL (em milhares de euros)

42 385

(1) A SNCM não encontrou um cessionário para a sua participação na CCM.

2.3.2.2. Medidas posteriores à recapitalização de 2002
(76)

O processo de seleção dos parceiros privados desenrolou-se desde 26 de janeiro de 2005 até finais de setembro de
2005.

(77)

Em 26 de janeiro e 17 de fevereiro de 2005, o Governo francês anunciou a sua intenção de fazer entrar um
parceiro privado no capital da SNCM, com vista a reforçar a estrutura financeira e acompanhar a evolução da
empresa no sentido do seu desenvolvimento.

(78)

Após ter nomeado uma personalidade independente para supervisionar o processo de procura de parceiros, a
Agence des Participation de l’Etat («APE») mandatou um banco de negócios («HSBC») para contactar potenciais
cessionários.
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(79)

Neste contexto, foram contactados setenta e dois investidores industriais e financeiros, com o objetivo de definir as
condições financeiras de uma oferta que fortalecesse o projeto industrial da companhia e preservasse o emprego e a
boa execução do serviço público. Vinte e três manifestaram interesse, foram assinados quinze acordos de confi
dencialidade e enviados quinze memorandos de informação. Seis empresas apresentaram propostas na primeira
ronda, em 5 de abril de 2005, e na segunda ronda, em 17 de junho de 2005, foram recebidas três propostas [da
Connex, que deu lugar à Veolia Transdev (VT), da Caravelle e da BCP] e uma declaração de interesse numa
participação minoritária (Comanav). Na terceira ronda, em 28 de julho de 2005, foram recebidas três propostas.

(80)

Em 14 de setembro de 2005, cada empresa foi convidada a entregar uma proposta firme e definitiva antes de
15 de setembro de 2005. Nesta data, tendo a sociedade Connex desistido, os serviços do Estado receberam duas
propostas firmes de injeção de capital e de aquisição da totalidade do capital, apresentadas pelos grupos franceses
BCP e Caravelle.

(81)

Em 27 de setembro de 2005, as autoridades francesas emitiram um comunicado de imprensa anunciando que,
com base numa análise aprofundada das duas propostas, tinha sido selecionada a proposta do grupo BCP por ter
sido considerada a mais aceitável do ponto de vista financeiro e a que melhor servia os interesses da companhia,
do serviço público e do emprego. A proposta inicial da BCP oferecia um preço negativo de 113 milhões de euros e
constituía a melhor estimativa de preço negativo.

(82)

Esta proposta inicial dos potenciais cessionários previa expressamente a possibilidade de ajustamento do preço
oferecido após a conclusão das auditorias. As autoridades francesas indicaram que o preço negativo inicial tinha
sido revisto em alta na sequência das auditorias entregues em 16 de dezembro de 2005, devido a elementos
objetivos com incidência no contexto regulamentar e económico em que a SNCM opera e surgidos posteriormente
à entrega da proposta em 15 de setembro de 2005. O preço negativo foi assim revisto para 200 milhões de euros.

(83)

As negociações efetuadas pelas autoridades francesas com os futuros cessionários, a saber, a BCP associada ao
grupo Connex, que depois deu lugar à Veolia Transdev, filial da Veolia, permitiram fixar esse valor em 142,5
milhões de euros, acrescido de parte das despesas com as mútuas dos reformados da SNCM (15,5 milhões de
euros).

(84)

Na sequência deste processo de seleção aberto, transparente e não discriminatório, o Estado, a BCP e a VT
chegaram finalmente a acordo, em 13 de outubro de 2005, num contexto social e financeiro muito difícil. A
VT é assim o operador industrial da SNCM (participação de 28 %), enquanto a BCP é o acionista de referência, com
uma participação de 38 %. O Estado comprometeu-se, nomeadamente perante os trabalhadores, a continuar a ser
acionista da companhia, com uma participação de 25 % (67). A BCP e a VT elaboraram um plano de negócios para
a SNCM, o qual foi comunicado à Comissão Europeia em 7 de abril de 2006.

a) c o n t e ú d o d o P r o t o c o l o d e A c o r d o
(85)

O Protocolo de Acordo, nos termos do qual 75 % do capital da SNCM são cedidos a privados, foi assinado pelas
partes (BCP, VT e CGMF) em 16 de maio de 2006.

(86)

A secção II do protocolo prevê que a CGMF se comprometa a aprovar, subscrever e realizar integralmente um
aumento de capital da SNCM num montante global de 142,5 milhões de euros.

(87)

Em complemento do aumento de capital, a CGMF compromete-se a pôr à disposição da SNCM, sob a forma de
um adiantamento em conta corrente, a soma de 38,5 milhões de euros. Este adiantamento, que ficará bloqueado
(numa conta do banco CIC), destina-se a financiar a fração de custo dita «de magnanimidade», que complementará
as somas devidas em conformidade com as disposições legais e convencionais na eventualidade de os cessionários
aplicarem um plano de redução dos efetivos. O pagamento das compensações adicionais às indemnizações
recebidas nos termos das disposições legais e convencionais é feito numa base individual e nominativa, corres
pondendo aos trabalhadores que deixaram a empresa e cujo contrato de trabalho cessou.

(67) O processo interno respeitante às operações de recapitalização e de privatização da SNCM foi formalmente iniciado em 12 de abril
de 2006 e concluído em 31 de maio de 2006. Note-se que em 27 de novembro de 2007 ainda não tinha sido implementada a
medida de participação dos trabalhadores no capital.
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(88)

Este mecanismo está previsto no artigo II.2 do protocolo de cessão de 16 de maio de 2006, no qual se dispõe que
a referida conta se destina «ao financiamento da fração do custo das eventuais partidas voluntárias ou cessação de
contratos de trabalho […] que viria somar-se às quantias de natureza diversa a pagar pelo empregador em
conformidade com as disposições legais e convencionais». Pretende-se, assim, «disponibilizar progressivamente
os fundos à medida que os trabalhadores não reclassificados internamente no grupo SNCM forem deixando
efetivamente a sociedade, sendo o saldo disponibilizado no termo do processo». O funcionamento desta conta
é objeto de um contrato de garantia de depósito anexado ao protoloco de acordo e, para poder ser acionada, a
SNCM deve fornecer ao Presidente da CGMF a lista nominativa das pessoas cujo contrato de trabalho cessou e para
a qual se solicitam os fundos bloqueados, bem como uma declaração mensal das despesas líquidas que descreva
exaustivamente o conjunto das indemnizações e dos montantes pagos aos trabalhadores em causa. Concomitan
temente, a SNCM comunica ao responsável pela conta-caução o «custo mensal efetivo adicional» discriminado por
trabalhador, correspondente ao complemento que exorbite dos diversos encargos a pagar pelo empregador em
conformidade com as disposições legais e convencionais. O montante global das medidas complementares de
magnanimidade do Estado não poderia ser, em caso algum, superior a 38,5 milhões de euros e, se essas medidas
sociais suplementares não atingissem esse limiar nos três anos seguintes à realização da cessão, o excedente seria
devolvido ao Estado.

(89)

A secção III do Protocolo de Acordo prevê que, na sequência destas operações, a CGMF ceda aos cessionários
privados as suas ações, equivalentes a 75 % do capital social da empresa, e a conta-caução destinada a financiar a
parte do plano social que exorbite das obrigações convencionais e legais.

(90)

A secção III do Protocolo de Acordo prevê igualmente um aumento de capital complementar de 8,75 milhões de
euros pela BCP/VT, que seria disponibilizado à SNCM em função das suas necessidades de tesouraria. O parágrafo
III.2.7 do protocolo prevê que o valor das ações da CGMF seja sempre igual ao seu valor nominal inicial, acrescido
de […] (*) % do seu valor nominal realizado, multiplicado por D/365, sendo D o número de dias desde a data de
realização, deduzidas as quantias recebidas (por exemplo, dividendos). Estas modalidades não são aplicáveis em
caso de processo de recuperação ou liquidação judicial da sociedade.

(91)

O Protocolo de Acordo (secção III.5) inclui uma cláusula resolutiva da cessão da SNCM, que pode ser exercida
concomitantemente pelos cessionários nas situações a seguir descritas, na medida em que estas ponham em causa a
credibilidade do seu plano de negócios e o regresso da sociedade a uma situação de viabilidade:
— não adjudicação do contrato de delegação de serviço público para os serviços marítimos com destino à Córsega
no período iniciado em 1 de janeiro de 2007, ou a sua adjudicação em condições substancialmente degradadas;
— decisões negativas da Comissão Europeia ou um acórdão do Tribunal Geral ou do Tribunal de Justiça,
designadamente rejeitando a operação ou impondo condições que afetem significativamente o valor da socie
dade, e isto no prazo de seis anos a contar do dia da aquisição pelos parceiros dos direitos sobre a sociedade.

(92)

A secção VII do Protocolo de Acordo prevê que a CGMF assuma uma parte dos compromissos sociais da SNCM a
título dos encargos com as mútuas dos seus reformados, num montante avaliado em 15,5 milhões de euros, a
contar do dia da transferência de propriedade da empresa.

(93)

As modalidades de governo da empresa são especificadas na secção IV do Protocolo de Acordo. Está previsto que
se proceda à alteração do modo de gestão da SNCM, que será transformada em sociedade anónima com conselho
de direção e conselho fiscal. Este último será composto por 10 e depois por 14 membros. A sua presidência será
atribuída transitoriamente a um representante do Estado. Se a DSP for adjudicada à SNCM, o presidente do
conselho fiscal será substituído por um representante da BCP. O conselho de direção terá por função a gestão
operacional da SNCM.

(94)

Em 26 de maio de 2006, o Governo francês aprovou a cessão da SNCM, bem como as medidas supracitadas.
b) m e d i d a s

(95)

Face ao que precede, o Protocolo de Acordo contém três tipos de medidas estatais que devem ser examinadas à luz
das regras da União no domínio dos auxílios estatais:
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— a cessão de 75% da SNCM a um preço negativo de 158 milhões de euros (injeção de capital de 142,5 milhões
de euros e assunção das despesas com as mútuas num montante de 15,5 milhões de euros);
— o adiantamento em conta corrente pela CGMF, num montante de 38,5 milhões de euros, em favor do pessoal
despedido da SNCM;
— o aumento de capital de 8,75 milhões de euros subscrito pela CGMF em conjunto e concomitantemente com a
injeção de 26,25 milhões de euros por parte da VT e da BCP.
— a cláusula resolutiva da cessão (68).
2.4. ALCANCE DA PRESENTE DECISÃO
(96)

A presente decisão final incide nas medidas executadas pela França em favor da SNCM desde 18 de fevereiro de
2002, ou seja:
— o saldo remanescente da injeção de capital da CGMF na SNCM, num montante de 76 milhões de euros
concedidos em 2002, ou seja 15,81 milhões de euros;
— o preço de venda negativo da SNCM pela CGMF, num montante de 158 milhões de euros;
— o adiantamento em conta corrente pela CGMF de 38,5 milhões de euros, em favor do pessoal despedido da
SNCM;
— o aumento de capital de 8,75 milhões de euros subscrito pela CGMF;

(97)

A presente decisão não se refere à compensação das obrigações de serviço público da SNCM no período de 1991-2001, cuja compatibilidade foi confirmada pelo acórdão do Tribunal Geral de 11 de setembro de 2012 (69).

(98)

Também não incide no exame das compensações financeiras recebidas ou a receber pela SNCM a título das
obrigações de serviço público no período de 2007-2013, as quais são objeto de um procedimento distinto (70).

(99)

Importa referir, além disso, que o acórdão de 11 de novembro de 2012 foi objeto de dois recursos no Tribunal de
Justiça interpostos, respetivamente, pela SNCM e pela França, nos processos apensos C-533/12 P e C-536/12 P.
Ora, a presente decisão é tomada em execução do acórdão recorrido, somente nos aspetos em que esse acórdão
anulou a decisão de 8 de julho de 2008. Nestas condições, se o exame dos recursos levar à anulação parcial ou
completa do acórdão de 11 de novembro de 2012 e implicar o restabelecimento de algumas partes do dispositivo
da decisão de 8 de julho de 2008 anuladas por esse acórdão, a presente decisão deixará de ser válida, justamente
em consequência desses acórdãos proferidos em recurso, no que se refere às medidas repostas por essa via.
2.5. MOTIVOS QUE CONDUZIRAM AO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO EM 2002 E AO SEU
ALARGAMENTO EM 2006

2.5.1. Início do procedimento formal de investigação de 2002
(100) Na sua decisão de iniciar o procedimento de investigação, de 19 de agosto de 2002, a Comissão, reconhecendo

embora à SNCM o caráter de empresa em dificuldade, exprimiu dúvidas quanto à compatibilidade da medida
notificada com os critérios constantes do ponto 3.2.2 das orientações de 1999, então em vigor.

(101) A Comissão manifestou um conjunto de dúvidas sobre o plano de reestruturação, tendo em conta a ausência de

uma análise das causas dos prejuízos sofridos pela empresa. Em especial, a Comissão questionou a relação entre os
prejuízos e as obrigações de serviço público, o impacto da política de aquisição de navios da SNCM nas suas contas
de resultados e as medidas previstas para aumentar a produtividade da empresa.

(68) Esta cláusula será analisada no âmbito do exame do aumento de capital, sendo especificado que a própria cláusula tem um valor
substancial.
(69) Processo T 565/08 Corsica Ferries France SAS.
(70) Decisão C(2013) 1926 final, de 2 de maio de 2013.
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(102) A Comissão assinalou ainda várias lacunas do plano de reestruturação, nomeadamente a falta de medidas concretas

para reduzir o montante dos consumos intermédios e a ausência de indicações a respeito da futura política tarifária
da SNCM.

(103) A Comissão interrogou-se igualmente sobre a pertinência do método de cálculo utilizado pelas autoridades

francesas para determinar o montante da recapitalização e sobre algumas hipóteses utilizadas nas simulações
financeiras.
2.5.2. Alargamento do procedimento formal de investigação de 2006

(104) Através da decisão de 13 de setembro de 2006, a Comissão decidiu alargar o procedimento formal de investigação

de 2002 às medidas previstas no âmbito da cessão da SNCM ao setor privado.

(105) Na hipótese de este montante ser considerado auxílio estatal compatível nos termos do artigo 86.o, n.o 2, do

Tratado CE, a Comissão considerou que ele deveria ser avaliado à luz das orientações comunitárias relativas aos
auxílios estatais de emergência e à reestruturação de empresas em dificuldade (a seguir, «as orientações de
2004») (71). Na medida em que o montante de auxílio à reestruturação seria sensivelmente inferior ao notificado
em 2002 e aprovado em 2003, a Comissão exprimiu dúvidas quanto à oportunidade de manter o conjunto das
contrapartidas impostas à SNCM pela decisão de 2003.

(106) A Comissão também exprimiu dúvidas quanto ao respeito das condições impostas pela decisão de 2003, ou seja, o

princípio de price leadership e o número de rotações no tráfego com a Córsega.

(107) Relativamente ao preço de cessão negativo da SNCM, a Comissão questionou a conformidade da recapitalização

pelo Estado, previamente à cessão da SNCM, com o princípio do investidor privado em economia de mercado, e
sobretudo a validade do cálculo dos custos que o Estado acionista seria obrigado a pagar em caso de liquidação da
SNCM.

(108) A Comissão pôs em dúvida que as medidas financeiras se justificassem nos termos das orientações de 2004.
(109) Manifestou ainda as suas dúvidas relativamente à segunda recapitalização, de 8,75 milhões de euros, no tocante ao

respeito dos princípios de concomitância entre o investimento privado e público e à igualdade das condições de
subscrição na aceção da jurisprudência.

(110) Por último, a Comissão interrogou-se sobre se as medidas sociais complementares, no montante de 38,5 milhões

de euros de auxílios sociais, não poderiam constituir uma vantagem indireta para a empresa. Sublinhou igualmente
o risco de contradição existente em considerar que as indemnizações complementares por despedimento faziam
parte dos riscos que um investidor prudente suportaria.
III. OBSERVAÇÕES DAS AUTORIDADES FRANCESAS SOBRE A DECISÃO DE DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO
3.1. QUANTO À RECAPITALIZAÇÃO DE 2002

(111) O plano de reestruturação notificado em 2002 consistia numa injeção de capital de 76 milhões de euros, 53,48

milhões dos quais correspondentes a uma compensação de serviço público. Se as cessões de ativos efetuadas pela
SNCM (72) forem tidas em conta, o montante do auxílio efetivamente pago eleva-se a 69 292 400 euros. As
autoridades francesas consideram que, caso o montante de 53,48 milhões de euros seja um auxílio compatível,
o montante a considerar como auxílio à reestruturação ao abrigo da notificação de 2002, ascenderia finalmente a
15,81 milhões de euros.
3.2. QUANTO ÀS MEDIDAS POSTERIORES À RECAPITALIZAÇÃO DE 2002

(112) As autoridades francesas recordam, a título preliminar, que a gravidade dos movimentos sociais de 2004/2005 e a

deterioração da situação económica e financeira da SNCM levaram o Estado acionista a lançar, em janeiro de 2005,
um processo de seleção de investidores privados e a aplicar medidas de emergência (nomeadamente a alienação do
Asco e da participação na Sud-Cargos (73)).

(71) JO C 244 de 1.10.2004, p. 2.
(72) Ver quadro 2.
(73) As autoridades francesas tinham defendido, em 2002, o caráter estratégico da participação da SNCM na Sud-Cargos. A evolução do
tráfego de mercadorias (crescimento do tráfego contentorizado em detrimento do tráfego ro-ro), a aquisição da Delmas, outro
acionista da Sud-Cargos, pela CMA CGM e as dificuldades económicas da Sud-Cargos são outros fatores que explicam por que
deixou esta participação de ser considerada estratégica e pôde ser cedida em 2005 pela SNCM.
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3.2.1. Quanto ao preço de cessão negativo da SNCM
(113) Em conformidade com a jurisprudência comunitária então vigente na matéria, as autoridades francesas convidam a

Comissão a considerar que o preço negativo de cessão da SNCM – 158 milhões de euros – não configura uma
medida qualificável como auxílio na aceção do artigo 87.o, n.o 1, do Tratado CE, na medida em que o Estado
francês se teria comportado como um investidor privado em economia de mercado.

(114) A título preliminar, as autoridades francesas assinalam que o preço final de 158 milhões de euros, inferior ao preço

negativo inicialmente proposto pelos cessionários na sequência da auditoria feita à SNCM, resulta de uma nego
ciação de transferência de controlo efetuada no âmbito de um processo concorrencial aberto, transparente e não
discriminatório, pelo que constitui efetivamente um preço de mercado.

(115) Segundo as autoridades francesas o preço de cessão é um preço de mercado na medida em que, na busca de um

parceiro privado para a SNCM se seguiu um preço concorrencial aberto, transparente e não discriminatório,
concluído com a seleção da melhor proposta.

(116) Segundo as autoridades francesas, a cessão pelo preço negativo de 158 milhões de euros teria sido efetuada nas

condições mais vantajosas para o Estado, em conformidade com a jurisprudência comunitária então em vigor e
com as práticas decisórias da Comissão, não contendo, por conseguinte, nenhum elemento de auxílio. Consideram,
com efeito, que esse preço negativo é inferior ao custo que o Estado teria de suportar em caso de liquidação da
empresa.

(117) Esta conclusão impor-se-ia quer aplicando a abordagem decorrente da jurisprudência do Tribunal de Justiça (a

seguir, «jurisprudência Gröditzer» (74)), quer aplicando a abordagem assente na análise dos custos efetivos de
liquidação da SNCM (decisão «ABX» (75)).

(118) No caso do primeiro método, baseado na jurisprudência Gröditzer, as autoridades francesas alegam que esse

acórdão confirmaria a apreciação da Comissão, na sua decisão de 8 de julho de 1999, de que «apenas o valor
de liquidação dos ativos […] deve ser considerado como custo de liquidação» (76).

(119) A esse respeito, os relatórios CGMF (77) e Oddo-Hastings (78) estimam o valor de liquidação dos ativos num

mínimo de 190,3 milhões de euros a 30 de setembro de 2005 (79).

(120) Por conseguinte, na medida em que o Estado, enquanto proprietário acionista de uma sociedade, só é responsável

pelas dívidas desta até ao valor de liquidação dos seus ativos (jurisprudência «Hytasa» (80)), as autoridades francesas
afirmam que o valor de liquidação dos ativos da companhia, estimado em 190,3 milhões de euros no mínimo, é
claramente superior ao preço negativo de cessão de 158 milhões de euros.

(121) Quanto ao segundo método, as autoridades francesas afirmam que este decorre da decisão da Comissão relativa ao

auxílio concedido pela Bélgica à ABX Logistics, na qual a Comissão analisou um preço de cessão negativo, que
tinha, como no caso vertente, o caráter de preço de mercado, comparando-o com os custos que o Estado acionista
teria efetivamente suportado no âmbito de uma liquidação amigável ou judicial, avaliados por um terceiro
independente. No entender das autoridades francesas, a Comissão reconhece nessa decisão a validade de um
conjunto de custos, resultantes de uma eventual ação para liquidação do passivo intentada pelos credores ou
incorridos pelos outros ramos do grupo devido à eventual liquidação da sua filial.

(74) Acórdão do Tribunal de Justiça de 28 de janeiro de 2003, República Federal da Alemanha/Comissão (334/99, Col., p. I -1139).
(75) Decisão da Comissão de 7 de dezembro de 2005 relativa ao auxílio estatal executado pela Bélgica em favor da ABX Logistics, n.o C
53/2003 (ex NN 62/2003) (JO L 383 de 28.12.2006, p. 21).
(76) Decisão da Comissão de 8 de julho de 1999 relativa a um auxílio estatal concedido pela Alemanha à Gröditzer Stahlwerke GmbH e
à sua filial Walzwrk Burg GmbH (JO L 292 de 13.11.1999, p. 27).
(77) Elaborado pela CGMF com o apoio da Ernst & Young, o revisor oficial de contas da SNCM, e transmitido à Comissão em março de
2006 (a seguir, «relatório CGMF»).
(78) Elaborado em 29 de março de 2006 pela Oddo Corporate Finance e a firma Paul Hastings (relatório Oddo-Hastings) e transmitido à
Comissão em 7 de abril de 2006. O relatório consiste numa apreciação crítica dos relatórios CGMF, efetuada a pedido da Agence des
Participations de l’État (APE), e numa análise dos custos de liquidação considerados aceitáveis a nível comunitário.
(79) Tendo em conta imobilizações corpóreas (161,9 milhões de euros) e financeiras (32,7 milhões de euros), créditos sobre clientes (0,8
milhões de euros), outros créditos (9,4 milhões de euros) e um défice de tesouraria de -14,5 milhões de euros. As autoridades
francesas afirmaram que, numa estimativa mais realista, entrando em linha de conta com dados financeiros posteriores, este valor
seria de 330 milhões de euros.
(80) Acórdão do Tribunal de Justiça, de 14 de setembro de 1994, Espanha/Comissão (278/92, 279/92 e 280/92, Col. p. I-4103).
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(122) Com base nos supracitados relatórios CGMF e Oddo-Hastings, as autoridades francesas calculam que, no total, os

custos reais que a República Francesa teria de suportar, enquanto acionista, se cifrariam entre 312,1 e 361 milhões
de euros, a 30 de setembro de 2005, discriminados da seguinte forma:

— [70-80] (*) milhões de euros a título do plano social convencional, que agrupa todos os custos associados à
cessação de contratos de trabalho e convencionalmente a cargo da empresa;
— [30-40] (*) milhões de euros a título do plano social extra convencional, que agrupa a totalidade dos custos das
medidas de acompanhamento associadas às obrigações legais e regulamentares da SNCM em matéria de
despedimento e dos custos indiretos do plano social convencional;
— Entre [200-210] (*) e [250-260] (*) milhões de euros a título do pagamento de indemnizações complementares
por despedimento que o juiz obrigaria o Estado a assumir, complementarmente às indemnizações pagas no
âmbito do plano social convencional e extraconvencional, em conformidade com a jurisprudência Aspocomp
Group Oyj da Cour d’Appel de Rouen, de 22 de março de 2005.
(123) Este método tem em conta, nomeadamente, o risco de que o Estado francês fosse obrigado a liquidar o passivo

caso um tribunal o considerasse dirigente de facto da SNCM. As autoridades francesas alegam que não pode
excluir-se o risco de ação judicial para liquidação do passivo, particularmente à luz do precedente criado pela Cour
de Cassation em França (81). Assim, em vários ofícios à Comissão, as autoridades francesas argumentaram que a
hipótese de um juiz nacional condenar o Estado a liquidar o passivo da empresa que dirige constituía um cenário
mais do que plausível e teria, por isso, de ser considerada no cálculo do custo efetivo de uma eventual liquidação
da SNCM.

(124) A 30 de setembro de 2005, o valor residual dos ativos da SNCM (ou seja, 190,3 milhões de euros) ascenderia,

após pagamento das dívidas privilegiadas, a 36,5 milhões de euros. Os outros elementos de custo tidos em conta
numa eventual ação contra o Estado para liquidação do passivo compreendem, nomeadamente, os custos de
rescisão dos principais contratos de exploração e dos contratos de locação financeira de navios e o pagamento
das dívidas quirografárias, conduzindo a uma insuficiência do ativo na ordem de 134,4 milhões de euros. As
autoridades francesas consideram que o Estado teria sido condenado a assumir entre 85 e 100% deste montante.

(125) As ditas autoridades consideram ainda que, devido à sua relação de dependência com a SNCM, e segundo outra

jurisprudência francesa (82), a liquidação da empresa teria podido levar o juiz a ordenar a indemnização dos
trabalhadores por perdas e danos. As autoridades francesas consideram altamente provável, à luz da referida
jurisprudência, que o juiz fixasse o montante das indemnizações complementares com base nas que teriam sido
pagas no âmbito de um plano social apresentado anteriormente à liquidação.

(126) De acordo com esta abordagem, a análise dos custos efetivos que ficariam a cargo do Estado acionista demonstra

que o custo por ele suportado com a venda da SNCM a um preço negativo de 158 milhões de euros é inferior ao
custo efetivo que teria de suportar em caso de liquidação judicial da empresa.

(127) Em conclusão, na opinião das autoridades francesas este montante não pode ser classificado como auxílio estatal.

3.2.2. Quanto à injeção conjunta de capital pelos acionistas
(128) As autoridades francesas consideram que, através desta participação, o Estado se comportou como um investidor

prudente, já que, por um lado, interveio de forma concomitante e minoritária a par da BCP e da VT e, por outro
lado, essa participação beneficia de uma remuneração à taxa fixa de […] (*) % ao ano, o que liberta o Estado do
risco ligado à execução do plano de negócios. Efetivamente, as ditas autoridades alegam que esta taxa de remu
neração é muito satisfatória para um investidor privado (83). Especificam, todavia, que nenhuma remuneração seria
devida em caso de recuperação ou liquidação judicial da SNCM ou de exercício da cláusula resolutiva pelos
cessionários.

(81) Acórdão n.o 98-15129 da Cour de Cassation, de 6 de fevereiro de 2001. Este processo diz respeito a um organismo público, o
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), condenado a pagar integralmente a insuficiência do ativo da sua filial, Mines
de Salsignes, porque, sendo o dirigente de facto e apesar de ter conhecimento da degradação da atividade e dos alertas dados, teve
um comportamento lesivo ao deixar prosseguir a atividade.
(82) Processo Aspocomp Group Oyj; acórdão da Cour d’Appel de Rouen, de 22 de março de 2005.
(83) A título de comparação, a taxa de rendimento de uma OAT (Obligation Assimilable du Trésor, obrigação emitida pelo Estado
francês) com vencimento a 30, 10, 5 e 2 anos, era, respetivamente, de 3,95 %, 3,82 %, 3,75 % e 3,72 % a 31 de outubro de 2006.
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3.2.3. Quanto às medidas sociais complementares (auxílios sociais)
(129) As autoridades francesas consideram, invocando a prática decisória da Comissão, nomeadamente no processo SFP

— Société Française de Production (84), que este financiamento constitui um auxílio social e não beneficia a empresa.
Portanto, a aplicação, graças a fundos públicos, de medidas sociais complementares em benefício das pessoas
despedidas, sem que estas medidas exonerem o empregador dos seus encargos normais, inscrever-se-ia no quadro
da política social dos Estados-Membros e não constituiria um auxílio estatal.
3.2.4. Quanto ao levantamento das restrições impostas pela decisão de 2003 anulada

(130) As autoridades francesas recordam, por um lado, que as condições impostas pela decisão de 2003 foram todas

aplicadas e respeitadas no período de 2003-2006. Consideram, por outro lado, que essas medidas deixaram de ser
necessárias para prevenir distorções da concorrência e que a sua manutenção seria contrária ao princípio da
proporcionalidade, tendo em conta a limitação do montante dos auxílios à reestruturação, agora reduzido a 15,81
milhões de euros. Entendem, em especial, que deveriam suprimir-se as condições que ainda poderão ser aplicadas,
como as relativas à proibição de modernizar a frota da SNCM, ao respeito do princípio de price leadership em
matéria tarifária e à manutenção de um certo número de frequências.
3.3. CONCLUSÃO

(131) Caso a Comissão considerasse, ainda assim, que a totalidade ou parte das novas medidas constituem um auxílio

estatal, as autoridades francesas chamam-lhe a atenção para o facto de que essas medidas, ao assegurarem o
regresso da SNCM a uma situação de viabilidade, permitiriam que a concorrência se mantivesse nos mercados em
causa, nomeadamente no do serviço da Córsega. Este elemento constitui, segundo as autoridades francesas, um dos
princípios das orientações relativas aos auxílios de emergência a empresas em dificuldade, conforme já recordaram,
no presente processo, a Comissão (ponto 283 da decisão anulada) e o Tribunal Geral, no seu acórdão de 15 de
junho de 2005 (ponto 117). Este último, designadamente, teria recordado que a Comissão podia considerar, no
exercício do seu amplo poder de apreciação, que a presença de uma empresa era necessária para evitar a
emergência de uma estrutura oligopolística reforçada nos mercados em causa.

(132) No tocante à determinação das eventuais contrapartidas a impor à SNCM, as autoridades francesas sugerem que a

Comissão tenha em conta a estrutura de mercado. Assim, uma redução da capacidade da SNCM tenderia a reforçar
a atual posição dominante da CFF no mercado do serviço da Córsega (85).

(133) No entender das autoridades francesas, o plano de reestruturação, na sua versão atualizada, cumpre os critérios de

compatibilidade enunciados pela Comissão nas orientações de 1999 e 2004. Segundo elas, o conjunto das medidas
expostas no contexto da privatização da SNCM também deveria permitir o restabelecimento da viabilidade a longo
prazo da SNCM, a partir do final de 2009, limitando-se ao mínimo necessário para esse regresso à viabilidade.
IV. OBSERVAÇÕES DOS INTERESSADOS
4.1. QUANTO À DECISÃO DE 2002 DE INICIAR O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO
4.1.1. Observações da Corsica Ferries (CFF)

(134) Contestando primeiramente que a SNCM seja uma empresa em dificuldade, na aceção das orientações (86), a CFF

interroga-se sobre a capacidade da SNCM para se tornar rentável nas suas linhas não subvencionadas. Constata
ainda que, contrariamente ao que era anunciado no plano de reestruturação (87), a linha de Livorno continua a
funcionar.

(135) Sobre a questão da redução dos custos, a CFF lamenta não ter acesso a certos elementos do plano de reestrutu

ração, que foi objeto de críticas por parte dos seus representantes (88).

(84) Decisão da Comissão, de 17 de julho de 2002, Société Française de Production, C(2002) 2593 fin. (JO C 71 de 25.3.2003 p. 3).
(85) Segundo um estudo de mercado independente transmitido pela França, a CFF detém perto de 60 % do segmento de passageiros,
enquanto a SNCM passou de 82 % em 2000 para 33 % em 2005 e teve um forte crescimento no segmento de mercadorias, no qual
é ainda a principal transportadora graças à sua participação na CMN.
(86) A CFF recorda que o contrato de delegação do serviço público assegura à companhia uma subvenção pública na ordem de 64,3
milhões de euros, em média, por ano, ou seja, no total 321,5 milhões de euros em cinco anos. Em seu entender, o artigo 5.o daquele
contrato garante à SNCM um cash-flow de 72,8 milhões de euros. Além disso, a Corsica Ferries assinala que, dos 40,6 milhões de
euros de perdas sofridas pela SNCM em 2001, 15 milhões de euros provêm de uma depreciação aplicada ao NGV Liamone.
(87) A decisão de iniciar o procedimento indicava que o plano de reestruturação previa, designadamente, «o encerramento da linha Bástia-Livorno, com o equipamento correspondente»
(88) As críticas da CFF incidem nos seguintes aspetos: não houve diminuição real dos efetivos, não houve mobilização das participações
da SNCM para o esforço de reestruturação, não se tomaram em consideração as mais-valias dos navios.

L 357/20

PT

Jornal Oficial da União Europeia

12.12.2014

(136) Na opinião da CFF, o cálculo das autoridades francesas conducente ao montante de 76 milhões de euros é

totalmente fictício (89), enquanto o rácio capitais próprios/capitais alheios de 79 %, estabelecido pelas mesmas
autoridades, lhe parece exagerado (90). No que se refere às participações da SNCM, a CFF faz notar que algumas
das filiais não são úteis às atividades da companhia de navegação (91).

(137) Em conclusão, a CFF considera que o projeto de auxílio se destina a contornar o regulamento da cabotagem e a

esvaziar de sentido o concurso lançado para o serviço da Córsega a partir de Marselha. A CFF insiste que o auxílio
previsto não deverá conduzir a uma oferta comercial mais agressiva por parte da SNCM. Sugere que o auxílio à
reestruturação apenas seja concedido em 2007 e só se a SNCM perdesse o concurso em 2006, único cenário, em
seu entender, que poria a companhia de navegação pública verdadeiramente em dificuldade.
4.1.2. Observações da STIM

(138) A STIM, acionista de referência da CMN, defende que as participações da SNCM na CMN devem ser analisadas

como ativos puramente financeiros. Segundo a STIM, a CMN e a SNCM são independentes e concorrem entre si
em linhas distintas das que partem de Marselha, ainda que ambas sejam cocontratantes no âmbito do contrato de
delegação de serviço público.

(139) Na sua carta, a STIM afirma que se comprometeria «a adquirir, no todo ou em parte, e preferivelmente a totalidade,

das participações da SNCM na CMN», cujo valor estima situar-se entre 15 e 17 milhões de euros, se a Comissão
considerasse, nas condições que viesse a impor na sua decisão final, que «tal cessão é necessária para o equilíbrio
do plano de reestruturação».
4.1.3. Observações de representantes locais e regionais

(140) O presidente da Câmara de Marselha, o presidente do Conselho Geral de Bouches-du-Rhône e o presidente do

Conselho Regional de Provence-Alpes-Côte d’Azur realçam a importância económica da SNCM para a economia
regional.

(141) O presidente do Conselho Regional Provence-Alpes-Côte d’Azur acrescenta que lhe parecia estarem reunidas as

condições para o plano de reestruturação da SNCM garantir a viabilidade da empresa.

(142) O presidente do Conselho Executivo da Assembleia da Córsega transmitiu uma deliberação da referida assembleia,

de 18 de dezembro de 2002, que dava «parecer favorável» ao projeto de recapitalização da SNCM.
4.1.4. Observações do Office des Transports de Corse

(143) O Office des Transports de Corse (OTC) faz notar que, sendo a SNCM a única companhia atualmente capaz de

assumir as exigências do contrato no que diz respeito ao tráfego de passageiros, o seu desaparecimento «acarretaria
imediatamente uma redução importante dos serviços». Recorda, além disso, o peso da SNCM na economia da
Córsega.
4.2. QUANTO À DECISÃO DE ALARGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE 2006
4.2.1. Observações da Corsica Ferries France (CFF)

(144) A CFF sublinha a importância dos montantes financeiros em causa, a sua desproporção em relação ao volume de

negócios da SNCM e o facto de terem sido pagos à SNCM antes de a Comissão se pronunciar sobre a sua
qualificação a título do artigo 87.o, n.o 1, do Tratado CE.

(145) Chama também a atenção da Comissão para o facto de o apoio do Estado francês à SNCM revestir um caráter

estratégico para o desenvolvimento da CFF. Essas medidas não autorizadas permitiriam que a SNCM aplicasse uma
política tarifária muito agressiva nas linhas em que a CFF opera há 10 anos e nas quais, pela primeira vez desde a
sua implantação, iria perder quota de mercado.

(89) Este montante corresponderia, segundo a CFF, aos 500 milhões de francos franceses (FRF) que a companhia perderia a nível da
dotação de continuidade territorial no novo período de 2002-2006.
(90) Em relação aos rácios que ela própria estabeleceu a partir de um painel de dez companhias de navegação, os quais variam entre
23,69 % (Moby Lines) e 55,09 % (Grimaldi), com 49,7 % para a CMN.
(91) A CFF refere a participação de 50 % na Sud-Cargos, a participação de 13 % na Amadeus, empresa especializada nos sistemas de
reserva no transporte aéreo, a participação na CMN e o património imobiliário da CGTH.

12.12.2014

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 357/21

(146) Relativamente ao processo concorrencial para a cessão da companhia, a CFF considera que o mesmo não foi

totalmente transparente, na medida em que a empresa selecionada, a BCP, já não dirige as operações da SNCM,
visto ter cedido o seu lugar ao grupo VT. Além disso, tendo as condições financeiras evoluído num sentido muito
mais favorável aos adquirentes, a CFF interroga-se se o princípio de igualdade de tratamento dos investidores, que
deveria ter presidido a toda a operação, terá sido respeitado.

(147) No que respeita ao preço de cessão negativo de 158 milhões de euros, a CFF duvida da aplicação, no caso em

apreço, do critério do investidor prudente em economia de mercado. Por um lado, a CFF questiona que se possa
considerar que a operação em causa foi conduzida pelo Estado paralelamente a uma intervenção significativa e
concomitante dos operadores privados em condições comparáveis, quando o Estado recapitalizou a companhia
antes da recapitalização conjunta dos acionistas e do novo plano de reestruturação. Por outro lado, considera que,
face às graves condições financeiras da SNCM, um investidor prudente teria intervindo mais cedo para não deixar
depreciar o seu investimento (92).

(148) Na opinião da CFF, a referência ao processo «ABX Logistics» não é pertinente. Para além de as circunstâncias desse

caso não serem equiparáveis às do caso em apreço, a CFF salienta que ele envolveu uma contribuição significativa
do beneficiário dos auxílios, o que manifestamente não acontecia com a SNCM. Além disso, a decisão de 2006 da
Comissão não teria tido em conta os custos associados ao risco de ações judiciais em caso de liquidação da
empresa. Sobre esta questão, a CFF considera que a jurisprudência nacional invocada pelas autoridades francesas
para justificarem os custos associados à eventual liquidação da SNCM não se aplica nestas circunstâncias. Com
efeito, segundo a CFF, a Cour de Cassation, no processo «Mines et Produits Chimiques de Salsignes», não refere a
responsabilidade direta do Estado em caso de liquidação de uma empresa de que seja acionista, mas sim a
possibilidade de interpor uma ação com vista ao pagamento de dívidas sociais contra um estabelecimento público
de natureza industrial e comercial, e a impossibilidade de os seus dirigentes se subtraírem às suas obrigações
invocando a intervenção dos poderes públicos.

(149) Quanto à aplicabilidade ao caso vertente da jurisprudência da Cour d’Appel de Rouen, no processo «Aspocomp», a

CFF alega que o caso visado nessa jurisprudência, em que uma sociedade-mãe é condenada a pagar indemnizações
aos trabalhadores de uma filial sua por incumprimento de um acordo que essa sociedade-mãe tinha validado, não
se assemelha minimamente ao processo da SNCM. Por conseguinte, não existe um risco evidente de a CGMF ou o
Estado serem condenados a pagar indemnizações por despedimento, em caso de liquidação judicial. A CFF duvida,
aliás, da estimativa dos outros custos sociais, visto que estes parecem divergir consoante o perito convidado a
calculá-los.

(150) A CFF considera que, da aplicação da jurisprudência comunitária «Gröditzer» e «Hytasa» ao caso vertente, apenas

poderia resultar a conclusão de que o Estado não se tinha comportado como um investidor privado, nos termos da
referida jurisprudência, visto que a injeção de capital do Estado estava vinculada à venda de 75 % da sua
participação na SNCM, diminuindo na mesma proporção as perspetivas de retorno.

(151) Por último, a CFF considera que a comparação entre os custos de liquidação e os custos de recapitalização deveria

ter em conta o valor dos ativos, que, nos dois casos, é transferido para o adquirente. Na estimativa da CFF, o valor
dos ativos cedidos aos cessionários oscilaria entre 640 milhões e 755 milhões de euros (93), tendo em conta o valor
de mercado da frota utilizada pela SNCM, que a CFF avalia entre 644 e 664 milhões de euros em agosto de 2006.

(152) Relativamente à apreciação das medidas posteriores à recapitalização de 2002 como auxílios à reestruturação, a

CFF entende que, embora no período anterior à primeira recapitalização de 142,5 milhões de euros, a SNCM
preenchesse as condições para ser considerada empresa em dificuldade estabelecidas nas orientações de 2004, tal
classificação seria bastante questionável no período que precede o segundo aumento de capital de 8,75 milhões de
euros, na medida em que os capitais próprios da empresa tinham sido reconstituídos.

(92) A este respeito, a CFF recorda que, no segundo semestre de 2005, dera entrada no Tribunal de Commerce de Marselha uma
providência cautelar e que a declaração de insolvência já era previsível desde o outono 2005, devido aos prejuízos de 30 milhões de
euros estimados em 2005.
(93) Segundo a CFF, na estimativa dos ativos da SNCM efetuada nos relatórios Oddo-Hastings e CGMF deveria ter-se entrado em linha de
conta com o valor real dos navios indicado pela SNCM aquando da apresentação da sua proposta no âmbito da DSP.
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(153) No que respeita à viabilidade da empresa, a CFF salienta que a cessão da SNCM é apenas parcial e que não é

irrevogável, tendo em conta as cláusulas resolutivas negociadas com os cessionários. Esses elementos constituem
fatores importantes de incerteza quanto à vontade e à capacidade dos cessionários de recuperarem a SNCM,
hipotecando assim as perspetivas de viabilidade duradoura da empresa. A CFF refere ainda que, contrariamente
ao que exigem as orientações de 2004, as autoridades francesas não consideraram a possibilidade de abandono das
atividades que continuariam a ser estruturalmente deficitárias mesmo após a reestruturação (94). Mostra-se também
cética quanto ao plano de redução dos custos, na medida em que a frota da SNCM teria crescido (95), e ao plano de
redução dos efetivos, nomeadamente face ao malogro do plano social de 2002.

(154) A CFF duvida que os novos auxílios se limitem ao mínimo, devido, por um lado, à falta de clareza quanto às

componentes dos custos sociais e, por outro lado, ao teor da ata da Assembleia-Geral da SNCM de 28 de abril de
2006, da qual se conclui que parte desses auxílios serviu para cobrir as perdas de exploração da companhia em
2006 e 2007. A CFF considera igualmente que os cessionários da SNCM não contribuem substancialmente para a
reestruturação da empresa.

(155) A fim de prevenir distorções indevidas da concorrência, a CFF considera necessário renovar e delimitar as con

trapartidas impostas à SNCM em 2003, bem como estabelecer novas contrapartidas que incidam na redução da
presença da SNCM no mercado (96). Considera ainda que parte das medidas impostas à SNCM pela decisão de
2003 não foram respeitadas. A SNCM teria procedido à aquisição de novos navios, em violação do artigo 2.o da
decisão de 2003 da Comissão e não teria cedido a sua participação na CCM, em violação do artigo 3.o da referida
decisão. Finalmente, aplicaria desde 2003 uma política tarifária agressiva, praticando preços inferiores aos da CFF,
em violação do artigo 4.o da mesma decisão (bilhetes até 30 % mais baratos para serviços idênticos ou compa
ráveis).

(156) No que respeita à natureza da segunda recapitalização no valor de 8,75 milhões de euros, a CFF entende que, para

além da concomitância do investimento público e privado, a intervenção privada deve ser significativa e realizar-se
em condições comparáveis, de modo a validar a intervenção do Estado. No caso vertente, estas duas condições não
estariam preenchidas. Por um lado, a participação dos cessionários, estritamente ligada ao primeiro aumento de
capital de 142,5 milhões de euros, não teria sido significativa. Por outro lado, a intervenção dos cessionários não se
teria efetuado em condições comparáveis às do Estado, nomeadamente devido às cláusulas resolutivas e à rendi
bilidade esperada da participação minoritária da CGMF.

(157) Relativamente às medidas sociais no valor de 38,5 milhões de euros, a CFF contesta que este montante se possa

classificar como auxílios sociais. A seu ver, embora seja verdade que esta medida beneficia diretamente os
trabalhadores da SNCM, também poderia ter efeitos positivos indiretos para essa empresa, nomeadamente em
termos de apaziguamento dos conflitos sociais.
4.2.2. Observações da STIM
4.2.2.1. Quanto às medidas posteriores à recapitalização de 2002

(158) Relativamente ao preço de cessão negativo de 158 milhões de euros, a STIM não considera que ele seja um preço

de mercado resultante de um processo de concurso aberto e não discriminatório, uma vez que a recapitalização foi
efetuada em condições diferentes das que normalmente norteariam um investidor privado. A STIM considera, com
efeito, que o ativo líquido contabilístico reavaliado permitiria, na pior das hipóteses, uma liquidação sem custos
para o Estado, ou mesmo uma mais-valia, que o preço de cessão é irrisório face ao valor da empresa (estimado pela
STIM em 350 milhões de euros) e que o auxílio é desproporcionado em relação às necessidades da empresa.

(159) A STIM chama igualmente a atenção da Comissão para a exorbitância da cláusula resolutiva da transferência para o

setor privado.

(160) Por último, a STIM contesta a justificação da venda a um preço negativo, assente na hipótese de uma liquidação

socialmente difícil, que se afigura pouco realista.

(94) De acordo com a CFF, as autoridades francesas insistem na importância essencial da integridade do serviço de Nice, na manutenção
da frota ao nível atual e na natureza estratégica da participação da SNCM no grupo CMN.
(95) Com a chegada do Superfast X a 1 de janeiro de 2007.
(96) A CFF propõe que se limite ao nível de 2005 a capacidade oferecida em cada mercado concorrencial (Nice, Tunísia e Argélia), que
não sejam criadas novas linhas e que o serviço Marselha-Córsega passe a ser assegurado por navios mistos, a fim de reduzir os
custos.
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(161) No que respeita à segunda recapitalização no valor de 8,75 milhões de euros, a STIM considera que esta injeção de

capital não respeita o princípio do investidor privado em economia de mercado, dada a insuficiência das garantias
de rendibilidade. A STIM contesta o argumento da concomitância do investimento privado e público utilizado para
retirar a esta injeção a qualidade de auxílio estatal. Mesmo admitindo a validade do argumento, tal concomitância
constituiria apenas um indício e não, por si só, um critério de qualificação (97). A STIM afirma, por último, que esta
injeção de capital constituiria uma garantia, dada aos cessionários pelo Governo francês, de que a SNCM seria
adjudicatária da DSP para o serviço da Córsega.

(162) Relativamente ao montante de 38,5 milhões de euros de auxílios sociais, a STIM considera que ele se destina, na

realidade, a dar à SNCM os meios necessários para respeitar alguns elementos essenciais do plano de recuperação
apresentado à Comissão que não foram levados à prática, nomeadamente a redução dos efetivos.
4.2.2.2. Quanto à compatibilidade com as orientações de 2004

(163) No entender da STIM, os auxílios recebidos pela SNCM não estão limitados ao mínimo. A contribuição da SNCM e

dos cessionários para o plano de reestruturação seria insuficiente à luz das condições impostas pelas orientações de
2004 e não está provado que a situação da SNCM fosse tão excecional que justificasse uma contribuição própria
menos elevada. Além disso, a STIM sublinha a desproporção dos auxílios concedidos em 2006, os quais per
mitiram que a SNCM constituísse reservas para cobrir perdas futuras. Finalmente, o facto de a SNCM não ter
previsto a alienação dos ativos que não são indispensáveis à sobrevivência da empresa contraria as exigências
formuladas nas orientações de 2004.

(164) A STIM considera que as quantias em causa foram pagas em violação do princípio de unicidade estabelecido nas

orientações de 2004 e que não pode considerar-se que a degradação da situação financeira da empresa e os
conflitos sociais sejam circunstâncias excecionais, imprevisíveis e inimputáveis à empresa beneficiária.

(165) A STIM exige, por conseguinte, compensações suplementares correspondentes a metade dos auxílios concedidos,

ou seja, 98,25 milhões de euros, através da alienação de mais um navio, bem como das participações diretas e
indiretas da SNCM na CMN. A este propósito, a STIM afirma que essas participações não são estratégicas, de
acordo com as orientações de 2004, pois não seriam «indispensáveis à sobrevivência da empresa» nem teriam a
natureza de ativo inalienável.

(166) A STIM defende igualmente que as alegadas sinergias entre a SNCM e a CMN não existem, na medida em que a

SNCM não desempenha um papel concreto na gestão e no desenvolvimento da CMN. Assinala, por último, que o
pacto de acionistas que liga as duas empresas já não vigora desde 15 de março de 2006, data em que foi
denunciado pela CMN, conforme constatou a Cour d’Appel de Paris.
4.2.3. Observações da SNCM

(167) A SNCM transmitiu à Comissão um dossiê que faz o ponto da situação económica e concorrencial da empresa,

acompanhado dos resultados de uma consulta jurídica que analisa, no quadro de um processo de liquidação, o
risco de ação judicial contra o Estado enquanto gestor de facto da companhia no período que precede a priva
tização.

(168) Consultada pela SNCM, a firma Baker & McKenzie concluiu, com base nos documentos societários e na corres

pondência, nas intervenções e atas dos órgãos de controlo, que o Estado francês […] (*) decisões (98) […] (*)
órgãos (99), […] (*) órgãos sociais (100). O relatório realça ainda que […] (*) a SNCM (101) e dá conta de […] (*)
SNCM.

(169) Com base nestes elementos, o perito da SNCM, conclui que é muito provável que a qualidade de gestor de facto do

Estado viesse a ser reconhecida pelo Tribunal de Commerce de Marselha.

(170) Além disso, os factos, nomeadamente os estabelecidos em relatórios da Cour des Comptes, indicariam que para a

constatada insuficiência do ativo da SNCM contribuíram erros de gestão imputáveis ao Estado francês, dirigente de
facto da SNCM. O relatório aponta, designadamente, os erros de gestão seguintes: a escolha […] (*) comercial. O
prejuízo resultante dos erros de gestão do Estado ascenderia a […] (*).

(97) Acórdão do Tribunal de Justiça, de 8 de maio de 2003, Itália e SIM 2 Multimedia/Comissão (328/99 e 399/00, Col., p.I-4035).
(98) Dos factos evocados no relatório, resulta que o conselho de administração da SNCM […] (*) o seu poder de autorização prévia.
(99) Baseando-se num relatório da Cour des Comptes, o relatório menciona, por exemplo, que o Estado decidiu […] (*) possa ser
debatido.
(100) Dos factos evocados no relatório, resulta que o Estado […] (*) projeto industrial.
(101) Por exemplo, o Estado […] (*) dos dirigentes da SNCM.
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(171) Neste contexto, segundo o perito da SNCM, a condenação do Estado a assumir a totalidade ou parte da insufi

ciência do ativo, no âmbito de uma ação judicial para liquidação do passivo, seria mais do que certa, tendo em
conta o seu forte envolvimento na gestão da SNCM, os seus erros de gestão manifestos e a magnitude dos seus
recursos financeiros.

(172) Com base na jurisprudência relevante, o perito da SNCM conclui que, se a SNCM tivesse sido liquidada, o Estado

teria seguramente sido condenado a assumir a integralidade das dívidas sociais da SNCM. A cargo do Estado
acionista ficaria, assim, uma parte da insuficiência do ativo estimada entre 85 % e 100 % (ou seja, 316,6 e 385,7
milhões de euros, respetivamente). Por conseguinte, ao decidir privatizar a SNCM, reforçando previamente os
capitais próprios da empresa num montante de 158 milhões de euros, o Estado ter-se-ia comportado como um
investidor prudente.
V. COMENTÁRIOS DAS AUTORIDADES FRANCESAS ÀS OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS

5.1. COMENTÁRIOS DAS AUTORIDADES FRANCESAS ÀS OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS EM RELAÇÃO À
DECISÃO DE 2002 DE DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO

5.1.1. Sobre as observações da CFF
(173) As autoridades francesas afirmaram que alguns dos dados referentes à proposta da SNCM apresentados pela CFF

são inexatos.

(174) O Estado considera, contrariamente às afirmações da CFF, que o plano de reestruturação foi elaborado de forma a

permitir que a SNCM recuperasse o mais rapidamente possível e a criar condições para a sua viabilidade a médio e
longo prazo. As autoridades francesas especificam que uma parte importante do programa de redução dos custos
já foi executada. Os meios náuticos foram reduzidos e o programa de cessão de ativos desenrola-se em confor
midade com o projeto industrial. Os serviços foram reorganizados e o plano de ação para redução dos consumos
intermédios está a começar a produzir resultados. Finalmente, a vertente laboral do projeto industrial está a ser
progressivamente executada. Acresce que a SNCM constituiu em 2001 uma provisão de 21,3 milhões de euros
destinada a financiar medidas de reestruturação e, em especial, o plano de manutenção dos postos de trabalho.

(175) No tocante à determinação do montante do auxílio, as autoridades francesas confirmam que um rácio global de

capitais próprios/capitais alheios de 0,79 é característico dos balanços da maioria das companhias marítimas, salvo
alguns casos particulares. O rácio de 0,497, anunciado pela CFF para a CMN em 2001 é inexato, no entender das
autoridades francesas, porque não entra em linha de conta com o ativo disponível no balanço. Corrigida esta
omissão, o rácio da CMN seria de 0,557. Segundo as autoridades francesas, ele continua a ser em todo o caso
insuficiente para a CMN, como mostra a difícil situação de tesouraria vivida pela empresa em 2002. Com efeito, a
CMN foi obrigada a recorrer a empréstimos da STIM no valor de 8 milhões de euros para financiar um défice de
tesouraria não coberto pelos bancos com que trabalha.
5.1.2. Sobre as observações da STIM

(176) As autoridades francesas sustentam que a participação da SNCM no capital da CMN não pode ser considerada

como um ativo meramente financeiro, como a STIM parece afirmar, e defendem que essa participação tem um
caráter altamente estratégico. No entender dessas autoridades, a sua cessão constituiria não só um contrassenso,
mas também um erro estratégico grave.
5.1.3. Sobre as observações dos representantes locais e regionais

(177) Embora subscrevam globalmente o teor da carta do presidente da região de Provence-Alpes-Côte d’Azur, as

autoridades francesas fazem questão de assinalar que, contrariamente ao que se afirma no ponto 2 da referida
carta (102), a proposta referente ao serviço entre a França continental e a Córsega não está «sobredimensionada face
à procura» e que a política tarifária da SNCM está conforme com os compromissos que assumiu de não desen
cadear uma guerra tarifária nem ser «price leader».
5.2. COMENTÁRIOS ÀS OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS EM RELAÇÃO À DECISÃO DE 2006

(178) Em termos gerais, as autoridades francesas fazem notar que muitas das observações da STIM e da CFF se

assemelham às que estas sociedades já tinham formulado perante a Comissão em 2003. Salientam, em particular,
que as observações da CFF foram apresentadas ao Tribunal de Primeira Instância no âmbito do recurso de anulação
da decisão da Comissão de 9 de julho de 2003, tendo sido rejeitadas, na sua maioria, tanto pela Comissão como
pelo tribunal.

(102) Na sua carta de 9 de janeiro de 2003, o Conselho Regional Provence-Alpes-Côte d’Azur citava o estudo de mercado que tinha sido
transmitido à Comissão no âmbito da notificação, e do qual tinha visivelmente um exemplar, sublinhando a seguinte constatação:
«A proposta [para o serviço entre a Córsega e o continente francês] está sobredimensionada face à procura. A taxa de ocupação dos
navios varia, em média, entre 20 % no inverno e 50 % no verão.»
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5.2.1. Quanto à execução antecipada das medidas previstas no primeiro plano de reestruturação e suas
alterações
(179) À observação geral a respeito da execução antecipada, pela França, das medidas qualificáveis como auxílio, as

autoridades francesas replicam que ela se deveu à especificidade do procedimento, ou seja, a anulação, em 2005, da
decisão da Comissão de 9 de julho de 2003 que autorizava o auxílio, e não à sua vontade de ignorar as obrigações
que lhes incumbem por força do Tratado CE. As autoridades francesas especificam, aliás, que sempre mantiveram a
Comissão a par da evolução do processo e das diversas medidas adotadas desde janeiro de 2005, por força do
princípio de cooperação leal entre os Estados-Membros e a Comissão.

(180) No que respeita a estas últimas medidas, as autoridades francesas consideram que o disposto no artigo 88.o, n.o 3,

do Tratado CE não lhes seria aplicável in fine, visto que nenhuma delas constitui um auxílio e que, portanto, não
haveria qualquer obrigação de suspender a sua execução.
5.2.2. Quanto às medidas posteriores à recapitalização de 2002

(181) Relativamente ao processo de cessão, as autoridades francesas alegam que o mesmo previa à partida critérios de

seleção clássicos, baseados principalmente no preço proposto para a avaliação dos títulos da SNCM e, secunda
riamente, noutros parâmetros (projeto industrial, projeto social, etc.), entre os quais o montante que os candidatos
estavam prontos a investir na sociedade a título de recapitalização. As autoridades francesas contestam firmemente
o argumento avançado pelos terceiros de que o processo de venda não teria sido transparente e recordam que, no
caso em apreço, o Estado foi mesmo além das suas obrigações legais e regulamentares, já de si importantes e
vinculativas, em caso de cessão de participações públicas. Recordam ainda o contexto financeiro e social muito
difícil em que evoluiu a situação subsequente à proposta da BCP de adquirir 100 % dos títulos da SNCM e
assinalam que a associação da VT à proposta da BCP não alterou as condições comerciais e financeiras da operação
(excluindo a repartição do capital).

(182) No que diz respeito ao preço negativo de 158 milhões de euros, as autoridades francesas recordam que, tendo em

conta a situação financeira da SNCM a 30 de setembro de 2005, a empresa foi vendida a preço de mercado e que
a venda foi economicamente mais vantajosa do que teria sido a liquidação da empresa. A este propósito, as
autoridades francesas especificam que a aplicação do critério do investidor privado à cessão de uma empresa à
beira da liquidação não deve ser vista à luz da «rendibilidade da intervenção pública», mas sim à luz da prevenção
de perdas superiores às que o acionista sofreria em resultado de uma liquidação que fosse mais dispendiosa.

(183) No que se refere ao preço pago, as autoridades francesas contestam o argumento de que a SNCM teria sido cedida

a um preço que não corresponde ao seu valor real. Refutam, em particular, a estimativa do valor da empresa em
perto de 350 milhões de euros, feita pela STIM, que apenas tem em conta os elementos do balanço que melhoram
a avaliação a partir dos capitais próprios contabilísticos (amortizações derrogatórias, mais-valias residuais dos
navios, etc.) e não inclui os elementos do passivo que a diminuiriam. Este método de cálculo, puramente
contabilístico, não corresponderia à realidade económica de uma empresa de navegação como a SNCM, dotada
de ativos valiosos, que figuram no balanço mas têm uma rendibilidade limitada, e de passivos extrapatrimoniais
importantes.

(184) As autoridades francesas refutam igualmente o argumento da CFF de que teriam subestimado o valor de mercado

da frota da SNCM, que a CFF calcula entre 406,5 e 426,5 milhões de euros. Alegam que os navios considerados no
cálculo da CFF não correspondem aos que eram propriedade da SNCM em 30 de setembro de 2005. A não
aplicação de uma depreciação ao valor de mercado dos navios ignora o contexto em que a eventual liquidação
judicial destes ativos se iria desenrolar e, por último, a data utilizada para calcular este valor de mercado, ou seja,
agosto de 2006, não corresponde à potencial data de liquidação da SNCM, que deveria servir de referência, ou seja,
30 de setembro de 2005. As autoridades francesas assinalam, de resto, que admitindo o cálculo proposto pela CFF,
o preço negativo seria três vezes menor que o valor de liquidação dos ativos requerido pela jurisprudência
Gröditzer e, por conseguinte, mais favorável do que as hipóteses que elas próprias tinham apresentado à Comissão.

(185) Ao argumento apresentado pela CFF para pôr em causa a aplicação da jurisprudência Gröditzer, com base no facto

de a injeção de capital do Estado na SNCM estar associada à venda de 75 % da sua participação e diminuir na
mesma proporção as perspetivas de retorno, as autoridades francesas contrapõem que o preço de cessão negativo
de 158 milhões de euros corresponde à cessão da totalidade do capital da SNCM, seguida de um novo investi
mento de 25 % pelo Estado, que beneficia de uma taxa de remuneração de […] (*) % ao ano. Consideram,
portanto, que a rendibilidade do investimento continua a estar garantida, graças à participação do Estado (25 %)
no capital da companhia, uma vez que essa participação tem uma taxa de remuneração garantida muito elevada.
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(186) As autoridades francesas contestam igualmente o argumento, avançado pela CFF, de que a abordagem ABX não é

aplicável ao caso em apreço, apoiando-se, nomeadamente, na análise dos custos de liquidação efetivos da SNCM e
no risco de o Estado poder ser considerado responsável pelo passivo da empresa, no âmbito de uma ação para
liquidação do passivo conforme com as regras de processo coletivo francesas e confirmada pela jurisprudência
nacional (acórdão da Cour d’Appel de Rouen, de 22 de março de 2005). Embora considerem que o seu com
portamento, enquanto gestor da SNCM, não pode ser qualificado como «lesivo» no âmbito de uma tal ação, as
autoridades francesas insistem que existia um risco muito elevado de um tribunal nacional vir a condenar o Estado
pela insuficiência do ativo da SNCM, devido à flexibilidade dos critérios de classificação dos erros de gestão na
aceção do artigo L. 651-2 do Código Comercial e à jurisprudência supramencionada, que seria aplicável a este caso.

(187) Relativamente à recapitalização de 8,75 milhões de euros, as autoridades francesas lembram que, contrariamente ao

que a CFF e a STIM afirmam, esta injeção de capital não constitui um auxílio estatal, devido à concomitância deste
investimento, à similitude das condições da sua subscrição e à remuneração superior à média obtida pelo Estado
através da CGMF.

(188) As autoridades francesas realçam, em particular, que o princípio da igualdade dos investidores não é posto em

causa pela existência das cláusulas resolutivas, na medida em que estas últimas foram previstas no quadro da cessão
de 100 % da SNCM e não no da recapitalização de 35 milhões de euros que se lhe seguiu.

(189) Recordam ainda que o seu investimento é muito inferior ao dos cessionários, visto que só o montante de 8,75

milhões de euros deve ser comparado com o investimento por eles efetuado (26,25 milhões de euros). Com efeito,
a apreciação da primeira recapitalização de 142,5 milhões de euros deveria fazer-se exclusivamente no âmbito da
comparação com o preço de liquidação.

(190) Finalmente, as autoridades francesas contestam o argumento da STIM de que esta injeção de capital constituiria

uma garantia dada aos cessionários de que a DSP para o serviço da Córsega seria adjudicada à SNCM. Segundo elas,
este aumento de capital é judicioso e independente do desempenho da empresa, e a atribuição da DSP à SNCM não
permitiria melhorar o rendimento esperado desse investimento.

(191) No que respeita aos 38,5 milhões de euros de medidas sociais, as autoridades francesas reiteram o argumento de

que elas constituem auxílios sociais e que a sua assunção pelo Estado não pode ser considerada uma vantagem
indireta oferecida à empresa, na medida em que suplementam as obrigações legais e convencionais a cargo da
SNCM. Recordam ainda que estas medidas não permitiriam a saída de trabalhadores, os quais, na sua falta,
continuariam a cargo da SNCM.

(192) Contrariando o argumento avançado pela CFF, as autoridades francesas especificam que os 38,5 milhões de euros

não correspondem à redução de efetivos prevista no plano social de 2003, porque esta redução, apesar do atraso,
já foi levada a efeito. O novo plano social complementa, por conseguinte, as primeiras medidas sociais de 2003.
5.2.3. Quanto à compatibilidade com as orientações

(193) As autoridades francesas consideram que, face ao exposto, o montante de auxílio a apreciar à luz das orientações é

de 15,81 milhões de euros.

(194) Contrariamente às afirmações da CFF, as autoridades francesas consideram que, tendo em conta o ponto 11 das

orientações de 2004, a primeira recapitalização, se bem que permitisse à SNCM reconstituir os seus capitais
próprios, não a fez perder o estatuto de empresa em dificuldade, na medida em que essa recapitalização tinha
por objetivo assegurar a manutenção da sua atividade.

(195) As autoridades francesas refutam as alegações da CFF, segundo as quais não deveriam ter procedido a novas

injeções financeiras na empresa já que a SNCM poderia recorrer ao crédito bancário. Lembram, a este respeito, que
em 24 de agosto de 2005, os bancos tinham recusado a abertura de novas linhas de crédito de tesouraria à SNCM
e que, portanto, as únicas alternativas eram a privatização ou a liquidação da empresa.

(196) As autoridades francesas contestam os argumentos da CFF e da STIM a respeito do malogro do plano de

reestruturação de 2002, o qual, apesar de algum atraso, foi executado e permitiu atingir os objetivos pretendidos
em 2005. A degradação da situação económica e financeira da SNCM, que se deve a fatores exógenos à empresa,
teria tornado subsequentemente necessários o prolongamento do plano notificado em 2002 e a adoção de novas
medidas.
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(197) As autoridades francesas consideram que as perspetivas de recuperação da SNCM são boas e que as medidas

previstas pelos novos acionistas, nomeadamente a execução do plano social, a reorganização dos serviços e a
renovação de certos navios, permitirão o regresso da empresa a uma situação de viabilidade. Observam, a este
respeito, que a DSP constitui um elemento essencial da estratégia da empresa e da sua viabilidade, dadas as receitas
dela decorrentes (cerca de [50-70] (*) % do volume de negócios da SNCM) e tendo em conta a importância dos
custos fixos e das dificuldades de reafectação dos seis navios utilizados no serviço Marselha-Córsega.

(198) Relativamente à limitação do auxílio ao mínimo, as autoridades francesas consideram ter limitado ao estrito

mínimo os custos necessários para proceder à reestruturação. Recordam, a este propósito que, conforme a
Comissão reconheceu na sua decisão de 2003, a própria empresa contribuiu suficientemente para o plano de
reestruturação com os seus próprios recursos, graças à cessão de ativos num montante de 30,2 milhões de euros.
Além disso, tendo em conta outras cessões realizadas pela SNCM, num montante de 12,2 milhões de euros, o total
das contribuições próprias da empresa cifrar-se-ia em 42,38 milhões de euros. As autoridades francesas consideram
este montante largamente superior ao montante de contribuições próprias necessárias para a aprovação dos
auxílios à reestruturação, cujo cômputo final ascenderia a 15,81 milhões de euros, atendendo a que as outras
medidas não constituíam auxílios estatais.
5.2.4. Quanto às condições impostas pela decisão da Comissão de 2003 e ao eventual estabelecimento de
novas contrapartidas

(199) Contrariamente às alegações da STIM e da CFF, as autoridades francesas afirmam ter respeitado todas as condições

impostas pela decisão de 2003, às quais estavam obrigadas até final de 2006, em especial a manutenção da frota
em 11 navios e a aplicação de tarifas inferiores às dos seus concorrentes.

(200) As autoridades francesas consideram, aliás, que no quadro da nova decisão final, o nível de contrapartidas a impor

à SNCM deveria ser adaptado, uma vez que o montante de auxílio à reestruturação passou a ser de 15,81 milhões
de euros e não de 69,3 milhões de euros.

(201) A este respeito, as autoridades francesas contestam as observações da STIM no tocante à possibilidade de a

Comissão impor à SNCM, como contrapartida, a cessão da sua participação na CMN. Contestam também o
argumento da STIM de que a definição de ativos estratégicos teria sido posta em causa nas orientações de
2004 relativamente às de 1999.

(202) Em relação às medidas referidas pela CFF e destinadas a reduzir a presença da SNCM no mercado, as autoridades

francesas esclarecem que não há sobrecapacidade nos mercados em causa (França-Córsega e Magrebe), como aliás a
Comissão tinha reconhecido na sua decisão de 2003 (ponto 87), e que uma reconfiguração das linhas que servem
a Córsega, dentro e fora do âmbito da DSP, voltaria a pôr em perigo a viabilidade da empresa.

(203) Quanto ao argumento avançado pela CFF de que a aplicação, em benefício da SNCM, das medidas acima descritas

acarretaria um risco sério de fazer desaparecer do mercado França continental-Córsega a sua principal concorrente,
ou seja, a CFF, as autoridades francesas consideram que, tendo em conta a configuração deste mercado, no qual a
CFF já é maioritária, a manutenção de uma estrutura concorrencial depende da autorização do plano de rees
truturação da SNCM e da presença desta no mercado em causa.
VI. APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS
6.1. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO NA ACEÇÃO DO ARTIGO 107.o, n.o 1, DO TFUE

(204) O artigo 107.o, n.o 1, do TFUE prevê que, «salvo disposição em contrário do presente Tratado, são incompatíveis

com o mercado interno, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios
concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que
falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções».

(205) Para que uma medida nacional seja considerada auxílio estatal na aceção do artigo 107, n.o 1, do TFUE, devem

estar preenchidas as condições cumulativas seguintes: 1) a medida confere uma vantagem económica seletiva; 2)
esta vantagem é financiada com recursos do Estado; 3) a vantagem falseia ou ameaça falsear a concorrência; e 4) a
vantagem afeta as trocas comerciais entre os Estados-Membros (103).

(103) Ver, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça, de 10 de janeiro de 2006, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di
Risparmio di Firenze (222/04, Col. p. I-289, ponto 129).
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(206) A Comissão constata que a SNCM recebeu recursos estatais, num montante total de 274,54 milhões de euros (104),

por intermédio da CGMF, detida a 100 % pelo Estado.

(207) Dado que a SNCM opera no setor do transporte marítimo, aberto à concorrência intracomunitária, a vantagem

económica potencial que lhe foi concedida é suscetível de falsear a concorrência e de afetar as trocas comerciais
entre os Estados-Membros.

(208) A circunstância de o mercado de cabotagem com as ilhas do Mediterrâneo ter beneficiado temporariamente, até

1 de janeiro de 1999, de uma isenção da aplicação do Regulamento (CEE) n.o 3577/92 não exclui a priori que as
subvenções aos serviços de cabotagem com as ilhas do Mediterrâneo no âmbito da DSP tenham afetado as trocas
comerciais entre Estados-Membros e falseado a concorrência.

(209) Em qualquer caso, ainda que as subvenções aos serviços de cabotagem pudessem não afetar as trocas comerciais

nem comportar distorções da concorrência antes de 1 de janeiro de 1999, a situação alterou-se desde essa data,
uma vez que, em conformidade com o Regulamento (CEE) n.o 3577/92, as atividades de cabotagem passaram a
estar abertas a todos os operadores da União Europeia. Além disso, importa salientar que a SNCM não exerce
unicamente a atividade de cabotagem, operando também no mercado do transporte marítimo internacional,
liberalizado pelo Regulamento (CEE) n.o 4055/86 do Conselho (105).

(210) A Comissão considera, portanto, que estão preenchidas no caso em apreço as três últimas condições estabelecidas

no artigo 107.o, n.o 1, do TFUE e enunciadas no ponto 205. Por conseguinte, deve analisar sucessivamente, em
relação a cada medida, a existência de uma vantagem económica seletiva, em conformidade com o acórdão do
Tribunal Geral de 11 de setembro de 2012.
6.1.1. Quadro temporal da análise

(211) Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal Geral (106), a Comissão, após a anulação de uma das suas

decisões, deve basear a sua nova análise exclusivamente nas informações de que dispunha no momento da adoção
da decisão anulada, neste caso, a de 8 de julho de 2008.

(212) Os acontecimentos que possam ter ocorrido a partir de 8 de julho de 2008 não devem ser, por conseguinte,

tomados em consideração. As alterações ou evoluções do mercado ou respeitantes à situação do beneficiário do
auxílio devem ser excluídas da análise. Do mesmo modo, a Comissão não toma em consideração o período de
execução do plano de reestruturação posterior ao mês de julho de 2008 (107).

(213) Similarmente, a Comissão não está obrigada a recomeçar a instrução do processo, nem mesmo a completá-la com

novas peritagens técnicas (108). A anulação de um ato que ponha termo a um procedimento administrativo que
compreende diversas fases não implica necessariamente a anulação de todo o procedimento. Quando, como
acontece neste caso, os atos de instrução permitam uma análise exaustiva da compatibilidade do auxílio, mas a
análise efetuada pela Comissão seja incompleta e redunde na ilegalidade da decisão, o procedimento que visa
substituir essa decisão pode ser retomado com base nos atos de instrução já realizados (109).

(214) Além disso, dado que a Comissão deve basear a sua nova análise exclusivamente nas informações de que dispunha

em julho de 2008 e que tanto as autoridades francesas como a SNCM já tomaram posição sobre essas informa
ções, não é necessário consultá-las de novo (110). Por último, o direito dos terceiros interessados de apresentarem as
suas observações foi garantido pela publicação da decisão de dar início ao procedimento no Jornal Oficial (111) e
nenhuma disposição do Regulamento (CE) n.o 659/1999 impõe que lhes volte a ser dada essa possibilidade quando
o plano de reestruturação inicial for alterado no decurso do exame (112).

(104) Este montante corresponde à soma da injeção de capital de 15,81 milhões de euros notificada em 2002 e do montante da DSP, ou
seja, 53,48 milhões de euros, com as três novas medidas aplicadas pelas autoridades francesas em 2006, ou seja, a cessão de 100 %
da SNCM a um preço negativo de 158 milhões de euros, o aumento de capital de 8,75 milhões de euros subscrito pela CGMF e o
adiantamento em conta corrente de 38,5 milhões de euros em favor dos trabalhadores da SNCM.
(105) Regulamento (CEE) n.o 4055/86 do Conselho, de 22 de dezembro de 1986, que aplica o princípio da livre prestação de serviços
aos transportes marítimos entre Estados-Membros e de Estados-Membros para países terceiros (JO L 378 de 31.12.1986, p. 1).
(106) Acórdão Alitalia/Comissão, anteriormente referido na nota 40.
(107) Acórdão Alitalia/Comissão, supracitado, ponto 137.
(108) Acórdão Alitalia/Comissão, supracitado, pontos 144 e 159.
(109) Ver, neste sentido, o acórdão Alitalia/Comissão, supracitado, pontos 99 a 101 e 142.
(110) Acórdão Alitalia/Comissão, supracitado, ponto 174.
(111) Ver nota 29.
(112) Ver nota 110.
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(215) A presente decisão baseia-se assim, a título principal, unicamente nos elementos disponíveis em 8 de julho de

2008. Todavia, a título subsidiário, a Comissão demonstrará que a eventual tomada em consideração da nota das
autoridades francesas de 16 de maio de 2013 sobre os factos referidos antes da data de 8 de julho de 2008, bem
como das informações apresentadas pela SNCM em 27 de agosto de 2013, não seria suscetível de alterar as suas
conclusões.
6.1.2. Cessão da SNCM a um preço de venda negativo de 158 milhões de euros

(216) No caso vertente, a Comissão deve determinar se a injeção de capital do Estado, no montante de 158 milhões de

euros, antes da cessão da SNCM aos cessionários privados, ou seja, in fine o «preço de venda negativo» da empresa
num montante equivalente, não comporta elementos de auxílio estatal.

(217) Um processo público de seleção aberto, transparente e não discriminatório no termo do qual o Estado cede a

empresa após uma recapitalização prévia (por um montante superior ao preço de venda) não permite necessaria
mente que se exclua a presença de um auxílio suscetível de beneficiar tanto a empresa privatizada como o seu
comprador (113).

(218) A fim de verificar se uma empresa beneficiou de uma vantagem económica induzida por uma injeção de capital do

Estado, a Comissão aplica, em princípio, o critério do «investidor privado em economia de mercado» (a seguir,
«critério do investidor privado»), desde que o beneficiário não seja obrigado a reembolsar outros auxílios estatais e
que esta injeção possa ser analisada à luz desse critério. O critério do investidor privado emana do princípio da
igualdade de tratamento entre os setores público e privado decorrente do artigo 345.o do TFUE. Segundo este
princípio, os capitais colocados direta ou indiretamente à disposição de uma empresa pelo Estado, em circuns
tâncias que correspondam às condições normais do mercado, não constituem auxílios estatais (114).

(219) Para o efeito, a Comissão pode avaliar, nomeadamente, se a entidade que providenciou os recursos se comportou

como um investidor privado que segue uma política estrutural, global ou setorial e se norteia por perspetivas de
rendibilidade a longo prazo dos capitais investidos. A validade desta abordagem foi reconhecida pelo juiz da União
Europeia em vários processos (115).

(220) Segundo jurisprudência assente, uma injeção de capital efetuada por um investidor público sem quaisquer pers

petivas de lucro, mesmo a longo prazo, constitui um auxílio estatal (116).

(221) O juiz da União Europeia estabeleceu igualmente que um investidor privado que segue uma política estrutural,

global ou setorial norteada por perspetivas de rendibilidade a longo prazo não poderia razoavelmente permitir-se,
após anos de perdas ininterruptas, uma injeção de capital que, em termos económicos, não somente se revelasse
mais onerosa do que uma liquidação dos ativos, mas que estivesse também associada à venda da empresa, o que
lhe retiraria qualquer perspetiva de lucro, mesmo a prazo (117).

(222) Mais precisamente, no seu acórdão «Gröditzer», o Tribunal de Justiça estabeleceu que, para determinar se a

privatização de uma empresa por um preço de venda negativo contém elementos de auxílio estatal «há que
apreciar se, em circunstâncias similares, um investidor privado de dimensão comparável à dos organismos que
gerem o setor público poderia ter sido levado a proceder a entradas de capitais dessa importância no quadro da
venda da referida empresa ou se teria optado pela sua liquidação» (118).

(223) Face ao que precede, a fim de determinar se a medida em causa constitui um auxílio, a Comissão deve «avaliar se a

solução escolhida pelo Estado é, em termos absolutos e em relação a qualquer outra solução, nomeadamente a de
não intervenção, a menos onerosa. Se tal fosse o caso, poder-se-ia concluir que o Estado tinha agido como um
investidor privado» (119).

(113) Acórdão do Tribunal de Justiça, de 28 de janeiro de 2003, Alemanha/Comissão (334/99, Col., p.I-1139, ponto 142).
(114) Comunicação da Comissão aos Estados-Membros: aplicação dos artigos 92.o e 93.o do Tratado CE e do artigo 5.o da Diretiva
80/723/CEE da Comissão às empresas públicas do setor produtivo (JO C 307 de 13.11.1993, p. 3, ponto 11). Esta comunicação
trata do setor produtivo, mas aplica-se por analogia e da mesma forma a todos os outros setores económicos.
(115) Ver nomeadamente o acórdão do Tribunal Geral de 6 de março de 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Comissão
(233/99, Col., p.II-435).
(116) Acórdão do Tribunal Geral, de 21 de janeiro de 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke GmbH e Lech-Stahlwerke GmbH/Comissão das
Comunidades Europeias (2/96 e 129/95, Col., p. II-17, ponto 116).
(117) Ver nota 80.
(118) Ver nota 113.
(119) Decisão 98/204/CE da Comissão, de 30 de julho de 1997, que autoriza sob determinadas condições os auxílios concedido pela
França ao grupo GAN (JO L 78 de 16.3.1998, p. 1).
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(224) Por outras palavras, a Comissão deve verificar se a opção de proceder a uma injeção de capital dessa importância é

efetivamente menos onerosa do que uma liquidação.

6.1.2.1. Quanto à avaliação dos custos de uma liquidação
a) S o b r e a t o m a d a e m l i n h a d e c o n t a d o p a g a m e n t o d a s i n d e m n i z a ç õ e s c o m p l e 
mentares por despedimento
(225) A fim de quantificar o custo da liquidação para o acionista, as autoridades francesas consideram que, atualmente,

os grandes grupos empresariais, quando procedem ao encerramento de unidades ou à liquidação de filiais, não
podem alhear-se das consequências sociais que tais encerramentos ou liquidações implicam. Assim, aplicam
geralmente planos sociais que podem incluir medidas de reconversão do pessoal, ajudas à procura de emprego,
indemnizações por despedimento, ou mesmo iniciativas relacionadas com o tecido económico local, que vão além
do que a lei e as convenções coletivas impõem.

(226) Neste contexto, as autoridades francesas adotaram, com base no plano social de 2005, que por sua vez se baseia

no plano social de 2002, um valor entre [90 000-100 000] (*) e [120 000-130 000] (*) euros por trabalhador, ou
seja, um montante total entre [200-210] (*) milhões de euros e [250-260] (*) milhões de euros, especificando que
o limite inferior do intervalo reflete a majoração do custo do plano social de referência resultante da grande
percentagem de trabalhadores que estão próximos da idade da reforma e cuja saída se efetua em condições
particularmente vantajosas. Além disso, tiveram em conta o facto de o contexto da liquidação da sociedade e
do despedimento de todo o seu pessoal não ser comparável ao de um ajustamento dos efetivos com vista a
permitir o prosseguimento das atividades, como acontecia no plano social de referência.

(227) Por último, as autoridades francesas consideram que, mesmo aplicando a grelha de análise definida pelo Tribunal

Geral no seu acórdão de 15 de setembro de 2012, a cessão do controlo da SNCM por um preço negativo de 158
milhões de euros não comportava elementos de auxílios estatais. Na sua opinião, a Comissão dispõe de todos os
elementos necessários para responder às críticas do Tribunal Geral.

(228) A Comissão não concorda com esta análise no caso vertente.
(229) Nos termos do acórdão do Tribunal Geral (120), o pagamento de indemnizações complementares por despedimento

é, em princípio, suscetível de constituir uma prática legítima e oportuna, consoante as circunstâncias do caso, com
o objetivo de favorecer um diálogo social tranquilo e manter a imagem de marca de uma sociedade ou de um
grupo de sociedades. Por força do princípio da igualdade de tratamento entre os setores privado e público, a
faculdade de pagar indemnizações complementares por despedimento está também aberta aos Estados-Membros
em caso de liquidação de uma empresa pública, muito embora as suas obrigações não possam, a priori, exceder o
estrito mínimo legal e convencional. Contudo, o Tribunal Geral especifica que «[…] o assumir desses custos
adicionais, devido a preocupações legítimas, não pode prosseguir um objetivo exclusivamente social, ou mesmo
político, sob pena de sair do âmbito do teste do investidor privado […]. Na falta de qualquer racionalidade
económica, mesmo a longo prazo, assumir custos para além das estritas obrigações legais e convencionais deve,
pois, ser considerado um auxílio de Estado na aceção do artigo 87.o, n.o 1, do Tratado CE» (121).

(230) Quanto ao argumento da imagem de marca de um Estado, invocado pelas autoridades francesas, o Tribunal Geral

considera que «[…] a proteção da imagem de marca de um Estado-Membro como investidor global na economia
de mercado não pode constituir, fora de circunstâncias particulares e sem uma fundamentação particularmente
convincente, uma justificação suficiente para demonstrar a racionalidade económica, a longo prazo, do facto de se
assumirem custos adicionais como indemnizações complementares por despedimento» (122). Ora, tais circunstâncias
particulares estão ausentes neste caso.

(231) A Comissão constata que as autoridades francesas não definiram, na sequência da abertura do procedimento, as

atividades económicas do Estado francês, nomeadamente a nível geográfico e setorial, face às quais se deve apreciar
a racionalidade económica a longo prazo das medidas em causa, apesar de terem finalmente indicado, no seu ofício
de 16 de maio de 2013, que o comportamento do Estado devia ser comparado ao de uma holding diversificada,
que procura maximizar os seus lucros e proteger a sua imagem de marca enquanto industrial global, nomeada
mente a nível da gestão do seu pessoal.

(232) Quanto à imagem de marca da CGMF, a Comissão faz notar que esta não possuía qualquer outro ativo para além

da SNCM no setor do transporte marítimo e, por conseguinte, esse argumento não lhe é aplicável.

(120) Acórdão Corsica Ferries France SAS/Comissão, já referido na nota 39, pontos 81 a 83.
(121) Ponto 84 do acórdão acima mencionado.
(122) Ponto 85 do acórdão acima mencionado.
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(233) No que respeita à imagem de marca do Estado acionista, as autoridades francesas alegaram que existia um risco

elevado de conflitos sociais nas empresas controladas pelo Estado, não somente nas que se encontram geografi
camente próximas das atividades da SNCM, mas também em todos os outros setores e, em particular, no setor dos
transportes. A Comissão salienta, por um lado, que as autoridades francesas não demonstraram a realidade desse
risco de contágio a todas as empresas públicas e, por outro lado, considera que elas também não provaram que o
pagamento dessas indemnizações complementares permitiria impedir o surgimento de novas greves. Por fim, a
Comissão entende que a justificação exclusivamente social da assunção das indemnizações complementares pelo
Estado não é suficiente para excluir a presença de um auxílio estatal.

(234) A Comissão considera, além do mais, que as autoridades francesas não apresentaram elementos suficientemente

objetivos e verificáveis que demonstrem que o pagamento de indemnizações complementares por despedimento,
em circunstâncias semelhantes, seria prática assente entre os empresários privados do mesmo setor. Na verdade, a
Comissão salienta que a mera remissão para um número limitado de planos sociais não é suscetível de demonstrar
a existência de uma prática suficientemente assente em casos comparáveis ao presente, que os planos sociais
mencionados pelas autoridades francesas se referem a planos de reestruturação e não de liquidação e que muitos
deles têm a ver com setores que, a priori, nada têm em comum com as infraestruturas de transportes, tais como os
cosméticos (Yves Saint-Laurent Haute Couture), o setor agroalimentar (Danone) ou o eletrónico (Hewlett Packard).
Além disso, o quadro apresentado pelas autoridades francesas na sua nota de 16 de maio de 2013, com uma
listagem de planos sociais, menciona seis planos posteriores à privatização da SNCM e que, por isso, não podem
ser utilizados para justificar a assunção das indemnizações complementares por despedimento.

(235) A SNCM apresentou uma nova listagem de cinco planos sociais na nota de 27 de agosto de 2013, mas a Comissão

considera que essa listagem não prova que o pagamento de indemnizações complementares por despedimento, em
circunstâncias análogas, seria prática assente entre os empresários privados do mesmo setor. De facto, a Comissão
observa, desde logo, que dos cinco planos citados, dois dizem respeito à SNCM, incluindo aquele que é objeto da
presente decisão. Estes dois planos não podem, por conseguinte, constituir elementos de comparação objetivos por
dois motivos: por um lado, a SNCM não pode invocar as suas próprias práticas anteriores neste domínio para
justificar suficientemente o caráter assente dessas práticas e, por outro lado, o plano social de 2002 corresponde a
um período em que a SNCM ainda era uma empresa pública, quando o Tribunal Geral instituiu como critério de
comparação que estejam em causa empresas privadas do mesmo setor. A este propósito, a Comissão assinala que o
plano social do porto de Marselha não pode ser aceite porque em 2004 o porto era um estabelecimento público e
não uma empresa privada. Por último, no tocante aos dois últimos planos sociais referidos, os da Air Lib e da
Eurostar, a Comissão observa que se trata de planos de reestruturação e não de planos de liquidação. A título
supletivo, a Comissão realça que a indemnização complementar média destes dois planos corresponde a menos de
metade da média das indemnizações complementares prevista pela SNCM.

(236) Finalmente, a Comissão observa que as autoridades francesas não demonstraram que o comportamento do Estado

francês teria sido motivado por uma probabilidade razoável de retirar um ganho material indireto, mesmo a longo
prazo, ao evitar uma degradação suplementar do clima social existente na empresa, visto que a hipótese de
liquidação implicava precisamente o desaparecimento da empresa. Acresce que a hipótese da obtenção de um
benefício mais vasto junto dos trabalhadores de outras empresas públicas não está suficientemente fundamentada,
tanto mais que, mesmo no quadro de um raciocínio de investidor global como o que foi indicado pelas autori
dades francesas, a concessão de indemnizações à partida muito elevadas aos trabalhadores de uma sociedade pode
complicar a eventual reestruturação de outras sociedades pertencentes ao mesmo investidor. Além disso, as
autoridades francesas não quantificaram o caráter significativo dos eventuais custos sociais que elas invocam
como justificação do pagamento das indemnizações complementares por despedimento.

(237) As autoridades francesas alegaram igualmente que um processo de liquidação teria sido mais demorado e poderia

comportar maiores riscos para o Estado acionista do que a cessão da SNCM por um preço negativo. A Comissão
assinala que as autoridades francesas não forneceram qualquer prova desse risco nem explicaram por que razão a
duração do processo de liquidação teria sido tido em conta por um acionista privado. O processo Frucona
Kosice (123), citado pelas autoridades francesas, não é pertinente no caso em apreço porque diz respeito ao teste
do credor privado. A duração de um processo de liquidação é pertinente para analisar se o Estado, na posição de
um credor da Frucona Kosice, maximizou o reembolso dos seus créditos ao aceitar um reembolso parcial mas
imediato ou se deveria ter esperado pelo resultado da liquidação da empresa. A situação no caso em apreço é
diferente, porque o Estado se encontra na posição de um acionista da SNCM e não na de um credor privado. Dado
que em caso de liquidação da SNCM os ativos seriam manifestamente insuficientes para cobrir os passivos, o
Estado não teria qualquer possibilidade de recuperar o capital injetado. Por conseguinte, invocar a duração de um
processo de liquidação não é pertinente neste caso.

(238) As autoridades francesas não demonstraram, portanto, que se justificava a assunção pelo Estado, se este agisse

como um investidor privado, do custo dessas indemnizações complementares, em caso de liquidação.

(123) Processo C-73/11 P, Frucona Kosice/Comissão Europeia.
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(239) Nesta fase da análise, a Comissão deve agora determinar o valor de liquidação da SNCM sem indemnizações

complementares por despedimento.

b) q u a n t o a o v a l o r d e l i q u i d a ç ã o d a S N C M
(240) Segundo o método do ativo líquido reavaliado, há insuficiência do ativo quando o valor económico real dos ativos

(geralmente superior ao valor líquido contabilístico) não cobre o valor económico das dívidas reais.

(241) A fim de avaliar a insuficiência do ativo no caso vertente, a Comissão, através do seu perito (124), verificou,

conforme se explica a seguir, que a 30 de setembro de 2005 o valor do ativo da SNCM não era suficiente
para liquidar as dívidas dos credores privilegiados e não privilegiados.

(242) A Comissão considera que a avaliação do ativo líquido é um método correntemente utilizado para avaliar empresas

no setor do transporte marítimo. Entende ainda que se trata de um método particularmente bem adaptado à
situação da SNCM, na medida em que o seu acionista de referência não dispõe de outra alternativa à cessão que
não seja a liquidação.

(243) Relativamente a outros métodos de avaliação, designadamente o do cash-flow livre operacional atualizado, a

Comissão não o considera adequado para o caso vertente, visto pressupor o prosseguimento da atividade da
empresa, o que não aconteceria na hipótese prevista de uma liquidação da SNCM.

(244) A Comissão adota a data de 30 de setembro de 2005 como data de referência para a avaliação da SNCM, visto ter

sido nessa data que se procedeu à escolha entre a aceitação da oferta de aquisição ou a liquidação da sociedade,
após a seleção da BCP em 27 de setembro de 2005.
i) quanto ao valor do ativo da SNCM

(245) A Comissão regista, em especial, que o acionista da SNCM procedeu, em colaboração com a firma Ernst & Young,

a uma quantificação do custo da liquidação da empresa (o supramencionado relatório CGMF) a 30 de setembro de
2005, a qual foi contra-avaliada pela Oddo Corporate Finance e pela firma Paul Hastings. A Comissão recorda que
o já citado relatório Oddo-Hastings avaliou em 190,3 milhões de euros o ativo da SNCM.

(246) Relativamente à avaliação da frota própria (125), o valor de mercado dos navios da SNCM tinha sido avaliado pelo

corretor especializado BRS em 224 milhões de euros a 30 de setembro de 2005, mas o relatório Oddo avaliou-a
em 150,7 milhões de euros após depreciação (126), comissão de corretagem (127) e risco judicial (128).
Quadro 3
Cenários de avaliação do ativo da SNCM a 30 de setembro de 2005
Valor do ativo
Relatório Oddo
em milhões de euros

Imobilizações incorpóreas

Valor do ativo
Perito da Comissão
em milhões de euros

—

—

150,7

151,7

Imobilizações corpóreas
Frota própria

(124) Na sequência de um concurso, a Comissão mandatou um perito independente, Moore Stephens, Chartered Accountants, cujo
relatório final foi entregue em 25 de janeiro de 2008.
(125) Trata-se dos sete navios seguintes: Corse, Île de Beauté, Méditerranée, Napoléon Bonaparte, Paglia Orba, Monte d’Oro e Monte Cino.
(126) Esta depreciação, que é de 52,2 milhões de euros (ou seja, em média 25 % a 30 % do valor de mercado bruto), é justificada, inter
alia, pela especificidade dos navios da SNCM, adaptados aos serviços assegurados pela empresa, e pelo seu estado, bem como pelo
contexto da colocação à venda do conjunto da frota (nomeadamente a fraqueza da posição do vendedor). A avaliação da BRS
assenta na hipótese de venda de navios completamente em ordem, modernizados e em bom estado de conservação e de
funcionamento, em condições comerciais normais.
(127) Estimada em 4,6 milhões de euros.
(128) O risco judicial é justificado pela probabilidade de o liquidatário ser forçado a proceder muito rapidamente à alienação dos navios e
por um efeito de saturação do mercado devido à sua limitada capacidade de absorção.
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Edifícios (1)
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Valor do ativo
Perito da Comissão
em milhões de euros

11,2

11,2

Imobilizações financeiras (2)

32,7

38,3

Ativo imobilizado

194,6

201,2

Existências

—

—

Adiantamentos e pagamentos por conta

—

—

Créditos sobre clientes

0,8

0,8

Outros créditos (3)

9,4

9,4

– 14,5

—

—

—

Outros ativos

– 4,3

10,20

Total dos ativos

190,3

211,4

Saldo líquido de tesouraria
Contas de regularização

Fontes: Relatório Oddo-Hastings, relatório do perito da Comissão
(1) No que diz respeito aos edifícios (entre os quais a sede social da SNCM), as autoridades francesas especificam que o valor de
liquidação considerado resulta da avaliação efetuada por um perito imobiliário em novembro de 2003, corrigida em +20 %
para ter em conta a subida dos preços.
(2) As imobilizações financeiras referem-se essencialmente aos títulos de participação da SNCM na Sud-Cargos, Aliso, CGTH, CMN
e Ferrytour.
(3) Esta rubrica refere-se essencialmente a créditos sobre o Estado, nomeadamente a compensação pelas obrigações de serviço
público do mês de setembro de 2005 e o reembolso dos encargos sociais patronais pelo fundo de desemprego a título do
exercício de 2004.

(247) Da leitura do quadro acima apresentado, a Comissão conclui que a frota constitui o principal elemento da

avaliação do ativo da empresa. A este propósito, o perito da Comissão, após ter efetuado, quando possível,
uma análise comparativa, considerou coerentes a depreciação aplicada ao valor de mercado bruto dos navios e
o risco judicial, concluindo, nesta base, não ter argumentos para rejeitar a avaliação do valor da frota feita pelo
Estado.

(248) No tocante à depreciação, a Comissão considera que o seu nível é coerente com as depreciações observadas

aquando da venda de navios em casos de liquidação judicial. Segundo o perito da Comissão, a Régie des Transports
Maritimes, sociedade nacional belga que explora a linha Ostende-Ramsgate, por exemplo, alienou dois car ferries em
1997 com depreciações estimadas em 35 % e 45 %. Mais recentemente, a sociedade Festival Cruises alienou três
navios de cruzeiro com uma depreciação média de 20 %. As depreciações observadas em casos similares são, por
conseguinte, consentâneas com as aplicadas pelas autoridades francesas no caso vertente.

(249) Sobre o risco judicial, e como não se verificou nenhuma transação comparável no mercado, a Comissão considera

que os argumentos que justificam a sua aplicação são coerentes com a dimensão do mercado para navios
tipificados, projetados para uma utilização específica.

(250) A Comissão faz notar ainda que o seu perito independente reviu em alta a avaliação das imobilizações financeiras,

em especial a da participação da SNCM na CMN (de 21,8 milhões de euros para 28 milhões de euros). Tendo em
conta a proposta de aquisição desta participação pelo Stef-TFE por 35,2 milhões de euros, transmitida à Comissão
no âmbito do presente processo, a Comissão considera que a avaliação da participação da SNCM na CMN, de 28
milhões de euros, é razoável num contexto de liquidação da empresa.

(251) Relativamente à avaliação das outras rubricas do ativo, o perito da Comissão não formulou nenhuma objeção

específica, mas não manteve a rubrica «saldo líquido de tesouraria», visto este ser negativo. A Comissão considera
que esta rubrica deve ser transferida para o passivo da SNCM.
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(252) Tendo em conta os ajustamentos efetuados, a Comissão avalia o ativo da SNCM em 211,4 milhões de euros a

30 de setembro de 2005.

ii) quanto à avaliação do passivo da SNCM
(253) A Comissão constata que as autoridades francesas quantificam em 153,8 milhões de euros o montante devido a

título dos créditos privilegiados e em 170,9 milhões de euros o montante devido a título dos créditos não
privilegiados (sem indemnizações complementares por despedimento).

(254) Relativamente ao passivo social, as autoridades francesas avaliam o custo do plano social convencional em [70-

-80] (*) milhões de euros. Os custos referentes a este plano foram determinados numa base individual, tendo em
conta o tipo de contrato (contrato sem termo e contrato a termo), os estatutos e convenções coletivas aplicáveis
(pessoal embarcado, oficiais e pessoal sedentário), a antiguidade, a classificação e a remuneração de cada traba
lhador. Este montante cobre as indemnizações de pré-aviso ([20-30] (*) milhões de euros), as indemnizações
correspondentes ao direito a férias pagas ([0-10] (*) milhões de euros), as indemnizações convencionais por
despedimento ([30-40] (*) milhões de euros) e a contribuição Delalande ([0-10] milhões de euros) (129).

(255) O custo do plano social extraconvencional é avaliado pelas autoridades francesas em [30-40] (*) milhões de euros.

Este plano social agrupa o conjunto das medidas de acompanhamento decorrentes das obrigações legais e
regulamentares da SNCM em matéria de despedimentos (130) e dos custos indiretos do plano social convencio
nal (131).

(256) O custo da rescisão dos principais contratos de exploração incide essencialmente na execução da caução bancária

num montante de 7,4 milhões de euros, constituída como garantia da boa execução pela SNCM das suas obri
gações de serviço público, à qual se somará a penalidade prevista na referida convenção, correspondente a 2 % da
compensação financeira de referência, num montante de 63 milhões de euros para o ano de 2005, ou seja, cerca
de 1,2 milhões de euros em caso de falha do delegatário.

(257) No que diz respeito ao passivo líquido associado à alienação dos navios explorados em locação financeira (132), as

autoridades francesas sublinham que o produto líquido de cessão é avaliado pelo corretor especializado BRS, com
base em certas hipóteses (133), em 144,8 milhões de euros a 30 de setembro de 2005, após depreciação, comissão
de corretagem e custos de gestão de carteira. Ascendendo as economias de impostos e dívidas bancárias a 193,5
milhões de euros, subsiste um saldo de dívidas bancárias a liquidar, relativas aos navios em locação financeira, de
48,7 milhões de euros.
Quadro 4
Cenários de avaliação do passivo da SNCM a 30 de setembro de 2005
Valor do passivo
Relatório Oddo
em milhões de euros

Valor do passivo
Perito da Comissão
em milhões de euros

Dívidas privilegiadas, das quais:
Dívidas sociais e fiscais
Dívidas financeiras garantidas por ativos (1)
Custo do plano social convencional
Custo das mútuas dos reformados (2)

[20-30]*

[20-30]*

15,9

15,9

[70-80]*

[70-80]*

10,2

10,2

(129) Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo artigo L.321-13 do Código do Trabalho, que prevê o pagamento de uma indemnização
pelo empregador em caso de despedimento de trabalhadores com, pelo menos, 50 anos de idade.
(130) Custo da revitalização do mercado de emprego ([0-10]* milhões de euros), custo das convenções de reclassificação ([10-20]*
milhões de euros), custo da célula de acompanhamento e ajuda à reclassificação, dita «mobilidade» ([0-10]* milhões de euros).
(131) Custo do despedimento do pessoal com contrato SNCM destacado junto de filiais e do pessoal das filiais liquidadas ([0-5]* milhões
de euros) e custo do contencioso referente à cessação de contratos de trabalho e aos pedidos de reclassificação de contratos de
trabalho ([0-10]* milhões de euros).
(132) A 30 de setembro de 2005, a SNCM explora três navios em locação financeira: o NGV Liamone (detido pelo AIE Véronique Bail), o
Danielle Casanova (AIE Joliette Bail) e o Pascal Paoli (AIE Castellane Bail).
(133) As hipóteses subjacentes a esta avaliação são as seguintes:

— a SNCM põe termo aos seus contratos de locação financeira a 30 de setembro de 2005, o que significa que os
navios são restituídos aos respetivos proprietários (AIE) e que não se paga qualquer aluguer;

— as opções de compra não podem ser exercidas;
— os navios são alienados pelos bancos credores do AIE a 30 de setembro de 2005; o produto líquido da venda
dos navios é prioritariamente consagrado à liquidação das dívidas bancárias e fiscais.
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Valor do passivo
Relatório Oddo
em milhões de euros

Valor do passivo
Perito da Comissão
em milhões de euros

4,7

4,7

26,5

26,5

153,8

153,8

69,7

84,2

Custo do plano social extraconvencional

[30-40]*

[30-40]*

Custo de rescisão dos principais contratos de
exploração

[10-20]*

[10-20]*

48,7

48,7

170,9

181,1

Custo do processo de liquidação
Prejuízos de exploração intercalares (3)
Liquidação das dívidas dos credores
privilegiados
Dívidas quirografárias (4)

Custo adicional associado à alienação dos
navios em locação financeira
Liquidação das dívidas dos credores não
privilegiados

Fontes: Relatório Oddo-Hastings, relatório do perito da Comissão
(1) Os navios Napoléon Bonaparte e Paglia Orba garantem o montante dos empréstimos navais que serviram para o seu
financiamento.
(2) Esta rubrica refere-se ao compromisso consuetudinariamente assumido pela SNCM de assumir parte dos custos de mútua
complementar em favor dos seus reformados.
(3) Até ao encerramento da liquidação. Os prejuízos intercalares baseiam-se na hipótese subjacente de pagamento dos salários
num só mês. Incluem igualmente o custo de desarmamento dos navios próprios, não deduzido do valor dos ativos. Este custo
corresponde ao custo de imobilização dos navios atracados na pendência da sua alienação.
(4) As dívidas quirografárias repartem-se do seguinte modo: provisões para riscos e encargos (3,3 milhões de euros),
dívidas/participações (0,1 milhões de euros), fornecedores (28,6 milhões de euros), representação geral (23 milhões de
euros), dívidas do grupo e associados (7,8 milhões de euros), conta de regularização do passivo (6,9 milhões de euros).

(258) A Comissão observa que o passivo social constitui o elemento principal do passivo da SNCM. No tocante ao custo

do plano social convencional, o perito da Comissão verificou as fórmulas de cálculo de todas as componentes do
plano, com base em sondagens, e não encontrou anomalias nem erros. Tendo em conta essa verificação, a
Comissão considera razoável o montante de [70-80] (*) milhões de euros avançado pelas autoridades francesas
a título do plano social convencional.

(259) Relativamente às perdas de exploração intercalares, a Comissão considera a estimativa prudente à luz da legislação,

em especial os artigos L.622-10 do Código Comercial e 119-2 do decreto n.o 85-1388 de 27 de dezembro de
1985, por força dos quais a SNCM poderia ser obrigada pelo Tribunal de Commerce competente a prosseguir a
exploração por um período de dois meses renovável a pedido do Ministério Público, devido às suas obrigações de
serviço público.

(260) No que se refere às dívidas quirografárias, o perito da Comissão não formulou nenhuma objeção específica

particular, mas adicionou ao montante de 69,7 milhões de euros os 14,5 milhões de euros procedentes da
transferência da rubrica «saldo líquido de tesouraria» do ativo. A Comissão considera que esta transferência é
consentânea com as alterações introduzidas na avaliação do ativo da SNCM.

(261) Relativamente ao custo do plano social extraconvencional (sem indemnizações complementares por despedimen

to), o perito da Comissão considera que o cálculo do custo do contencioso deveria ser de [0-5] (*) milhões de
euros em vez dos [0-10] (*) milhões indicados pelas autoridades francesas. Sobre este aspeto, embora esteja
convencida de que as organizações sindicais pediriam a reconversão dos contratos a termo em contratos sem
termo (134), a Comissão entende que o cálculo apenas deve abranger os trabalhadores com contrato a termo, para
os quais este risco é quase certo (ou seja 150 contratos a termo). Considerando um salário mensal bruto de
[2 000-2 500] (*) euros, com uma indemnização de 9 meses de salário mensal para os primeiros [100-120] (*)
contratos a termo e de 6 meses para os [50-70] (*) seguintes, atinge-se um montante de [0-10] (*) milhões de
euros.

(134) Tendo em conta o recurso intensivo da SNCM a contratos a termo repetidamente renovados.
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(262) No que diz respeito ao passivo líquido associado à alienação dos navios em locação financeira, a Comissão

considera que as hipóteses subjacentes ao cálculo são justificadas, nomeadamente devido ao formalismo contratual
dos AIE (agrupamentos de interesse económico), que impede que terceiros se substituam à SNCM e condiciona os
benefícios fiscais à exploração de navios de bandeira francesa. Justifica-se igualmente que o risco judicial não se
aplique no caso dos navios explorados em locação financeira porque estes navios são alienados pelos bancos
credores dos AIE. Neste contexto, a Comissão considera justificado que se tenha em conta um custo de gestão de
carteira entre 30 de setembro de 2005 e a data de alienação efetiva do navio.

(263) Tendo em conta o que precede, a Comissão estima que, a 30 de setembro de 2005, o passivo privilegiado da

SNCM era de 153,8 milhões de euros e o seu passivo não privilegiado de 181,1 milhões de euros.

iii) quanto à constatação da insuficiência de ativos
(264) À luz do exposto, a Comissão considera que, a 30 de setembro de 2005, o valor do ativo da SNCM (ou seja, 211,4

milhões de euros) não era suficiente para liquidar as dívidas dos credores privilegiados (153,8 milhões de euros) e
não-privilegiados (181,1 milhões de euros), isto é, a quantia total de 334,9 milhões de euros. A insuficiência de
ativos eleva-se assim a cerca de 123,5 milhões de euros.

c) q u a n t o à t o m a d a e m c o n s i d e r a ç ã o d e u m a a ç ã o p a r a l i q u i d a ç ã o d e p a s s i v o
(265) A Comissão analisou igualmente o argumento das autoridades francesas e da SNCM de que o Estado, enquanto

acionista maioritário, poderia ser obrigado a liquidar o passivo em caso de liquidação da empresa. Uma das partes
interessadas, a CFF, contestou a aplicação da jurisprudência nacional citada pelas autoridades francesas ao caso em
apreço. Com efeito, a CFF considera que no tocante à jurisprudência da Cour d’Appel de Rouen no processo
Aspocom Group Oyj, o juiz condenou a empresa-mãe finlandesa ao pagamento de indemnizações aos trabalhadores
da sua filial francesa que foi objeto de liquidação, pois essas indemnizações tinham sido previstas num plano social
baseado num acordo de empresa validado pela sociedade-mãe e tinham acabado por não ser pagas.

(266) As autoridades francesas calculam que o conjunto dos custos reais que o Estado teria de suportar enquanto

acionista, através da CGMF, se cifraria entre 312,1 e 361 milhões de euros, a 30 de setembro de 2005. Segundo
afirmam, esta estimativa tem nomeadamente em conta o risco de o Estado ter de responder pela liquidação do
passivo, caso um tribunal o considerasse dirigente de facto da SNCM, e o de ser condenado a pagar indemnizações
complementares por despedimento aos trabalhadores despedidos. As autoridades francesas consideram que estes
riscos devem ser incluídos no cálculo do custo efetivo da eventual liquidação da SNCM.

(267) Coloca-se, portanto, a questão de avaliar todos os custos reais que o Estado francês teria provavelmente de

suportar, enquanto acionista, na eventualidade de uma liquidação judicial da SNCM, a fim de determinar se,
face ao risco de ser condenado a suportar tais custos e à dimensão dos mesmos, um acionista privado prudente
teria preferido vender imediatamente a sua filial, ao preço negativo de 158 milhões de euros, a correr esse risco.

(268) No direito francês, o liquidatário de uma sociedade em liquidação judicial tem a faculdade de intentar uma ação de

responsabilidade civil contra os antigos dirigentes da sociedade, dita «ação para liquidação do passivo», em caso de
fracasso de um plano de manutenção ou de recuperação judicial, bem como em caso de liquidação judicial (135).

(269) A instauração de uma ação para liquidação do passivo contra os antigos dirigentes da sociedade em liquidação é

motivada pela necessidade de reconstituir o património da sociedade, que é uma das missões confiadas ao
liquidatário.

(270) Em vários ofícios à Comissão, as autoridades francesas sustentam que a hipótese de o Estado ser condenado, por

um juiz nacional, a liquidar o passivo da empresa que dirige constituía um cenário mais que plausível, devendo ser
incluída no cálculo do custo efetivo de uma eventual liquidação da SNCM.

(135) Lei n.o 85-98, de 25 de janeiro de 1985, sobre a recuperação e a liquidação judiciais das empresas, codificada nos artigos L620-1 e
seguintes do Código Comercial; Lei n.o 2005-845, de 26 de julho de 2005, que incide na manutenção, recuperação e liquidação das
empresas, codificada nos artigos 620-1 a 670-8 do Código Comercial.
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(271) Na sua correspondência de 28 de fevereiro de 2008, a SNCM incluiu o relatório Baker & McKenzie que avalia as

consequências jurídicas de uma ação para liquidação do passivo oponível ao Estado francês. O relatório conclui que
o tribunal de comércio que julgasse este caso atribuiria muito provavelmente a responsabilidade ao Estado,
condenando-o a assumir a totalidade das dívidas sociais da SNCM.

(272) A legislação aplicável prevê que as dívidas sociais da sociedade em liquidação possam ficar a cargo dos seus antigos

dirigentes de direito ou de facto, sob reserva do preenchimento cumulativo de quatro condições.

i) reconhecimento do Estado enquanto dirigente de direito ou de facto da empresa em liquidação judicial
(273) O relatório Baker &McKenzie, que lhe foi transmitido pela SNCM, forneceu à Comissão uma análise que permite

concluir que […] (*). Em substância, o relatório de peritagem supramencionado demonstrou, em conformidade
com a jurisprudência relevante (136), que o Estado tinha cometido […] (*) recorrente. Em especial, segundo esse
mesmo relatório, o Estado teria tomado […] (*) decisões. Além disso, afigura-se que os órgãos dirigentes […] (*) da
empresa. Finalmente, o Estado ter-se-ia […] (*).

(274) A Comissão verifica que, na sua correspondência de 28 de março de 2008, as autoridades francesas não formu

laram reservas […] (*). No seu ofício de 20 de novembro de 2006, as autoridades francesas indicam que o juiz
[…] (*) da empresa.

(275) No entanto, a Comissão entende que a declaração das autoridades francesas de 20 de novembro de 2006, feita no

quadro de um procedimento relativo a auxílios estatais, não é só por si suficiente para estabelecer de forma
bastante que um juiz consideraria que as autoridades nacionais eram dirigentes de facto da empresa beneficiária das
medidas em questão, nem muito menos para determinar o grau de probabilidade de que tal acontecesse.

(276) Sobretudo no que respeita às decisões controvertidas, está longe de ter sido demonstrado que a tomada de decisões

em última instância pelo Estado se afasta notoriamente da prática que este segue na gestão das suas participações.
O próprio relatório Baker &McKenzie recorda a existência de uma polémica recorrente sobre o grau de intervenção
que é desejável que o Estado tenha na gestão das suas participações e menciona, o papel muito vasto, em termos
gerais, de […] (*).

(277) Ora, os elementos de jurisprudência nacional invocados tanto pelo Estado como pela SNCM não se referem

diretamente a este tipo de situação. Os principais casos abrangidos referem-se a autarquias locais e o acórdão
BRGM de 6 de fevereiro de 2001 diz respeito a um estabelecimento público industrial e comercial.

(278) Em todo o caso, está longe de considerado como gerente de facto.

ii) existência de um ou vários erros de gestão do Estado francês enquanto dirigente de facto da empresa em
liquidação judicial
(279) A Comissão regista que o relatório do perito da SNCM menciona, com base numa lista não exaustiva de elementos

factuais, uma série de elementos que demonstrariam que o Estado, […] (*), tinha cometido erros de gestão.

(280) O relatório indica, em especial, que o Estado francês teria cometido erros de investimento relacionados […] (*) a

SNCM. Teria igualmente cometido numerosos erros de gestão em matéria de dimensionamento […] (*) SNCM.

(281) No seu ofício de 30 de abril de 2007, as autoridades francesas declararam que havia um risco muito elevado de

condenação do Estado numa ação de responsabilidade civil, tendo em conta os critérios de classificação dos erros
de gestão na aceção do artigo L. 651-2 do Código Comercial.

(282) Mais uma vez, a Comissão considera que essa declaração, de 30 de abril de 2007, feita no âmbito de um

procedimento relativo a auxílios estatais, não é por si só suficiente para demonstrar de forma bastante que um
juiz viria a considerar que as autoridades nacionais tinham cometido os erros alegados, nem muito menos para
determinar o grau de probabilidade dessa eventualidade. Isto é tanto mais válido porquanto as autoridades
francesas contestam a própria existência de erros de gestão, os quais são todavia necessários para que se realize
uma ação para liquidação de passivo.

(136) A jurisprudência francesa exige que o dirigente de facto tenha cometido atos positivos de gestão ou de direção recorrentes.
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(283) Mais fundamentalmente, observar-se-á que tanto a SNCM como as autoridades francesas se apegam em grande

parte a decisões de gestão muito antigas. Assim, o relatório Baker &McKenzie concentra-se em […] (*) realizadas
até ao ano 2000, não hesitando em referir-se a relatórios do Tribunal de Contas relativos aos exercícios de 1993-1999. É em meados da década de 1990 que se situariam os principais erros de gestão alegados. Ora, os credores
da SNCM estavam informados sobre o modo como a empresa era gerida no momento em que lhe concederam um
crédito, aceitando assim, pelo menos implicitamente, o risco associado a tal gestão. Nada indica que a responsa
bilidade do Estado possa ser utilmente invocada a respeito da liquidação do passivo numa situação como esta.

(284) Além do mais, estes alegados erros de gestão seriam explicados por opções políticas tomadas pelos poderes

públicos e nada indica também que tais opções possam ser classificadas como erros de gestão na aceção da
jurisprudência em matéria de liquidação de passivo.

(285) Por último, falta credibilidade ao relatório Baker &McKenzie nomeadamente quando considera que a situação da

SNCM seria imputável a erros de comunicação externa cometidos pelo Estado em relação à situação da empresa.
Na verdade, deste relatório apenas se conclui que o Estado referiu uma situação que já era notória e, por
conseguinte, o seu comportamento nada tem a ver com um erro de gestão.

iii) constatação da insuficiência do ativo
(286) Neste caso concreto, a Comissão constata que o relatório Oddo-Hastings assinala uma insuficiência do ativo na

ordem de 134,4 milhões de euros a 30 de setembro de 2005, calculada como a diferença entre, por um lado, o
valor dos ativos da SNCM (190,3 milhões de euros) e, por outro lado, o valor do passivo da empresa (dívidas
privilegiadas e não privilegiadas, avaliadas em 153,8 milhões de euros e 170,9 milhões de euros, respetivamente).

(287) A Comissão estimou anteriormente a insuficiência do ativo da SNCM em 123,5 milhões de euros, a 30 de

setembro de 2005 (ver ponto 264).

iv) existência de um nexo de causalidade entre os erros e a insuficiência do ativo constatada
(288) Segundo as autoridades francesas, o dirigente de uma pessoa coletiva pode ser declarado responsável, com

fundamento no artigo L. 624-3 do Código Comercial, mesmo que o erro de gestão que cometeu seja apenas
uma das causas da insuficiência do ativo, e pode ser condenado a suportar no todo ou em parte as dívidas sociais,
ainda que o seu erro só tenha causado parte delas (137). No entender destas autoridades, o Estado francês seria
obrigado a suportar uma parte, estimada entre 85 % e 100 %, da insuficiência do ativo constatada, ou seja, entre
114,3 milhões de euros e 134,4 milhões de euros.

(289) Esta análise não é sustentada por nenhum fundamento sólido. Com efeito, na medida em que os alegados erros de

gestão assentam em decisões tomadas na década de 1990 e que geraram custos adicionais imediatos para a SNCM,
é muito difícil vê-los como a causa da insuficiência de ativos em 2005, sobretudo tendo em conta os numerosos
acontecimentos ocorridos entre as duas datas.

(290) Afigura-se, com efeito, que também não existia qualquer relação direta entre o montante de compensação acordado

a título de liquidação do passivo e o montante do agravamento do passivo gerado pelo erro de gestão do dirigente
(supondo que tal erro foi provado), o que significa igualmente que o juiz pode decidir fixar o montante da
condenação do dirigente a uma soma muito inferior à insuficiência do ativo constatada (138).

(291) Ora, ao contrário do que parecem crer as autoridades francesas (e a SNCM), nada indica que o juiz da liquidação de

passivo consideraria que a gravidade das decisões aqui em causa seria de molde a justificar a assunção pelos
poderes públicos de uma parte importante do passivo constatado. Se as alegações analisadas fossem acolhidas,
tratar-se-ia efetivamente de decisões de cariz protecionista tomadas num contexto político (e ainda por cima, na
sua maioria, há mais de dez anos), ou de decisões mais recentes destinadas a poupar os trabalhadores à obrigação
de aumentarem a produtividade, ou a procurar restabelecer um melhor clima social.

(137) Acórdão da Cour de Cassation, de 30 de novembro de 1993, n.o 91-20.554, Bol. civ. IV, n.o 440, p. 319.
(138) Ver páginas 46 a 48 do relatório Baker &McKenzie.
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v) determinação de uma eventual assunção das indemnizações complementares por despedimento na hipótese de
uma liquidação judicial da SNCM
(292) Segundo as autoridades francesas, tendo em conta a jurisprudência na matéria (139), além da insuficiência do ativo,

um juiz teria certamente condenado o Estado a assumir as indemnizações complementares por despedimento
(entre [200-210] (*) e [250-260] (*) milhões de euros). O conjunto dos custos reais que a República Francesa teria
de suportar enquanto acionista situar-se-ia entre 212,1 milhões de euros e 361 milhões de euros.

(293) As autoridades francesas especificam que, em julgamentos recentes, houve tribunais franceses que condenaram o

dirigente de direito ou de facto a assumir, além da insuficiência do ativo, indemnizações complementares por
despedimento, calculadas com base num plano social estabelecido pela empresa antes da sua liquidação.

(294) As autoridades francesas alegam, em especial, que no processo Aspocomp, a sociedade francesa Aspocomp SAS,

filial a 99 % da sociedade finlandesa Aspocomp Group Oyj, tinha assinado em 18 de janeiro de 2002 um acordo
de empresa que estipulava as condições de indemnização de um plano social relativo a 210 dos seus 550
trabalhadores. O acordo estipulava, nomeadamente, o montante das indemnizações compensatórias e complemen
tares, bem como os subsídios às saídas voluntárias. Ora, na sequência de uma mudança de estratégia do grupo, a
sociedade-mãe Aspocomp Group Oyj decidiu, em 21 de fevereiro de 2002, deixar de financiar a sua filial
Aspocomp SAS, provocando assim a declaração de insolvência desta. Tal decisão impediu, de facto, a filial de
honrar os compromissos assumidos no âmbito do acordo de empresa e levou-a a despedir todos os outros
trabalhadores.

(295) Neste contexto, o acórdão da Cour d’Appel de Rouen confirmou o julgamento do Conseil de Prud’hommes de

Evreux, condenando a sociedade Aspocomp Group Oyj, que controlava a 99 % a gestão da sua filial, a pagar: i) a
integralidade das indemnizações compensatórias e complementares previstas no acordo, bem como as indemni
zações por despedimento sem causa real e séria, aos trabalhadores abrangidos pelo acordo de empresa, e ii)
indemnizações equivalentes aos trabalhadores despedidos na sequência da insolvência da Aspocomp, considerando
que, ao não honrar os compromissos assumidos, a sociedade-mãe dera provas de um comportamento desleal e de
uma ligeireza repreensível.

(296) Embora a França também tenha invocado um acórdão de 19 de abril de 2005 da câmara comercial da Cour de

Cassation (140) em apoio da sua teoria, a Comissão não encontra nesse acórdão nenhum elemento decisivo para a
presente controvérsia. A Cour de Cassation limita-se, com efeito, a observar que um tribunal de segunda instância
não caracterizou de forma bastante a confusão patrimonial entre uma sociedade-mãe e a sua filial. Em todo o caso,
a Comissão constata que os factos relativos à jurisprudência Aspocomp não são os mesmos que os do caso
vertente, em que a CGMF não deixou de honrar os seus compromissos de pagar indemnizações por despedimento
complementares.

(297) Note-se que tanto a SNCM como as autoridades francesas parecem valorizar o facto de um plano social […] (*). É

extremamente duvidoso que […] (*) possa ser considerado como um erro de gestão suscetível de responsabilizar o
Estado face aos trabalhadores […] (*). Mesmo supondo que, excecionalmente, […] (*), o Estado tivesse assumido
responsabilidades em relação aos trabalhadores e lhes tivesse outorgado o direito a uma indemnização paga pelo
Estado (141), a concessão desse direito constituiria em si mesma uma vantagem concedida à empresa SNCM e, por
conseguinte, um auxílio estatal, por motivos análogos aos abaixo expostos a propósito das medidas de auxílio
social de 38, 5 milhões de euros. Com efeito, esta medida poderia apaziguar um pouco o clima social dentro da
empresa.

vi) conclusão sobre a tomada em consideração de uma ação para liquidação do passivo
(298) Não foi demonstrado de forma bastante que haveria um grau de probabilidade suficiente de que as autoridades

francesas fossem condenadas por uma jurisdição nacional ao pagamento de indemnizações por perdas e danos,
bem como de juros, a título da liquidação do passivo, e ainda menos que tal condenação ultrapassasse o preço
negativo a que a SNCM foi «vendida».

(139) Ver, nomeadamente, os dois acórdãos proferidos pela Cour d’Appel de Rouen em 22 de março de 2005, n.o RG 04/02549
Aspocomp Group Oyj e n.o RG 01/02667-04/02675.
140
( ) Cass. com., 19 de abril de 2005, Métaleurop.
(141) Ou que se tivesse comprometido nessa altura a indemnizá-los na hipótese de uma futura supressão de postos de trabalho.
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(299) Importa ter igualmente em conta o facto de que a ação do Estado, mesmo supondo que ele tivesse sido neste caso

um mau gestor, visaria proteger as indústrias e serviços nacionais, incluindo a SNCM e os seus trabalhadores,
evitando nomeadamente impor-lhes uma evolução que poderia ter sido mal aceite socialmente. Na realidade, apesar
de as pessoas públicas, incluindo o Estado, poderem ser consideradas em determinadas circunstâncias como
gestoras de facto de uma empresa, nada indica que a ação de liquidação de passivo possa ser utilizada para
interferir nas opções políticas do Estado, em especial neste tipo de circunstâncias. Existe uma grande distância entre
este caso e o processo Aspocomp, que nem sequer abordava tal problemática.

(300) A Comissão considera que, em nenhuma circunstância, as autoridades francesas poderão invocar atualmente as

opções políticas do passado para justificar intervenções públicas destinadas a corrigir os efeitos das intervenções
anteriores. Pelo contrário, estas duas intervenções, isto é, as ingerências do passado e as novas intervenções
públicas, são analisadas como duas distorções cumulativas da concorrência. Na verdade, aceitar a responsabilidade
do Estado numa liquidação de passivo equivaleria a permitir que o Estado reconhecesse ter cometido erros na
gestão da empresa para justificar a injeção financeira como não sendo um auxílio estatal, o que implicaria uma
nova distorção da concorrência. O Estado estaria assim a utilizar os seus próprios erros de gestão para justificar
uma injeção de capitais suplementar, contrariando o princípio de direito de que ninguém pode basear a sua
argumentação nos erros que comete (142).

(301) Também seria totalmente artificial dissociar o comportamento do Estado como «mau gestor» (mesmo supondo que

se trata de um facto comprovado) da sua tentativa de recuperar a empresa que tinha gerido mal. Ora, o erro de
gestão não faz parte do comportamento normal do investidor privado prudente em economia de mercado. Por
conseguinte, o mecanismo de recuperação indissociável do dito erro também não resulta deste último compor
tamento.

(302) A aceitação da teoria defendida pelas autoridades francesas e pela SNCM teria ainda a consequência de permitir que

o Estado concedesse garantias às empresas cometendo deliberadamente um «erro de gestão», o que tão pouco é
permitido pela regulamentação dos auxílios.

(303) Neste caso, os comportamentos que implicariam a responsabilidade do Estado, segundo a teoria defendida pela

SNCM e pelas autoridades francesas, seriam, na realidade comportamentos do Estado enquanto poder público e
não enquanto acionista. Dado que um acionista privado prudente não teria tomado decisões baseadas em consi
derações de caráter político e de ordem pública, o risco de liquidação do passivo resultante dessas decisões não
pode ser tido em conta para efeitos de aplicação do teste do investidor privado prudente em economia de
mercado (143).

(304) As autoridades francesas recordam que na sua decisão relativa à ABX, de 7 de dezembro de 2005, a Comissão quis

ter em conta o facto de que «certas legislações nacionais preveem, em alguns casos excecionais, a possibilidade de
terceiros recorrerem ao tribunal contra os acionistas de uma sociedade liquidada, nomeadamente se estes puderem
ser considerados [suprimido no texto] e/ou responsáveis por erros de gestão» (144).

(305) Contudo, a Comissão lembra que o conceito de auxílio deve ser apreciado de forma objetiva e faz notar que a

decisão de dar início ao procedimento relativa ao mesmo caso, especificava que, «[…]finalmente, mesmo na
hipótese pouco provável de todas essas condições exigidas pelo direito nacional para acionar a responsabilidade
[…] estarem preenchidas, esse facto não excluiria o caráter de auxílio estatal destas intervenções em favor da
filial» (145).

(306) No caso vertente, a Comissão considera que as autoridades francesas não esclareceram suficientemente as suas

dúvidas quanto à hipótese de o acionista da SNCM ficar, com um grau de certeza suficiente, exposto a que lhe
fosse atribuída a responsabilidade.

(307) Nestas condições e tendo-se recusado a ter em conta as indemnizações complementares por despedimento (ver

ponto (225) e seguintes), a Comissão conclui que não seriam imputados ao Estado quaisquer custos de liquidação
da SNCM. Com efeito, a Comissão considera que tais custos não podem ser imputados ao Estado enquanto
acionista em virtude do facto de o acionista apenas ser responsável pelo valor da sua entrada no capital social
da empresa.

(142) Decisão 98/204/CE da Comissão, ponto 3.3
(143) Ver, por exemplo, o acórdão do Tribunal de Justiça, de 28 de janeiro de 2003, Alemanha/Comissão (Gröditzer) (C-334/99, Col.
2003 p. I-1139), pontos 133-141 e o acórdão do Tribunal Geral, de 28 de fevereiro de 2012, Land Burgenland e.a./Comissão
(Processos apensos T-268/08 e T-281/08), pontos 152-159.
(144) Ponto 208 da decisão.
(145) JO C 142 de 11.6.2005, p. 2, ponto 63.

12.12.2014

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 357/41

6.1.2.2. Conclusão
(308) A Comissão considera assim que um investidor privado teria privilegiado a solução menos onerosa, ou seja, a

liquidação da SNCM e que, por conseguinte, o preço negativo de 158 milhões de euros constitui um auxílio estatal.
6.1.3. Injeção de capital da CGMF no montante de 8,75 milhões de euros

(309) Nas observações que teceram na sequência da decisão de início do procedimento, as autoridades francesas

consideram que a recapitalização de 8,75 milhões de euros feita pelo Estado foi concomitante à injeção de capital
dos investidores privados. Elas explicam que a concomitância é reforçada pela participação minoritária assumida
pelo Estado enquanto a maioria do capital foi injetada pelo mercado. Além disso, consideram que a taxa de
remuneração do capital injetado pelo Estado, ou seja […] (*) % por ano, constitui, para um investidor privado, uma
rendibilidade a longo prazo adequada dos capitais investidos. Por último, na nota de 16 de maio de 2013, alegam
igualmente que os riscos associados à cláusula resolutiva são contrabalançados por uma opção de aquisição pelos
acionistas privados.

(310) A injeção do Estado deve ser presentemente comparada com a injeção dos cessionários privados, ou seja, 26,25

milhões de euros. Ora, tal como foi demonstrado na secção 6.1.2, a injeção do Estado eleva-se a 158 milhões de
euros, aos quais deverão adicionar-se os 38,5 milhões de auxílios sociais e os 15,81 milhões pagos a título do
plano de 2002, como se irá demonstrar nas secções 6.1.4 e 6.1.5.

(311) Com efeito, as medidas de 2006 estão, no seu conjunto, contidas no Protocolo de Acordo. As partes neste

protocolo, a CGMF, a BCP e a VT, decidiram realizar a injeção de 158 milhões, o adiantamento em conta corrente
de 38,5 milhões e o aumento de capital de 8,75 milhões de euros nesse mesmo documento. No caso em apreço,
estas três medidas constituem uma única operação, a qual visa privatizar a SNCM. Como refere o Tribunal Geral
no ponto 125 do acórdão de 11 de setembro de 2012, «essa injeção de capital [de 8, 75 milhões de euros] tem o
seu lugar no quadro de um protocolo global de venda, resultante de uma negociação única, em que as injeções dos
cessionários são a contrapartida de grandes compromissos, sob diversas formas, do Estado francês». Por conse
guinte, há que considerar globalmente as três medidas supramencionadas como uma injeção de capital na SNCM
efetuada pelo Estado e compará-las com a injeção dos investidores privados para apreciar se a intervenção destes é
ou não significativa.

(312) À luz do exposto, a Comissão conclui que a injeção dos acionistas privados, ou seja 10,6 % da injeção total, não

pode ser considerada significativa.

(313) Tal como já foi referido no ponto 311, as três medidas em apreço constituem uma única operação de privatização.

A Comissão considera que as injeções de capitais públicos e privados são, por conseguinte, concomitantes.

(314) Finalmente, no que respeita ao critério de as injeções serem realizadas em condições comparáveis, a Comissão

verifica, em primeiro lugar, que as partes interessadas, CCF e STIM, puseram em dúvida que a intervenção privada
fosse significativa e, sobretudo, que houvesse condições comparáveis entre o investimento público e os investidores
privados, devido à presença de uma cláusula resolutiva.

(315) A Comissão considera que as próprias condições deste aumento de capital demonstram que os riscos assumidos

pelos investidores privados e pelos investidores públicos não são idênticos. A existência e as condições da cláusula
resolutiva da cessão mostram, em si mesmas, que os investidores privados e o investidor público enfrentam
consequências diferentes, em termos de riscos, caso se verifiquem as condições enumeradas na cláusula. Segundo
o Protocolo de Acordo, os investidores privados têm a possibilidade de se retirarem e de recuperarem o montante
investido, caso a Comissão, o Tribunal Geral ou o Tribunal de Justiça tomem uma decisão negativa, ou a delegação
de serviço público não seja renovada. Esta última parte da cláusula resolutiva é tanto mais penalizadora para o
Estado porquanto incide sobre a atividade essencial da SNCM, que é o operador histórico das ligações entre a
Córsega e o continente francês, realizando dois terços da sua atividade entre Marselha e a Córsega no âmbito da
delegação de serviço público. Os investidores privados estão, por isso, protegidos pela cláusula resolutiva contra o
risco comercial que pode afetar a maior parte das atividades da SNCM. Na verdade, este risco é unicamente
suportado pelo Estado.

(316) Ora, o exercício da cláusula resolutiva acima mencionada implicaria, por um lado, a obrigação de reembolso pela

SNCM de todas as injeções de capital efetuadas pelos cessionários, em benefício desses investidores privados. Por
outro lado, a CGMF voltaria a ser detentora de 100 % do capital da SNCM, numa altura em que o risco de
liquidação e, logo, de perda de uma parte significativa dos investimentos públicos teria aumentado de forma
substancial.
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(317) Quanto à promessa de aquisição pelos acionistas privados, não pode ser acionada pela CGMF em caso de

recuperação judicial ou de liquidação da SNCM, o que confirma que, em caso de dificuldades, essa opção não
pode ser acionada e os riscos recaem essencialmente sobre a CGMF, ou seja, sobre o Estado. A Comissão considera
assim que esta promessa de aquisição não pode ser analisada como sendo a contrapartida da cláusula resolutiva.

(318) Além disso, a Comissão não pode aceitar o argumento das autoridades francesas de que o Protocolo de Acordo

continha uma série de garantias para proteger o investimento do Estado. Com efeito, as obrigações impostas aos
cessionários não constituem riscos ou limitações suplementares a cargo dos cessionários que os colocariam numa
situação comparável à da CGMF. Elas visam unicamente assegurar que, durante o período em que a cláusula
resolutiva pode ser acionada pelos cessionários privados, estes últimos não efetuam qualquer alteração jurídica na
SNCM, realizando apenas atos necessários à execução do plano de negócios e do pacto social.

(319) Acresce que, como salienta o Tribunal Geral no acórdão de 11 de setembro de 2012, a análise da rendibilidade

prevista não é suficiente para concluir que o Estado efetuou o investimento em condições de mercado, na medida
em que os riscos não são equitativamente partilhados entre o acionista público e os privados.

(320) Mesmo que a condição do investimento pari passu não esteja preenchida, a medida pode continuar a estar

conforme com o princípio do investidor privado em economia de mercado. Seria, portanto, necessário demonstrar
que o comportamento do Estado era aquele que um investidor privado prudente teria adotado numa situação
semelhante, por exemplo, efetuando análises ex ante da rendibilidade do investimento. No entanto, as autoridades
francesas não forneceram qualquer prova de que tal análise tenha sido realizada. Limitaram-se tão só a considerar
ex post, nas suas observações, que a taxa de remuneração fixa de […] (*) % seria adequada para um investidor
privado, comparando-a às taxas de rendimento de uma OAT (Obligation Assimilable du Trésor) emitida pelo
Estado, cujo rendimento variava na época entre 3,72 e 3,95 %. Não apresentaram, porém, qualquer análise que
demonstre que a taxa de 10 % seria aceitável para um investidor privado, atendendo aos riscos suportados pelo
Estado, por exemplo, o da cláusula resolutiva e os relacionados com a situação da empresa.

(321) Acima de tudo, a taxa de […] (*) % é exclusivamente aplicável à injeção de capital no montante de 8,75 milhões de

euros, mas uma tal análise deveria ter tomado em conta a totalidade da injeção de capital do Estado aceite no
protocolo. Dado que não existe qualquer rendimento associado ao preço negativo de 158 milhões de euros nem ao
adiantamento em conta corrente de 38,5 milhões de euros, a taxa de rendimento para a totalidade do investimento
do Estado na SNCM, no momento da privatização de 2006, teria sido claramente inferior à taxa de rendimento de
uma OAT. Devido aos riscos associados, um investidor privado em economia de mercado não teria aceitado essa
taxa.

(322) Face ao que precede, a Comissão considera que os critérios estabelecidos pela jurisprudência para excluir liminar

mente que a medida em causa seja um auxílio estatal não estão preenchidos. Considera, por isso, que a injeção de
capital do Estado no montante de 8,75 milhões de euros confere uma vantagem económica à SNCM, na medida
em que foi efetuada em paralelo com uma injeção de capitais privados efetuada em condições que não são
comparáveis na aceção da jurisprudência da União. A medida em causa constitui, portanto, um auxílio estatal
na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.

6.1.4. Medidas de auxílio social (38,5 milhões de euros)
(323) As autoridades francesas consideram que este financiamento constitui um auxílio social, que não beneficia a

empresa e não constitui, por conseguinte, um auxílio estatal. As partes interessadas, CCF e STIM, contestaram a
classificação dessa medida como auxílio social porque consideram, nomeadamente, que ela pode gerar efeitos
positivos indiretos para a SNCM.

(324) A Comissão considera que o facto de os beneficiários diretos dos auxílios sociais serem trabalhadores não basta

para demonstrar a inexistência de auxílio a favor do seu empregador. Com efeito, o Tribunal Geral especifica o
seguinte: «[…] o facto de os beneficiários diretos do auxílio social serem trabalhadores não basta para demonstrar a
inexistência de um auxílio a favor do empregador» (146).

(146) Ponto 137 do acórdão de 11 de setembro de 2012.
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(325) Como afirma igualmente o Tribunal Geral no ponto 138 do acórdão de 11 de setembro de 2012, «[…] a fim de

examinar se esses auxílios sociais constituem um auxílio na aceção do artigo 87.o, n.o 1, CE, há que determinar
[…] se a SNCM aufere de uma vantagem económica indireta que lhe permite não ter de suportar custos que
normalmente deveriam onerar os seus recursos financeiros próprios e, portanto, impede que as forças do mercado
produzam as suas consequências normais.»

(326) A Comissão salienta ainda que, segundo o Protocolo de Acordo, essa medida constitui um compromisso do Estado

para com os parceiros privados de financiar «a fração do custo dita «da magnanimidade», das eventuais partidas
voluntárias ou cessão de contratos de trabalho, que viria somar-se às quantias de natureza diversa a pagar pelo
empregador (seja qual for a sua natureza) […]». Tal como refere o Tribunal Geral no ponto 145 do acórdão de
11 de setembro de 2012, a presença desses auxílios sociais no próprio protocolo «de venda» demonstra que eles
criam uma vantagem, tendo as partes recorrido aos mesmos porque deles podiam retirar algum benefício.

(327) Estes auxílios são, por conseguinte, suscetíveis de criar uma vantagem económica a favor da SNCM permitindo-lhe

não ter de suportar a totalidade dos custos da saída eventual e futura de alguns trabalhadores. Se uma empresa é
aliviada desses custos pelo Estado, esse alívio constitui uma vantagem para ela e a Comissão recorda que essas
medidas sociais complementares visam facilitar a execução dos planos de despedimento necessários para atingir os
objetivos da empresa e que não decorrem de qualquer obrigação legal. No caso em apreço, a frequência dos
movimentos sociais dentro da SNCM demonstra que a realização de um plano social nessa empresa implica quase
sistematicamente o surgimento de greves e de outras ações sindicais. As medidas sociais constituem assim, sem
qualquer dúvida, uma vantagem para a SNCM.

(328) Por conseguinte, a Comissão considera que esta medida constitui um auxílio na aceção do artigo 107, n.o 1, do

TFUE.

6.1.5. Saldo de 15,81 milhões de euros pago a título dos auxílios à reestruturação de 2002
(329) As medidas de 2006 aumentam substancialmente o montante do auxílio à reestruturação analisado no âmbito do

plano de 2002, na ordem de 69,29 milhões de euros, sendo analisadas como uma alteração do plano de
reestruturação e do seu custo. De facto, quando a privatização foi ponderada, o plano de reestruturação ainda
estava em curso, mas os seus objetivos de regresso à viabilidade não tinham sido atingidos pela SNCM. O Tribunal
Geral esclareceu que «[…] a esse respeito, com efeito, refira-se que a Decisão de 2006 é explícita quanto ao facto
de que, na falta de elementos de auxílio à reestruturação no plano de 2006, estes deveriam ser analisados
conjuntamente com o auxílio à reestruturação do plano de 2002 […]» (147). O Tribunal Geral sublinha que essa
análise foi feita «acertadamente». O montante de 69,29 milhões corresponde à soma dos 66 milhões de euros
concedidos em 2002 a título da primeira fração do plano de reestruturação com os 3,29 milhões de auxílios
concedidos em 2005 a título da segunda fração.

(330) Deste montante de auxílios concedidos a título do plano de reestruturação de 2002, 53,4 milhões de euros dizem

na realidade respeito à delegação de serviço público. Uma vez que a legalidade desse auxílio foi confirmada pelo
acórdão do Tribunal Geral de 11 de setembro de 2012, a Comissão deve examinar conjuntamente a compatibi
lidade do auxílio à reestruturação propriamente dito, ou seja, 15,81 milhões de euros concedidos aquando da
reestruturação de 2002 e a compatibilidade de todas as medidas de 2006, à luz das orientações de 2004.
6.2. EXAME DA COMPATIBILIDADE DOS AUXÍLIOS À REESTRUTURAÇÃO PAGOS EM 2002 E 2006
6.2.1. Orientações a considerar

(331) A Comissão observa que o plano de reestruturação de 2002 foi examinado no quadro das orientações de 1999.

Assinala igualmente que as novas medidas de 2006, que integraram o plano de 2002, são posteriores à entrada em
vigor das novas orientações de 2004 e foram executadas antes de a Comissão as autorizar.

(332) Em conformidade com as regras de transição estabelecidas nas orientações de 2004 (148), estas orientações são

aplicáveis visto estar em causa um auxílio ilegal parcialmente concedido após a sua entrada em vigor.

(333) Por conseguinte, uma vez que as medidas de 2006 constituem auxílios, estão inseridas no quadro das operações de

reestruturação desencadeadas em 2002 e são analisadas em conjunto com estas últimas. A compatibilidade de
todos esses auxílios será, portanto, analisada no âmbito das orientações de 2004.

(147) Ponto 150 do acórdão de 11 de setembro de 2012.
(148) Números 102 a 104 das orientações de 2004.
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6.2.2. Caráter de empresa em dificuldade
(334) Para ser elegível para um auxílio à reestruturação, a empresa deve poder ser considerada empresa em dificuldade na

aceção das orientações.

(335) . No caso vertente, a Comissão recorda ter considerado que essa condição se encontrava preenchida, tanto na

decisão de 17 de julho de 2002, relativa ao auxílio de emergência à SNCM (149), como na decisão de 19 de agosto
de 2002, que dá início ao procedimento formal de investigação relativamente ao projeto de recapitalização, com
base nas contas anuais da SNCM para o ano de 2001.

(336) 336. Para efeitos da presente decisão, a Comissão verificou que a SNCM preenchia esta condição com base nas

contas anuais da empresa relativas ao ano de 2002. Assim, os capitais próprios, sem provisões regulamentadas (150)
continuam a ser negativos -26,5 milhões de euros em 2002, contra -30,7 milhões de euros em 2001. Esse nível
traduz a perda de mais de metade do capital social da empresa, mais de um quarto do qual foi perdido nos últimos
12 meses seguintes à notificação, verificando-se assim a condição descrita no n.o 5, alínea a), das orientações.

(337) Além da evolução do capital social, a Comissão constata, designadamente, que:

— entre 2001 e 2002, os resultados correntes antes de impostos passaram de –5,1 milhões de euros em 2001
para –5,8 milhões de euros em 2002, só tendo sido possível atenuar as perdas líquidas em 2002 graças à
venda de alguns navios;
— a capacidade de autofinanciamento da SNCM, que era de 39,2 milhões de euros no final de 2001, reduziu-se
para 35,7 milhões de euros no final de 2002;
— as dívidas financeiras líquidas, excluindo locações financeiras, passaram de 135,8 milhões de euros para 144, 8
milhões de euros entre 2000 e 2002;
— os encargos financeiros (juros e encargos equiparados) passaram de 7,0 milhões de euros em 2000 para 9,503
milhões de euros em 2002.
(338) As autoridades francesas confirmaram, aliás, à Comissão que os bancos se recusavam a conceder empréstimos à

SNCM devido ao endividamento da empresa, não obstante esta ter proposto oferecer como garantia os seus
últimos navios livres de hipotecas ou outras servidões.

(339) Por último, o contrato de DSP em nada altera esta análise. Se bem que este contrato, conjugado com o sucesso do

plano de reestruturação, devesse permitir que a SNCM obtivesse a prazo resultados de exploração positivos, a grave
escassez de capitais próprios, o endividamento crescente e o custo das medidas operacionais do plano de rees
truturação não deixariam de levar a companhia à insolvência, ao fim de algum tempo.

(340) Dado que o período de reestruturação se estende de 2002 a 2006, é necessário verificar se a SNCM preenchia essa

condição durante este período e, nomeadamente, no momento em que foram decididas as novas injeções de
capitais públicos.

(341) A decisão de 2003 concluiu que a SNCM respeitava esse critério durante os exercícios de 2001 e 2002 (151).

(342) Convém agora verificar se a SNCM continuou a preencher essa condição durante os exercícios de 2003 a 2005, ou

seja, o último período contabilístico completo antes da execução das novas medidas de 2006 relativas à privati
zação da SNCM.

(149) Ver nota 5.
(150) As provisões regulamentadas são encargos inscritos na contabilidade em conformidade com as regras fiscais.
(151) Considerandos 209 a 297.
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(343) Como já foi dito no ponto 73 e seguintes, a situação da SNCM degradou-se fortemente em 2004 e 2005. O

resultado corrente da SNCM cifrou-se, assim, em -32,6 milhões de euros em 2004 e -25,8 milhões de euros em
2005. O resultado líquido, por sua vez, foi de -29,7 milhões de euros em 2004 e -28,8 milhões de euros em
2005. Os capitais próprios em 2005 (-1,7 milhões de euros) registaram uma quebra de 25,5 milhões de euros em
relação a 2004. Esta quebra corresponde à perda de mais de metade do seu capital social, mais de um quarto do
qual nos últimos 12 meses, verificando-se deste modo a condição suficiente constante do ponto 10, alínea a), das
orientações de 2004.

(344) À luz do que precede, a Comissão considera que a SNCM pode ser considerada empresa em dificuldade na aceção

das orientações de 2004.

6.2.2.1. Contribuição própria
(345) Nos termos do n.o 43 das orientações, «o montante e a intensidade do auxílio devem ser limitados aos custos

mínimos estritamente necessários para permitir a reestruturação em função das disponibilidades financeiras da
empresa, dos seus acionistas ou do grupo empresarial de que faz parte. Tal apreciação terá em conta os auxílios de
emergência concedidos anteriormente. Os beneficiários do auxílio devem contribuir de forma significativa para o
plano de reestruturação através dos seus fundos próprios, incluindo a venda de ativos que não sejam indispensáveis
para a sobrevivência da empresa, ou através de um financiamento externo obtido em condições de mercado. Tal
contribuição constitui um sinal de que os mercados acreditam na exequibilidade do retorno a uma situação de
viabilidade. Deve ser real, isto é, efetiva, com exclusão de todos os potenciais benefícios, nomeadamente a nível de
tesouraria, e deve ser tão elevada quanto possível».

(346) O ponto 44 das orientações especifica que «a Comissão terá normalmente em consideração as seguintes con

tribuições para que a reestruturação seja adequada: pelo menos 25 % no caso das pequenas empresas; pelo menos
40 % no caso das empresas médias; e pelo menos 50 % para as grandes empresas. Em circunstâncias excecionais e
nos casos de especial dificuldade, que devem ser demonstrados pelo Estado-Membro, a Comissão pode aceitar uma
contribuição menos elevada».

(347) O ponto 7 das orientações especifica igualmente que «convém reafirmar com maior clareza o princípio de que [a

contribuição substancial para a reestruturação por parte do beneficiário] deve ser real e isenta de auxílios. A
contribuição do beneficiário tem um duplo objetivo: por um lado, demonstrar que os mercados (proprietários e
credores) acreditam na possibilidade de um regresso a uma situação de viabilidade num período de tempo razoável;
por outro, garantir que o auxílio à reestruturação é limitado ao mínimo necessário para restaurar a viabilidade,
limitando ao mesmo tempo as distorções da concorrência […]».

(348) A jurisprudência realçou igualmente que a contribuição própria deve indicar que os mercados acreditam na

possibilidade do regresso à viabilidade (152). A Comissão sublinha que esta exigência é particularmente pertinente
no caso da SNCM devido à situação da empresa desde 2002. Com efeito, a Comissão recorda que as medidas
iniciais de reestruturação de 2002 não produziram os resultados previstos e que algumas delas não foram
respeitadas ou não foram realizadas (ver considerando 351). Em consequência de a SNCM não ter conseguido
aplicar integralmente essas primeiras medidas de reestruturação, a partir de 2004, a sua situação económica e
financeira continuou a degradar-se (ver considerandos 73 a 75).

(349) Os custos de reestruturação ascendiam a 46 milhões de euros em 2002. Quanto às medidas de 2006, a Comissão

considera que o montante dos custos de reestruturação correspondia ao montante do auxílio (153), ou seja, 202,55
milhões de euros, aos quais se deve juntar o aumento de capital dos parceiros privados, ou seja, 26,25 milhões de
euros, o que dá 274,8 milhões de euros no total. A contribuição própria é constituída por 42,385 milhões de
euros de produto líquido da cessão de ativos e 26,25 milhões de euros de aumento de capital dos parceiros
privados, ou seja, uma contribuição própria total de 68,635 milhões de euros. Por conseguinte, tendo em conta as
novas medidas de 2006, a contribuição própria cifra-se em 25 %, quando as orientações exigem que ela seja de
pelo menos 50 %. A Comissão realça que as autoridades francesas não invocaram circunstâncias excecionais nem
situações de dificuldade particulares para que a Comissão aceitasse uma contribuição própria real menos elevada.
Em todo o caso, considera que não existem, no caso em apreço, circunstâncias excecionais que justifiquem uma
redução do nível da contribuição própria exigida pelas orientações de 2004.

(350) A Comissão considera, portanto, que a contribuição própria da SNCM para o esforço de reestruturação continua a

ser insuficiente face ao disposto nas orientações.

(152) Acórdão do Tribunal Geral, de 7 de dezembro de 2010, Frucona Košica/Comissão, T-11/07, ainda não publicado na coletânea, pontos
244 e 245.
(153) As medidas de 2006 consistem na privatização da SNCM.
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6.2.2.2. Restauração da viabilidade a longo prazo
(351) Na decisão de dar início ao procedimento, a Comissão tinha manifestado dúvidas quanto ao regresso da SNCM à

viabilidade a longo prazo, nomeadamente no que diz respeito aos factos seguintes:
— a SNCM não previa a supressão de todas as suas atividades deficitárias;

— o sucesso do plano de reestruturação estava estreitamente ligado à atribuição da DSP entre Marselha e a
Córsega durante o período compreendido entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de dezembro de 2012;
— as previsões de redução do pessoal de navegação constantes do plano de 2002 não foram respeitadas e o
objetivo de aumentar a produtividade em 10 % não foi atingido;
— a insuficiência da redução de 400 postos de trabalho equivalentes a tempo inteiro e das medidas de produ
tividade previstas no plano de 2006 devido aos desvios em relação ao plano de 2002.
(352) As autoridades francesas responderam que a mudança de acionistas e a execução das três medidas do plano de

privatização permitiriam que a SNCM assentasse o desenvolvimento da sua atividade em alicerces sólidos e que o
caráter deficitário de algumas vertentes da sua atividade não era, por conseguinte, irremediável.

(353) A Comissão constata que não foi possível levar a cabo as medidas previstas no plano de reestruturação de 2002, o

que causou uma forte degradação dos resultados da sociedade em 2004 e 2005. Em 2006, o aumento do volume
de negócios em 20 milhões de euros e o aumento da compensação de serviço público em 9 milhões de euros não
permitiram restabelecer o resultado de exploração porque o aumento dos preços dos combustíveis e o agrava
mento dos encargos de exploração foram muito superiores ao previsto. O perito da Comissão constatou que a
execução do plano de negócios dos cessionários foi muito atrasada por vários acontecimentos (154), tendo con
cluído que existia o risco de, em 2007, os prejuízos acumulados serem muito mais elevados do que inicialmente se
previa.

(354) Consequentemente, a Comissão considera que as respostas das autoridades francesas não esclareceram todas as

suas dúvidas. Com efeito, associar a restauração da viabilidade à atribuição da delegação de serviço público no
período de 2007-2013 e à execução das três medidas do plano de privatização, cuja legalidade e compatibilidade
com o mercado interno não tinham sido confirmadas, afigura-se arriscado. A credibilidade de um plano de
restauração da viabilidade a longo prazo de uma empresa pressupõe, no mínimo, que as hipóteses admitidas
sejam realistas. Ora, no caso vertente, o sucesso do plano apoia-se quase exclusivamente na realização de dois
acontecimentos hipotéticos e que escapam ao controlo da SNCM. Além disso, dada a situação financeira da
empresa nessa altura, a Comissão questiona a sua capacidade de financiar a renovação de que alguns dos seus
ferries necessitavam. Porém, as autoridades francesas apresentaram essa renovação como algo que permitiria atingir
os objetivos de regresso à viabilidade.

(355) A Comissão considera assim que a condição de restauração da viabilidade a longo prazo exigida pelas orientações

não se encontra preenchida.

6.2.2.3. Prevenção de qualquer distorção excessiva da concorrência (medidas compensatórias)
(356) A decisão de 2008 anulada mencionava quatro medidas compensatórias:

— o encerramento da filial Corsica Marittima (82 000 passageiros em 2000), que assegurava as ligações entre a
Itália e a Córsega, e consequentemente a retirada do grupo SNCM do mercado dos serviços entre a Itália e a
Córsega;
— a quase retirada da SNCM das ligações entre Toulon e a Córsega, mercado que em 2002 não representava
menos de 460 000 passageiros;
(154) Ver relatório Stephens, Estudo sobre a reestruturação da companhia marítima SNCM, p. 85, ponto 3: execução da DSP em julho de
2007 em vez de janeiro; numerosos litígios com a CFF.
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— a limitação do número total de lugares oferecidos e do número de rotações operadas em cada ano, a partir de
2003, pela SNCM, nomeadamente no serviço entre Nice e a Córsega;
— a venda de quatro navios.
(357) A Comissão deseja recordar que estas medidas já tinham sido propostas pelas autoridades francesas em relação ao

montante de 15,81 milhões de euros correspondente ao auxílio à reestruturação concedido em 2002.

(358) Na sequência da anulação da decisão de 2008 pelo acórdão de 11 de setembro de 2012, o montante total do

auxílio subiu para mais de 210 milhões de euros. A Comissão considera que as suas dúvidas não foram escla
recidas pelas razões seguintes.

(359) Quanto à venda dos quatro navios prevista aquando da reestruturação de 2002, a Comissão constata que estas

cessões foram parcialmente compensadas pela entrega do Danielle Casanova em junho de 2002, do navio misto
Paglia Orba e do navio misto Pascal Paoli, em 2003.

(360) Quanto ao encerramento da Corsica Marittima, o ponto 40 das orientações especifica nomeadamente que «[…] os

abatimentos ao ativo e o encerramento de atividades deficitárias que serão necessários de qualquer forma para
restaurar a viabilidade não serão considerados medidas de redução da capacidade ou da presença no mercado para
efeitos da apreciação das contrapartidas». Por conseguinte, o encerramento da Corsica Marittima, que foi deficitária
desde a sua criação em 1990, não pode ser classificada como medida compensatória, mas sim como uma medida
inserida no esforço de restauração da viabilidade a longo prazo.

(361) Este mesmo raciocínio é aplicável ao serviço entre a Córsega e Nice. A Comissão faz notar que a SNCM possui

uma quota de mercado minoritária no mesmo enquanto a Corsica Ferries France detém uma quota de 70 % (155).
Segundo o relatório Stephens, o tráfego a partir de Nice, sobretudo, durante a época estival é objeto de grande
procura, a qual subsiste parcialmente fora dessa época. Contudo, essa linha registou um resultado corrente
deficitário entre 2004 e 2007, pelo que a medida em causa não pode ser considerada compensatória, mas sim
como uma medida destinada a contribuir para a restauração da viabilidade a longo prazo.

(362) A Comissão realça igualmente que o tráfego de passageiros aumentou consideravelmente entre a Córsega e o porto

de Toulon, tendo passado de menos de 200 000 passageiros por ano em 1999 para quase um milhão em
2007 (156). Por conseguinte, a quase retirada da SNCM desse serviço poderia ser considerada como uma medida
compensatória. A Comissão assinala, todavia, que a linha Toulon-Córsega é a menos importante da SNCM em
termos de passageiros.

(363) No entanto, mesmo que essa medida fosse considerada compensatória, seria, na opinião da Comissão, muito

insuficiente. Na verdade, o n.o 40 das orientações estipula que «[…] as contrapartidas devem ser proporcionais aos
efeitos de distorção causados pelo auxílio […]». Como já foi recordado nos considerandos 341 e 342, a Comissão
constata que estas medidas tinham sido propostas pelas autoridades francesas em relação ao montante de 15,81
milhões de euros, correspondente ao auxílio à reestruturação concedido em 2002. Ora, uma vez que o montante
total do auxílio aumentou para cerca de 218 milhões de euros, a Comissão considera que as medidas propostas
são insuficientes para compensar a distorção da concorrência gerada pela concessão destes auxílios.

(364) A Comissão conclui, deste modo, que não foi possível dissipar as dúvidas sobre a classificação dessas medidas, quer

como medidas compensatórias, quer como medidas necessárias para a restauração da viabilidade. Em todo o caso,
as medidas propostas continuam a ser muito insuficientes.

(365) As autoridades francesas referiram o risco de monopólio a favor da CFF caso a SNCM desaparecesse, mas a

Comissão considera que elas não demonstraram suficientemente a existência e a importância deste risco. Com
efeito, o transporte de passageiros e de mercadorias entre a França continental e a Córsega é um mercado aberto e
concorrencial para todos os operadores presentes no Mediterrâneo e que se caracteriza pela ausência de obstáculos
à entrada. A posição da Corsica Ferries, seja ela qual for, não é de molde a justificar que a concorrência seja
falseada pelas medidas controvertidas.

(155) Ver relatório Stephens, Estudo sobre a reestruturação da companhia marítima SNCM, p. 96.
(156) Ver Autoridade da Concorrência, parecer n.o 12-A-05 de 17 de fevereiro de 2012, pontos 124 e 125.
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(366) Face ao exposto, a Comissão conclui que as medidas propostas não preenchem os critérios enumerados nos n.os 38

a 42 das linhas orientadoras.

VII. CONCLUSÃO
7.1. INCOMPATIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DA INJEÇÃO DE CAPITAL NOTIFICADA PELAS AUTORIDADES FRANCESAS
EM 2002 E DAS TRÊS NOVAS MEDIDAS EXECUTADAS PELAS AUTORIDADES FRANCESAS EM 2006
(367) A injeção de capital de 15,81 milhões de euros notificada pelas autoridades francesas em 2002 e as três novas

medidas aplicadas em 2006 pelas mesmas autoridades, a saber, a cessão de 100 % da SNCM pelo preço negativo
de 158 milhões de euros, o aumento de capital de 8,75 milhões de euros subscrito pela CGMF e o adiantamento
em conta-corrente de 38,5 milhões de euros em favor dos trabalhadores da SNCM, constituem auxílios na aceção
do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE e são incompatíveis com o mercado interno.

(368) A Comissão recorda que, em conformidade com o artigo 14.o, n.o 1, do Regulamento (CE) n.o 659/1999, qualquer

auxílio ilegal e incompatível com o mercado interno deve ser recuperado junto do beneficiário.

(369) Para fins dessa recuperação, as autoridades francesas devem ainda acrescentar ao montante do auxílio os juros de

recuperação, desde a data em que o auxílio em causa foi colocado à disposição da empresa até à sua recuperação
efetiva (157), nos termos do disposto no capítulo V do Regulamento (CE) n.o 794/2004 da Comissão (158).
7.2. INCOMPATIBILIDADE E RECUPERAÇÃO DO AUXÍLIO DE EMERGÊNCIA

(370) A partir do momento em que as medidas notificadas a título do auxílio à reestruturação não preenchem as

condições de compatibilidade previstas nas orientações, há que retirar as devidas consequências dessa incompati
bilidade relativamente ao auxílio de emergência à SNCM autorizado pelas autoridades francesas, e que foi objeto da
decisão da Comissão de 17 de julho de 2002, exigindo a restituição do mesmo.

(371) Em 19 de novembro de 2002, as autoridades francesas transmitiram à Comissão uma cópia dos convénios de

adiantamento de tesouraria entre a SNCM e a CGMF, bem como as provas do reembolso do adiantamento da
CGMF à SNCM efetuado por duas transferências datadas de 13 de maio e 14 de junho de 2002.

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A injeção de capital de 15,81 milhões de euros e as três novas medidas executadas pelas autoridades francesas em 2006,
a saber, a cessão de 75 % da SNCM ao preço negativo de 158 milhões de euros, o aumento de capital de 8,75 milhões de
euros subscrito pela CGMF e o adiantamento em conta corrente de 38,5 milhões de euros, em favor dos trabalhadores da
SNCM, concedidos pela França à SNCM, em violação do artigo 108.o, n.o 3, do TFUE, constituem auxílios estatais ilegais e
incompatíveis com o mercado interno.
Artigo 2.o
1.

A França deve recuperar do beneficiário os auxílios mencionados no artigo 1.o.

2.
Os montantes a recuperar vencem juros a partir da data em que foram colocados à disposição do beneficiário e até
à data da respetiva recuperação efetiva.
3.
Os juros são calculados de acordo com uma base composta, em conformidade com o capítulo V do Regulamento
(CE) n.o 794/2004 e com o Regulamento (CE) n.o 271/2008 da Comissão (159), que altera o Regulamento (CE)
n.o 794/2004.
(157) Ver artigo 14.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 659/99.
(158) Regulamento (CE) n.o 794/2004 da Comissão, de 21 de abril 2004, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do
Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE (JO L 140 de 30 de abril de 2004, p. 1).
(159) Regulamento (CE) n.o 271/2008 da Comissão, de 30 de janeiro de 2008, que altera o Regulamento (CE) n.o 794/2004 relativo à
aplicação do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE (JO
L 82 de 25.3.2008, p. 1).
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Artigo 3.o
1.

A recuperação dos auxílios referidos no artigo 1.o deve ser imediata e efetiva.

2.
A França deve assegurar a aplicação da presente decisão no prazo de quatro meses a contar da data da respetiva
notificação.
Artigo 4.o
1.
No prazo de dois meses a contar da notificação da presente decisão, a França deve apresentar à Comissão as
seguintes informações:
a) montante total (capital e juros) a recuperar junto do beneficiário;
b) descrição pormenorizada das medidas já adotadas e previstas para dar cumprimento à presente decisão;
c) os documentos comprovativos de que o beneficiário foi intimado a reembolsar o auxílio.
2.
A França deve manter a Comissão regularmente informada sobre a evolução das medidas nacionais adotadas para
aplicar a presente decisão até estar concluída a recuperação dos auxílios referidos no artigo 1.o. Deve apresentar
imediatamente, a pedido da Comissão, as informações relativas às medidas já adotadas e previstas para lhe dar cum
primento. Deve fornecer também informações pormenorizadas sobre os montantes dos auxílios e dos juros já recupe
rados junto do beneficiário.
Artigo 5.o
A República Francesa é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 20 de novembro de 2013.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente
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ANEXO
INFORMAÇÕES SOBRE OS MONTANTES RECEBIDOS, A RECUPERAR E JÁ RECUPERADOS

Identificação do
beneficiário

Montante total do auxílio Montante total do auxílio
a recuperar (*)
recebido a título do
(Capital)
regime (*)

(*) Em milhões da moeda nacional.

Montante total já reembolsado (*)
Capital

Juros
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de fevereiro de 2014
sobre a medida SA.35388 (C/13) (ex NN/13 e ex N/12) – Polónia – Criação do aeroporto de Gdynia-Kosakowo
[notificada com o número C(2014) 759]
(A versão polaca é a única que faz fé)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2014/883/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia e, nomeadamente, o artigo 108.o, n.o 2,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e, nomeadamente, o artigo 62.o, n.o 1, alínea a),
Após ter convidado as partes interessadas a apresentarem as suas observações em conformidade com as disposições acima
mencionadas (1),
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
(1)

A Polónia notificou a Comissão, por carta datada de 7 de setembro de 2012, por razões de segurança jurídica, dos
planos para o financiamento da conversão de um aeródromo militar nas proximidades de Gdynia, no norte da
Polónia, em aeroporto civil. A medida foi registada como um processo de auxílio estatal com o número SA.35388.

(2)

A Comissão solicitou, por cartas datadas de 7 de novembro de 2012 e 6 de fevereiro de 2013, informações
adicionais sobre a medida notificada. A Polónia apresentou as informações adicionais a 7 de dezembro de 2012 e
15 de março de 2013. Em 17 de abril de 2013 decorreu uma reunião entre a Comissão e a Polónia. Nesta reunião,
a Polónia confirmou que o financiamento notificado já tinha sido concedido de modo irrevogável.

(3)

A Comissão informou a Polónia, por carta datada de 15 de maio de 2013, que o processo seria transferido para o
registo dos auxílios não notificados (processo NN), visto que o essencial do financiamento notificado à Comissão
tinha já sido concedido de modo irrevogável. A Polónia apresentou informações adicionais, por carta datada de
16 de maio de 2013.

(4)

A Comissão informou a Polónia, por carta datada de 10 de julho de 2013, da sua decisão de dar início ao
procedimento previsto no artigo 108.o, n.o 2, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE) (2)
(doravante designada «a decisão de início de procedimento»), relativamente ao financiamento concedido à Port
Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o. o. (doravante designada «Gdynia-Kosakowo Airport Ltd») pela cidade de Gdynia
(doravante designada «Gdynia») e pelo município de Kosakowo (doravante designado «Kosakowo»). A Polónia
apresentou as suas observações sobre a decisão de início de procedimento no dia 6 de agosto de 2013.

(5)

A decisão da Comissão no sentido de iniciar o procedimento foi publicada no Jornal Oficial da União Europeia (3). A
Comissão convidou as partes interessadas a apresentarem as suas observações sobre a medida em causa, no prazo
de um mês a contar da data de publicação.

(6)

A Comissão não recebeu quaisquer observações das partes interessadas. A Polónia foi informada desse facto por
carta datada de 9 de outubro de 2013.

(1) JO C 243 de 23.8.2013, p. 25.
(2) Com efeitos a partir de 1 de dezembro de 2009, os artigos 87.o e 88.o do Tratado CE passaram a ser, respetivamente, os artigos
107.o e 108.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia («TFUE»). O teor das duas séries de disposições é idêntico. Para
efeitos da presente Decisão, as referências aos artigos 107.o e 108.o do TFUE devem ser entendidas, sempre que apropriado, como
referências aos artigos 87.o e 88.o do Tratado CE. O TFUE efetuou também algumas alterações à terminologia, por exemplo,
substituiu «Comunidade» por «União» e «mercado comum» por «mercado interno». A terminologia do TFEU será utilizada ao longo
da presente Decisão.
(3) Ver nota de rodapé 1.
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A Comissão solicitou mais informações, por carta datada de 30 de outubro de 2013. A Polónia forneceu
informações adicionais, por cartas datadas de 4 de novembro de 2013 e 15 de novembro de 2013. Em 26 de
novembro de 2013 decorreu uma reunião entre a Comissão e a Polónia. A Polónia facultou as informações
adicionais, por cartas datadas de 3 de dezembro de 2013 e 2 de janeiro de 2014.

2. DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS E RAZÕES PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO
2.1. CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO
(8)

O processo diz respeito ao financiamento de um novo aeroporto civil na Pomerânia (województwo pomorskie), na
fronteira entre a cidade de Gdynia e o município de Kosakowo, a 25 quilómetros do aeroporto de Gdansk (4). O
novo aeroporto é propriedade de e será explorado pela Gdynia-Kosakowo Airport Ltd (doravante designado
também «gestor aeroportuário» ou «aeroporto de Gdynia»). O gestor aeroportuário é integralmente detido pelos
municípios de Gdynia e Kosakowo.

(9)

O projeto de investimento tem como objetivo a criação de um segundo aeroporto na Pomerânia, com base na
infraestrutura de um aeródromo militar situado em Kosakowo (5). O novo aeroporto iria gerir essencialmente o
tráfego de aviação geral (por exemplo, jatos privados, planadores/aeronaves desportivas ligeiras), transportadoras
low cost e voos charter. No momento da notificação, esperava-se que o aeroporto começasse a funcionar no início
de 2014. Em 2012, um relatório da PricewaterhouseCoopers (doravante designada «PWC») revelou as seguintes as
previsões para o tráfego de passageiros durante os primeiros anos de funcionamento: cerca de […] em 2014, […]
em 2017, […] em 2020 e cerca de […] em 2028.

(10)

As origens do presente projeto remontam a abril de 2005, quando diversas autoridades regionais, o Ministério da
Defesa Nacional e os representantes do aeroporto de Gdansk (6), assinaram uma Carta de Intenções para criar um
novo aeroporto na Pomerânia, com base na infraestrutura do aeródromo militar de Kosakowo. Em julho de 2007,
as autoridades locais de Gdynia e Kosakowo criaram uma empresa denominada Gdynia-Kosakowo Airport Ltd. Em
dezembro de 2009, Gdynia e Kosakowo chegaram a um acordo com o Ministério dos Transportes para a
designação da Gdynia-Kosakowo Airport Ltd como a empresa responsável pelo novo aeroporto. Deste modo,
ao abrigo de um acordo com data de 9 de setembro de 2010, o Governo polaco transferiu o local do aeródromo
militar, com 254 hectares, para o município de Kosakowo por um período de 30 anos; por sua vez, o município
alugou o local à Gdynia-Kosakowo Airport Ltd, pelo mesmo período de tempo.

O projeto de investimento
(11)

Tendo em conta que inicialmente o aeródromo de Gdynia-Kosakowo (Gdynia-Oksywie) fora utilizado exclusiva
mente para fins militares, o gestor do novo aeroporto deverá ser capaz de utilizar a infraestrutura existente (uma
pista de 2 500 metros, as vias de circulação, uma placa de estacionamento, o equipamento de navegação, etc.).
Estima-se que o custo total do investimento para o projeto de conversão seja, em termos nominais, de 164,9 mi
lhões de PLN (41,2 milhões de EUR (7)), e 148,4 PLN (37,1 milhões de EUR), em termos reais. O quadro seguinte
apresenta uma visão geral do desenvolvimento gradual do aeroporto, a qual se divide em quatro fases. Segundo a

(4) Dependendo do percurso escolhido, a distância de automóvel entre os aeroportos de Gdynia e Gdansk varia entre 26 e 29
quilómetros; fonte: Google Maps, Bing Maps. O aeroporto de Gdansk é propriedade de e explorado pela Gdansk Lech Wałęsa
Airport Ltd, uma empresa criada por entidades públicas. O capital social da empresa reparte-se da seguinte forma: cidade de Gdansk
(32 %), Pomorskie Voivodship (32 %), Empresa Pública Porty Lotnicze (Aeroportos Polacos) (31 %), cidade de Sopot (3 %) e cidade de
Gdynia (2 %). O aeroporto de Gdansk Lech Wałęsa (doravante designado «Aeroporto de Gdansk») é o terceiro maior aeroporto da
Polónia. Em 2012, registou um tráfego 2,9 milhões de passageiros (2,7 milhões em serviços aéreos regulares e 0,2 milhões em voos
charter).
As oito companhias aéreas seguintes oferecem serviços aéreos regulares a partir do Aeroporto de Gdansk (janeiro de 2014): Wizzair
(22 destinos), Ryanair (7 destinos), Eurolot (4 destinos), LOT (2 destinos), Lufthansa (2 destinos), SAS (2 destinos), Air Berlin (1
destino), Norwegian (1 destino). Desde a abertura de um novo terminal, em maio de 2012, o Aeroporto de Gdansk tem capacidade
para lidar com um volume de 5 milhões de passageiros por ano. De acordo com a informação fornecida pela Polónia, a ampliação do
terminal (prevista para 2013-2015) irá aumentar a capacidade do aeroporto para 7 milhões de passageiros. O investimento no
aeroporto de Gdansk foi também financiado através de um auxílio estatal [consultar a decisão da Comissão de 2008, relativa ao
auxílio estatal com a referência N 153/08 — 1,7 milhões de EUR (JO C 46 de 25.2.2009, p. 7); a decisão da Comissão de 2009,
relativa ao auxílio estatal, com a referência N 472/08, em resultado da qual a Polónia concedeu cerca de 33 milhões de EUR ao
aeroporto de Gdansk (JO C 79 de 2.4.2009, p. 2)].
(5) O aeródromo militar de Gdynia Oksywie situa-se na fronteira entre a cidade de Gdynia e o município de Kosakowo.
(6) O acordo foi assinado pelas autoridades da Pomerânia, das cidades de Gdansk, Gdynia e Sopot, do município de Kosakowo e por
representantes do governo polaco (da região da Pomerânia, do Ministério da Defesa Nacional e do Ministério dos Transportes) e do
aeroporto de Gdansk.
(7) A taxa de câmbio aplicada para efeitos da presente decisão é 1 EUR = 4 PLN, o que corresponde à taxa de câmbio semanal média
para o ano de 2010. Fonte: Eurostat.
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Polónia, o custo total do investimento inclui também os investimentos relacionados com o desempenho de
funções que são da competência da política pública (8), e que, no total, representam cerca de […] milhões de
PLN ([…] milhões de EUR) (para as quatro fases).
Quadro 1
Custo nominal total do investimento no aeroporto de Gdynia-Kosakowo em 2007-2030
O projeto de investimento
Custo em milhões Custo em milhões

Fase I: 2007 - 2011

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

164,90

41,02

Trabalhos preparatórios (limpeza do local, remoção de edifícios velhos e de
árvores) e estudos de viabilidade, planeamento
Fase II: 2012 - 2013
—
—
—
—
—
—
—

Terminal (operacional em 2013 e inicialmente utilizado para AG)
Edifício para a administração do aeroporto e corpo de bombeiros
Renovação da placa
Infraestruturas energéticas, luzes de navegação e vedação do aeroporto
Manutenção do aeroporto e equipamento de segurança
Ajustamento do equipamento de navegação
Vias de acesso, estação de abastecimento de combustível e estaciona
mento automóvel

Fase III: 2014 - 2019
— Investimentos necessários para assistir aviões maiores (Boeing 737 ou
Aibus A320), p.ex. extensão da pista de circulação, da placa e do equi
pamento aeroportuário
— Outros investimentos orientados para os serviços aos passageiros (p.ex.
extensão do parque de estacionamento)
Fase IV: 2020 - 2030
— Expansão do terminal
— Extensão do edifício para a administração do aeroporto e corpo de bom
beiros
— Extensão da placa, das pistas de circulação e dos parques de estaciona
mento
Custos de investimento totais
Fonte: informações fornecidas pela Polónia.

Financiamento do projeto de investimento
(12)

O projeto de investimento é financiado através de injeções de capital por parte dos acionistas públicos (ou seja, os
municípios de Gdynia e Kosakowo). As injeções de capital destinam-se a cobrir os custos de investimento e os
custos operacionais do aeroporto, durante a fase inicial do seu funcionamento (isto é, até ao final de 2019). Os
acionistas públicos esperam que o gestor aeroportuário comece a gerar lucro e que, em 2020, possa assim
financiar todas as suas atividades a partir de receitas próprias.

(13)

Antes de o projeto ter sido notificado à Comissão (ou seja, antes de 7 de setembro de 2012), os acionistas públicos
do aeroporto de Gdynia decidiram contribuir com cerca de 207,48 milhões de PLN (9) (cerca de 51,87 milhões de
EUR) para efeitos da execução do projeto de investimento e para a cobertura de prejuízos do aeroporto durante os
primeiros anos de funcionamento. Entre 2007 e 2019, o município de Gdynia deverá contribuir com 142,48 mi
lhões de PLN (cerca de 35,62 milhões de EUR), em numerário. Quando a empresa foi constituída, o município de
Kosakowo contribuiu com 0,1 milhões de PLN (25 000 EUR), em numerário. Entre 2011 e 2040, o município de
Kosakowo deverá também fazer uma contribuição não monetária de 64,9 milhões de PLN (cerca de 16,2 milhões
de EUR) através da permuta de parte da renda anual, a ser paga pelo aeroporto de Gdynia no âmbito do contrato
de arrendamento, por ações no aeroporto (ver Quadro 2).

(8) No parecer da Polónia, o investimento da competência da política pública abrange edifícios e equipamento para pessoal destacado
para o combate a incêndios, funcionários de alfândega, seguranças do aeroporto, agentes de polícia e guardas de fronteira, bem como
uma vedação no aeroporto com videovigilância, etc.
(9) Em termos nominais.
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Quadro 2
Financiamento do projeto de investimento através de aumentos de capital
milhões PLN

milhões EUR

Antes de 18 de junho de 2012
Injeções de capital em numerário do município de Gdynia

60,73

15,18

Injeções de capital em numerário do município de Kosakowo

0,10

0,03

Conversão da dívida em capital do município de Kosakowo

3,98

1,00

64,81

16,20

81,75

20,44

em 2013

29,90

7,48

em 2015

[…]

[…]

em 2016

[…]

[…]

in 2017

[…]

[…]

em 2018

[…]

[…]

em 2019

[…]

[…]

60,92

15,23

em 2013-2039 (27*PLN […])

[…]

[…]

em 2040

[…]

[…]

Contribuições totais previstas após 18 de junho de 2012

142,67

35,67

Capital total previsto da Gdynia-Kosakowo Airport Ltd

207,48

51,87

Total contribuições antes de 18 de junho de 2012
Previstas apos 18 de junho de 2012
Injeções de capital em numerário do município de Gdynia:
das quais:

Conversão da dívida em capital do município de Kosakowo do qual:
das quais:

Fonte: informações fornecidas pela Polónia.

2.2. RAZÕES PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO E À AVALIAÇÃO INICIAL
(14)

A decisão de início de procedimento colocou as questões seguintes:
— Em primeiro lugar, se o financiamento público do projeto de investimento está em conformidade com o
Princípio do Investidor de Economia de Mercado (doravante designado «PIEM»), em particular no que respeita
(i) a aplicação atempada do PIEM, a metodologia para aplicar o PIEM e (ii) se a análise do PIEM levada a cabo
pelas autoridades polacas, que resulta num Valor Atual Líquido positivo (doravante designado «VAL») (10), se
baseia em pressupostos realistas e fiáveis;

(10) O Valor Atual Líquido indica se a rendibilidade de um determinado projeto excede os custos (de oportunidade) de capital. Um
projeto é considerado um investimento economicamente viável se gerar um VAL positivo. Os investimentos que produzem um
rendimento inferior aos custos (de oportunidade) de capital não são considerados economicamente viáveis. Os custos (de oportu
nidade) de capital estão contabilizados na taxa de desconto.
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— Second, whether operating and investment aid to Gdynia airport can be found compatible.
Aplicação do PIEM
(15)

No que diz respeito à primeira questão, a Comissão manifestou dúvidas sobre se o estudo do PIEM podia ser
utilizado para avaliar a existência de auxílio estatal, uma vez que este estudo foi realizado em 2012, ou seja, após a
decisão irrevogável de financiar a conversão do aeroporto ter sido tomada pelos acionistas públicos. Assim, a
Comissão tinha dúvidas quanto à adequação do cenário contrafactual, no qual se supõe que o investimento tenha
terminado em 2012.

(16)

Uma vez que o aeroporto de Gdynia deverá adotar um modelo de negócios semelhante ao do aeroporto de
Gdansk (ou seja, destacando as transportadoras low cost, os charter e aviação geral), o qual tem ainda disponível
uma capacidade não utilizada, bem como planos de expansão, e está situado a apenas 25 km de distância, a
Comissão manifestou dúvidas sobre se as previsões de receitas para o aeroporto de Gdynia se baseavam em
pressupostos realistas, em particular, no que respeita ao nível das taxas aeroportuárias e ao nível previsto de
tráfego de passageiros. Em particular, a Comissão observou que o plano de negócios para o aeroporto de Gdynia
previa, após a dedução dos descontos/abatimentos, uma taxa aeroportuária por passageiro mais elevada do que a
aplicada no aeroporto de Gdansk e noutros aeroportos regionais comparáveis na Polónia.

(17)

Além disso, a Comissão manifestou dúvidas quanto ao facto de o plano de negócios considerar a totalidade dos
incentivos estipulados (tais como o apoio à comercialização, descontos ou quaisquer outros incentivos para o
desenvolvimento de rotas, etc.), que devem ser concedidos diretamente pelo aeroporto de Gdynia, pelos seus
acionistas ou por outras autoridades regionais, de maneira a induzir as companhias aéreas a abrirem novas rotas
a partir do aeroporto.

(18)

Uma vez que, geralmente, a taxa de crescimento de uma empresa não é superior à da economia na qual opera (isto
é, em termos de crescimento do PIB), a Comissão manifestou dúvidas quanto à adequação da taxa de crescimento
do volume de negócios de […] utilizada para calcular o Valor Final (11). Esta dúvida afeta diretamente a avaliação
da rentabilidade do projeto de investimento, uma vez que o valor do capital próprio do novo aeroporto só se torna
positivo à luz do valor final do projeto em 2040 (os fluxos de caixa descontados e acumulados ao longo do
período de previsão entre 2010 e 2040 são negativos).

(19)

Por essa razão, a Comissão considerou que o financiamento público do projeto de investimento resultará em
benefícios seletivos para o gestor aeroportuário de Gdynia. O financiamento público provém também de recursos
estatais e é imputável ao Estado. Além disso, falseia ou ameaça falsear a concorrência e o comércio entre os
Estados-Membros. Uma vez que todos os critérios cumulativos relativos à noção de auxílio foram cumpridos, a
Comissão considerou que o financiamento público constituía um auxílio estatal nos termos do artigo 107.o, n.o 1,
do TFUE.
Compatibilidade do auxílio

(20)

No que diz respeito à segunda questão, a Comissão manifestou dúvidas sobre se os auxílios ao investimento e ao
funcionamento para o aeroporto de Gdynia podiam ser considerados compatíveis com o mercado interno.

(21)

No que respeita o auxílio ao investimento, a Comissão tinha dúvidas quanto ao cumprimento de todos os critérios
de compatibilidade estabelecidos nas orientações de 2005 para os auxílios ao investimento no sector da avia
ção (12). Em particular, a Comissão manifestou dúvidas quanto ao facto de o investimento em questão cumprir ou
não com um objetivo de interesse comum claramente definido, quanto à necessidade e proporção da infraestrutura
e se esta oferece perspetivas satisfatórias de utilização a médio prazo. Além disso, a Comissão manifestou dúvidas
quanto à compatibilidade entre o impacto no desenvolvimento das trocas comerciais e o interesse comum.

(22)

Relativamente aos auxílios ao funcionamento, sob a forma de financiamento das perdas de exploração da Gdynia-Kosakowo Airport Ltd durante os seus primeiros anos de funcionamento, a Comissão manifestou dúvidas quanto
facto de esses auxílios poderem ou não beneficiar das derrogações previstas no artigo 107.o, n.o 3, alínea a), do
TFUE. Em particular, a Comissão manifestou dúvidas quanto ao facto de o auxílio ao funcionamento poder ou não
ser considerado compatível ao abrigo das Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o
período de 2007-2013 (doravante designadas «OAR») (13).

(11) O valor final é o valor presente de todos os fluxos de caixa subsequentes, gerados no âmbito de uma taxa de crescimento estável e
constante (ou seja, o valor de capital próprio do operador aeroportuário no último ano do plano de negócios apresentado).
(12) Comunicação da Comissão — Orientações comunitárias sobre o financiamento dos aeroportos e os auxílios estatais ao arranque das
companhias aéreas que operam a partir de aeroportos regionais (JO C 312 de 9.12.2005, p. 1).
(13) Orientações relativas aos auxílios estatais com finalidade regional para o período de 2007-2013 (JO C 54 de 4.3.2006, p. 13).
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3. OBSERVAÇÕES DA POLÓNIA
3.1. APLICAÇÃO DO PIEM E EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO
(23)

A Polónia mantém a sua posição de que o financiamento público do investimento no aeroporto de Gdynia está em
conformidade com o PIEM e, portanto, não constitui um auxílio estatal. Neste contexto, a Polónia considera os
estudos do PIEM, levados a cabo para o investimento durante o período de 2010-2012. A Polónia afirma que
todos os estudos resultaram num valor atual líquido positivo e numa taxa interna de rendibilidade (14) (doravante
designada «TIR»), superiores aos custos de capital.

3.1.1. O processo de tomada de decisão e a solidez metodológica do estudo do PIEM
(24)

A Polónia explicou que as discussões e o trabalho sobre a conversão do aeródromo militar de Gdynia/Kosakowo
em aeroporto civil tiveram início em 2005. A essa data estavam envolvidos outros parceiros (por exemplo, o
aeroporto de Gdansk). A Polónia explicou também que, em 2007, os municípios de Gdynia e Kosakowo criaram a
empresa Gdynia-Kosakowo Airport Ltd, que, desde então, tem sido responsável pelo investimento.

(25)

No decurso do processo, a Polónia apresentou três estudos do PIEM realizados pela PWC. O primeiro estudo do
PIEM (com data de 16 de julho de 2010, doravante designado «o estudo do PIEM de 2010») foi realizado em julho
de 2010. Consequentemente, a PWC realizou duas atualizações ao PIEM: a primeira em maio de 2011 (datada de
13 de maio de 2011, doravante designada «a atualização ao PIEM de 2011» ou «estudo do PIEM de 2011»); e a
segunda em julho de 2012 (datada de 13 de julho de 2012, doravante designada «a atualização ao PIEM de 2012»
ou «estudo do PIEM de 2012»). Estas atualizações integram novas previsões para o tráfego de passageiros,
alterações no âmbito do projeto, alterações ao investimento e alterações à metodologia, bem como contributos
básicos aos cálculos do VAL (por exemplo, o coeficiente beta e a taxa de desconto). Em novembro de 2013, a
Polónia apresentou informações adicionais sugerindo que as novas fontes de receita (ou seja, a comercialização de
combustível e a prestação de serviços de navegação) contribuiriam para aumentar o VAL do projeto. Na data em
que a decisão de início de procedimento foi adotada, a Polónia tinha apenas apresentado a atualização do PIEM de
2012.

(26)

A Polónia explicou ainda a calendarização prevista para o projeto de investimento de Gdynia e Kosakowo no
aeroporto de Gdynia. Neste sentido, a Polónia salienta que o processo de investimento pode ser dividido em duas
fases de implementação do projeto:

i) A primeira fase (2007-2009) contemplou os trabalhos preparatórios e os estudos de viabilidade para a criação do novo
aeroporto (diz respeito à Fase 1, como descrito no Quadro 1)
(27)

A Polónia explica que, na primeira fase, a empresa criada pelos municípios de Gdynia e Kosakowo levou a cabo
tarefas preparatórias (por exemplo, a preparação de um plano geral para o investimento, a emissão dos docu
mentos necessários para a obtenção do estatuto de operador aeroportuário, a elaboração de um relatório sobre o
impacto ambiental do investimento, a documentação relativa à conceção, etc.).

(28)

A Polónia afirmou que, durante a primeira fase, não houve qualquer investimento significativo de capital e que o
financiamento público concedido ao gestor aeroportuário estava em conformidade com as regras em matéria de
auxílios de minimis (15). A Polónia afirma que as injeções de capital na empresa anteriores de 26 de junho de 2009
totalizaram 1,691 milhões de PLN (cerca de 423 000 EUR).

ii) A segunda fase (a partir de 2010) diz respeito à conversão de facto do Aeroporto (refere-se às Fases II a IV, como descrito
no quadro 1)
(29)

A Polónia explicou ainda que a primeira fase de preparação terminou em 2010, quando o plano geral (16) e o
estudo do PIEM de 2010 para o aeroporto de Gdynia foram concluídos. A Polónia salientou que o estudo do PIEM
de 2010 demonstrou que o investimento por parte das duas autoridades locais seria efetuado em condições de
mercado (isto é, não constituiria um auxílio estatal), fazendo com que os acionistas aumentassem o capital social
da empresa para 6,05 milhões de PLN (cerca de 1,5 milhões de EUR).

(14) A TIR avalia a rendibilidade/lucro realizado pelo investidor em relação ao capital investido.
(15) As regras aplicáveis à época foram estabelecidas no Regulamento (CE) n.o 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006,
relativo à aplicação dos artigos 87.o e 88.o do Tratado aos auxílios de minimis (JO L 379 de 28.12.2006).
(16) O plano geral para o projeto de investimento identificou as diferentes medidas necessárias para a conversão do aeroporto.
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(30)

O estudo do PIEM de 2010 calculou o VAL para o projeto de investimento aplicando o método do fluxo de caixa
livre para a empresa (FCFF) (17). Este cálculo do VAL é baseado no pressuposto de que todas as injeções de capital
previstas no plano de investimento são efetuadas a fim de se implementar o projeto de investimento (18). Este
método de avaliação é utilizado para calcular os fluxos de caixa de todos os titulares de capital na empresa (tanto
titulares de capital próprio, como titulares de obrigações) durante o período em questão. As previsões de fluxos de
caixa são, então, descontadas pelo custo médio ponderado do capital da empresa (19) (CMPC), para obter o fluxo de
caixa atualizado da empresa (DCF) durante o período em questão. Em seguida, calcula-se o valor final através do
método de crescimento na perpetuidade (que pressupõe um percurso de crescimento estável, baseado nos FCFF do
mais recente período de previsão). O VAL é baseado na soma do DCF para o período de previsão e do valor final.
Neste caso, o estudo do PIEM de 2010 forneceu estimativas dos fluxos de caixa para o período de 2010 a 2040,
utilizando um CMPC de […] % (20). Através destes fatores, o estudo produziu um DCF negativo de […] milhões de
PLN ([…] milhões de EUR) para o período de 2010 a 2040 e um valor final (atualizado) de cerca de […] milhões
de PLN ([…] milhões de EUR) (21). Assim, o VAL de todo o projeto foi estimado em […] milhões de PLN (ou […]
milhões de EUR).

(31)

A imagem seguinte (ver Figura 1) apresenta os fluxos de caixa atualizados e acumulados para o período de previsão
de 2010-2040, tal como calculados no estudo do PIEM de 2010.
Figura 1
DCF (real) acumulado (em PLN)
[…]

(32)

A Polónia explica que, em 29 de julho de 2010, o capital próprio da empresa foi aumentado para 6,052 milhões
de PLN (cerca de 1,5 milhões de EUR). Apesar do estudo do PIEM demonstrar que o investimento não constitui
um auxílio estatal, a Polónia acrescentou ainda que, ao mesmo tempo, os acionistas preparavam uma notificação à
Comissão que deveria ser enviada apenas por motivos de garantia jurídica.

(33)

A Polónia informa ainda que, em maio de 2011, foi realizado um novo estudo do PIEM. As autoridades polacas
afirmaram que este estudo do PIEM era uma atualização do estudo de 2010, realizado à luz do desenvolvimento
dos preparativos e da disponibilidade de informações mais precisas relativas ao plano de investimento, à sua
calendarização e financiamento. A Polónia explica que durante o período que decorreu entre a preparação do
estudo do PIEM de 2010 e o estudo do PIEM de 2011:
— em 11 de março de 2011, os
para o investimento na criação
injetar um total de 59 milhões
compromisso de efetuar uma
(como descrito no Quadro 2),

acionistas assinaram um acordo que estabelece as condições de financiamento
de um aeroporto civil. Nesse acordo, o município de Gdynia comprometeu-se a
de PLN entre 2011 e 2013. Por sua vez, o município de Kosakowo assumiu o
contribuição não monetária, sob a forma de conversão da dívida em ativos
entre 2011 e 2040;

— na mesma data, em 11 de março de 2011, a empresa responsável pela criação do aeroporto de Gdynia
celebrou um contrato de locação de terreno com o município de Kosakowo (especificando o âmbito do
terreno alugado, as condições para os pagamentos da locação, as questões fiscais, etc.);
— os custos de investimento contemplados no plano de investimento foram especificados e atualizados.
(34)

A Polónia explica que o estudo do PIEM de 2011 resultou também num VAL positivo. A Polónia afirmou ainda
que, neste contexto, os acionistas públicos do gestor aeroportuário efetuaram injeções de capital posteriores. A
Polónia faz notar que, em julho de 2011, o capital próprio da empresa foi aumentado para 33,801 milhões de
PLN (8,45 milhões de EUR) e, em abril de 2013, para 64,81 milhões de PLN (16,2 milhões de EUR).

(17) O FCFF (Fluxo de caixa liberto para financiamento) é utilizado para calcular o lucro da empresa antes dos juros e impostos de cada
ano (EBIT), adicionando a depreciação e amortização (visto que estes são gastos não monetários) e subtraindo as necessidades de
investimento, as alterações ao fundo de maneio e aos impostos (ver o Quadro 5 relativo ao estudo de 2010 do Princípio do
Investidor numa Economia de Mercado [PIEM]).
(18) Os cálculos FCFF baseiam-se nos fluxos de caixa esperados (dentro e fora da empresa) para o período de previsão de 2010-2040.
Estes fluxos de caixa são baseados no plano de negócios e nos seus pressupostos subjacentes relativos ao tráfego, encargos, custos
operacionais e despesas de capital. Deste modo, os cálculos FCFF têm em conta todas as despesas de capital planeadas para a
conversão do aeroporto.
(19) O custo médio ponderado do capital (CMPC) é a taxa que se espera que uma empresa pague a todos os seus titulares de valores
mobiliários para financiar os seus ativos.
(20) É baseado numa taxa sem risco de […] %, num prémio de risco de crédito de […] %, numa taxa de imposto sobre as sociedades de
19 %, num coeficiente beta de […], num prémio de taxa de mercado de […] % e numa estrutura de capital de […] % de dívida e
[…] % de capital próprio (consultar a Secção 4.4, na página 21 do estudo de 2010 do PIEM). A Comissão assinala que os cálculos
apresentados pela Polónia parecem indicar que no estudo do PIEM foi utilizado um CMPC com uma estrutura a prazo descendente.
(21) O valor final baseou-se num pressuposto de crescimento estável de […] %.
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(35)

No estudo do PIEM de 2011, o DCF foi calculado com base no DCF para o período de previsão de 2011-2040. O
DCF atualizado manteve-se em (-[…]) milhões de PLN (-[…] milhões de EUR), sugerindo prejuízos maiores,
enquanto o valor final diminuiu para […] milhões de PLN (cerca de […] milhões de EUR). Consequentemente,
o VAL diminuiu para […] milhões de PLN (ou inferior a […] milhões de EUR). O CMPC foi reduzido para
[…] % (22) e a taxa de crescimento estável para o cálculo do valor final diminuiu de […] % para […] %.

(36)

A Polónia afirma que a alteração na situação macroeconómica (a crise financeira e o abrandamento económico) fez
com que o projeto tivesse de ser novamente avaliado em 2012, originando um novo estudo do PIEM (nomea
damente, o estudo do PIEM de 2012). A Polónia afirma que, para efeitos do estudo do PIEM de 2012, foram
efetuadas as seguintes alterações aos pressupostos dos estudos do PIEM anteriores:

— A previsão do tráfego de passageiros para o aeroporto de Gdynia foi reduzida.

— O âmbito do investimento foi reduzido, observando-se uma redução nos custos de investimento em […]
milhões de PLN ([…] milhões de EUR).

— A ideia de construir um terminal principal (em conjunto com o respetivo desenvolvimento das infraestruturas
rodoviárias e parques de estacionamento) foi abandonada. Em vez disso, na segunda fase do investimento,
optou-se pela expansão da capacidade do terminal de aviação geral em […] %.

— Depois de verificar a situação do mercado, os custos de investimento relacionados com valores mobiliários
tiveram de ser aumentados em […] milhões de PLN ([…] milhões de EUR).

— A redução do investimento resultou num período de recuperação mais curto para o investimento (de […] anos
em termos nominais, de […] anos e […] meses para […] anos e […] meses).

(37)

A Polónia afirma também que a metodologia utilizada para os estudos anteriores do PIEM foi alterada para efeitos
do estudo do PIEM de 2012:

— A fim de refletir melhor a estrutura de financiamento e o custo do serviço da dívida, o método do fluxo de
caixa livre para a empresa (doravante designado «FCFF») foi substituído pelo método do fluxo de caixa livre para
o capital próprio (doravante designado «FCFE») (23).

— Na sequência de alterações no mercado financeiro (títulos), a taxa de juro sem risco e o coeficiente beta foram
atualizados. Além disso, as empresas extraeuropeias foram excluídas das análises comparativas. O resultado foi
uma nova taxa de desconto.

— A taxa de desconto para calcular o VAL foi fixada com base numa análise de empresas comparáveis, que
abrange tanto as empresas aeroportuárias como as empresas que prestam serviços nos aeroportos (cujos
resultados financeiros estão intimamente associados ao desempenho das empresas aeroportuárias) (24).

— Assumiu-se que o projeto seria financiado, principalmente, através de recursos dos acionistas, e só depois
através de fontes externas (empréstimos de capital de exploração) e de receitas operacionais.
(22) A taxa sem risco foi aumentada para […] % e o coeficiente beta para […]. A estrutura de capital foi modificada pelo aumento da
percentagem da dívida ([…] %) e pela diminuição da percentagem de capital próprio ([…] %).
(23) FCFE (Fluxos de Caixa Libertos para Capital Próprio) = FCFF + créditos e empréstimos recebidos - créditos e empréstimos
reembolsados - juros sobre créditos e empréstimos. Em comparação com os FCFF, os FCFE são descontados por uma taxa de
rendibilidade do capital próprio que é sempre superior ao CMPC. Consequentemente, o VAL demonstra que parte da rendibilidade
dos investimentos está disponível para os acionistas (investidores). Assim, o VAL calculado com base nos FCFE não reflete o retorno
total do investimento, isto é, o retorno para os acionistas e credores.
(24) Para refletir as diferenças na estrutura de financiamento típica das empresas aeroportuárias e das empresas que prestam serviços
aeroportuários, o rendimento do capital próprio foi tido em conta antes do cálculo das médias.
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(38)

No estudo do PIEM de 2012, o DCF foi calculado a partir do DCF para o período de previsão de 2012-2030 (isto
é, o período de previsão utilizado no estudo anterior foi reduzido em 10 anos). O DCF atualizado atingiu (-[…]
milhões de PLN) (cerca de (-[…]) milhões de EUR), enquanto o valor final sofreu um aumento significativo,
atingindo […] milhões de PLN ([…] milhões de EUR). Assim, o valor capitalizado dos investimentos já realizados
([…] milhões de PLN) foi deduzido. Tal como atualizado em 2012, o VAL atingiu […] milhões de PLN (ou […]
milhões de EUR). Para se calcular o VAL, recorreu-se a um custo do capital próprio de […] % (25), e a taxa de
crescimento estável para o cálculo do valor final diminuiu novamente de […] % para […] %.

(39)

A Polónia salienta que os resultados do estudo do PIEM de 2012 se mantiveram positivos e levaram a injeções de
capital adicionais por parte dos acionistas. A Polónia afirmou que, em abril de 2013, o capital da empresa tinha
sido aumentado para 91,310 milhões de PLN (22,8 milhões de EUR), sendo que nesse ano não foram observadas
mais alterações, tal como indicado no Quadro 3.

Quadro 3
Injeções de capital no gestor aeroportuário de Gdynia, por parte dos municípios de Gdynia e Kosakowo
Valor das
açõe s

Capital s ocial

emissão de novas ações

0,030

0,030

0,03 %

Kosakowo

emissão de novas ações

0,020

0,050

0,05 %

6.12.2007

Gdynia

emissão de novas ações

0,120

0,170

0,19 %

4.3.2008

6.12.2007

Kosakowo

emissão de novas ações

0,080

0,250

0,27 %

11.9.2008

21.7.2008

Gdynia

emissão de novas ações

0,500

0,750

0,82 %

28.7.2009

26.6.2009

Gdynia

404 ações detidas pelo
município de Gdynia fo
ram suprimidas sem consi
deração do acionista

– 0,404

0,346

0,38 %

28.7.2009

26.6.2009

Gdynia

emissão de novas ações

1,345

1,691

1,85 %

8.12.2010

29.7.2010

Gdynia

emissão de novas ações

4,361

6,052

6,63 %

8.7.2011

7.6.2011

Gdynia

emissão de novas ações

25,970

32,022

35,07 %

1.9.2011

26.7.2011

Kosakowo

emissão de novas ações

1,779

33,801

37,02 %

25.4.2012

5.4.2012

Gdynia

emissão de novas ações

28,809

62,610

68,57 %

25.4.2012

5.4.2012

Kosakowo

emissão de novas ações

2,200

64,810

70,98 %

27.5.2013

8.4.2013

Gdynia

emissão de novas ações

4,269

69,079

75,65 %

27.5.2013

8.4.2013

Kosakowo

emissão de novas ações

2,200

71,279

78,06 %

17.6.2013

25.4.2013

Gdynia

emissão de novas ações

20,031

91,310

100,00 %

Data da
decisão de
entrada
Registo da
Jurisdição
Nacional

Data da re
solução sobre
o aumentod e
capital

Nome do
acionista

Objeto da resolução

28.8.2007

23.7.2007

Gdynia

28.8.2007

23.7.2007

4.3.2008

Participação
cumulativa
nos aume
ntos de capital
(milhões PLN) (milhõe s PLN) efetuados até
finais de 2013

Fonte: informações fornecidas pela Polónia.
(25) A taxa sem risco foi reduzida para […] % e o coeficiente beta foi reduzido para […].
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(40)

Em suma, a Polónia afirma que apesar de as autoridades locais terem tomado medidas preliminares para a criação
do aeroporto de Gdynia em 2005, o projeto só atingiu a sua versão final com a elaboração do plano geral e com o
primeiro estudo do PIEM, ou seja, no ano de 2010. A Polónia explica que os pressupostos iniciais do projeto
foram profundamente revistos devido a alterações registadas nas circunstâncias externas. A Polónia argumenta que
a decisão final dos acionistas públicos relativamente à implementação e versão final do projeto foi tomada em
2012. A Polónia salienta ainda que as três versões do estudo do PIEM confirmaram a viabilidade do projeto,
demonstrando que um investidor numa economia de mercado teria realizado o projeto.

(41)

No cenário contrafactual, a Polónia argumenta que a legislação nacional concedeu a Kosakowo o direito ao
usufruto do terreno onde o aeroporto de Gdynia se situa tão somente para a criação de um novo aeroporto
civil. A este respeito, a Polónia explica que o local do aeroporto foi alugado ao município de Kosakowo por um
período de 30 anos. A Polónia afirma que o contrato de locação obriga o município de Kosakowo a só alugar o
terreno a uma entidade responsável pela criação e/ou exploração de um aeroporto civil. Segundo a Polónia, o
terreno poderia ser devolvido ao Estado se, no prazo de seis meses, o município de Kosakowo não o tivesse
alugado para fins de criação de um aeroporto civil, se os terrenos tivessem sido utilizados para outros fins ou se o
aeroporto não tivesse iniciado as suas atividades no prazo de três anos. Uma vez que o cenário de utilização/alu
guer do terreno do aeroporto de Gdynia, para outros fins que não a aviação não foi possível, este não pôde ser
utilizado para a elaboração de um cenário contrafactual.

3.1.2. Fiabilidade dos principais pressupostos do estudo do PIEM de 2012
As previsões de tráfego e de receitas
(42)

A Polónia explica que as taxas aeroportuárias previstas assentaram nas tarifas aplicadas por outros aeroportos, para
que o mercado existente não fosse perturbado e, ao mesmo tempo, para assegurar um nível de rendibilidade
adequado ao projeto, com base no volume previsto de tráfego de passageiros. Segundo a Polónia, as taxas não
diferem significativamente das que são normalmente cobradas nos aeroportos de pequenas dimensões. Em parti
cular, existem dois aeroportos regionais em Modlin e Lublin que foram inaugurados recentemente e que aplicam
taxas aeroportuárias normais, semelhantes às que foram previstas no estudo do PIEM para o aeroporto de Gdynia.

(43)

Em resposta à observação da Comissão, de que as taxas previstas para o aeroporto de Gdynia (25 PLN [5,25 EUR]
por passageiro embarcado, durante os dois primeiros anos e, ao fim deste período, 40 PLN [10 EUR]) são
superiores às taxas de desconto aplicadas no aeroporto de Gdansk (24 PLN [5 EUR] por passageiro embarcado,
numa transportadora low cost, num trajeto internacional, pelo menos duas vezes por semana e 12,5 PLN
[3,1 EUR] em trajetos nacionais), a Polónia salienta que o nível das taxas indicado no plano de negócios representa
a média para todo o período de previsão (2014-2030), considerando que as taxas aplicadas no aeroporto de
Gdansk deverão aumentar a longo prazo, à medida que os níveis dos serviços aeroportuários melhoram.

(44)

Além disso, a Polónia salienta que a margem de lucro do projeto, a previsão atualizada de tráfego aéreo (ligei
ramente mais elevada) e a repartição de alguns custos operacionais com as forças militares significam que o
aeroporto Gdynia deverá ser capaz de manter taxas de passageiros reduzidas durante um período mais longo
(as taxas reduzidas podem ser aplicadas até ao final de 2021), mantendo simultaneamente um VAL positivo para
os acionistas públicos.

(45)

A Polónia argumenta ainda que a previsão atualizada (em março de 2013) do tráfego para a Pomerânia, assume
um tráfego mais elevado do que o estudo do PIEM de 2012. De acordo com os dados mais recentes, o aeroporto
de Gdynia movimentaria 1 149 978 passageiros em 2030, ao invés de 1 083 746. Prevê-se que, em 2030, o
número de passageiros em toda a Pomerânia aumente de 7,8 para 9 milhões.

(46)

Na opinião da Polónia, estes valores confirmam a viabilidade da coexistência dos aeroportos de Gdansk e Gdynia,
bem como a viabilidade do seu funcionamento em conjunto no mercado da Pomerânia. Considera-se que, mesmo
que o aeroporto de Gdansk seja alargado para atingir a capacidade planeada de 7 milhões de passageiros, existe
espaço suficiente no mercado de aviação em desenvolvimento da Pomerânia para outro aeroporto regional mais
pequeno (com uma capacidade de 1 milhão), que acabaria por complementar os serviços prestados pelo aeroporto
de Gdansk.
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Quadro 4
Comparação entre as previsões de tráfego do estudo do PIEM de 2012 e as previsões atualizadas (março
de 2013) de tráfego para o aeroporto de Gdynia
Ano

Tráfego comercial

Tráfego comercial

Aviação geral

Passageiros (milhares)

Operações de aeronaves

Operações de aeronaves

Previsões do
estudo do PIEM
de 2012

Previsão
atualizada

Previsões do
estudo do PIEM
de 2012

Previsão
atualizada

Previsões do
estudo do PIEM
de 2012

Previsão
atualizada

Total

Total

Total

Total

Total

Total

2009

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2011

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2012

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2013

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2014

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2015

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2016

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2017

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2018

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2019

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2020

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2021

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2022

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2023

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2024

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2025

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2026

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2027

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2028

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2029

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2030

1 083 746

1 149 978

[…]

[…]

[…]

[…]

Fonte: com base em informações fornecidas pela Polónia.
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Custos operacionais (incentivos às companhias aéreas, custos relacionados com as operações militares do aeroporto)
(47)

A Polónia explica que o estudo do PIEM tem em consideração as medidas de comercialização e promoção do
aeroporto ao estimar:
i) os custos operacionais, sendo que estes são estimados com base nas demonstrações financeiras disponíveis para
os aeroportos de grandes dimensões da Polónia,
ii) outros custos discriminados por tipo, estimados de forma prudente para o aeroporto de Gdynia, considerando
também os custos correspondentes nos outros aeroportos.

(48)

A Polónia afirma igualmente que o estudo do PIEM assumiu que todos os custos operacionais seriam suportados
pelo investidor, não tendo assim em conta qualquer partilha relativamente ao custos operacionais resultantes da
utilização militar do aeroporto. A Polónia argumenta que a repartição dos custos operacionais relativos à infra
estrutura partilhada foi definida como […] para o número de voos civis e militares. A Polónia explica ainda que os
custos associados à reparação e renovação serão de […]. A Polónia salienta que adoção de regras relativas à
utilização partilhada do aeroporto (ainda não acordada formalmente com o utilizador militar do aeroporto)
resultará na redução de, pelo menos, […] dos custos relacionados com serviços de terceiros e salários. Segundo
a Polónia, a inclusão deste fator nos estudos do PIEM resultaria numa maior rendibilidade prevista para o projeto.
Taxa de crescimento a longo prazo

(49)

A Polónia explica que a taxa de crescimento de […] % adotada no estudo do PIEM diz respeito ao valor final em
termos nominais.

(50)

A Polónia afirma ainda que a taxa de crescimento de […] % é igual ao objetivo para a inflação estabelecido para a
Polónia pelo Conselho de Política Monetária (um órgão de decisão do Banco Nacional da Polónia). A Polónia
salienta que, em conformidade com as últimas previsões do Fundo Monetário Internacional, de julho de 2013, o
PIB da Polónia irá aumentar à taxa de 2,2 % em 2014, de 3 % em 2015, de 3,3 % em 2017 e de 3,8 % em 2018.
A atualização de novembro de 2013

(51)

Em novembro de 2013, a Polónia comunicou que a Administração Aduaneira e a Entidade Reguladora da Energia
tinham enviado ao gestor aeroportuário decisões administrativas que o autorizavam a vender diretamente com
bustível para aeronaves. A venda de combustíveis pelo gestor aeroportuário seria não só uma fonte suplementar de
receitas, mas acabaria também por melhorar os resultados financeiros do plano de negócios.

(52)

Segundo a Polónia, todos os estudos do PIEM realizados até à data contemplavam a venda de combustível por
meio de um operador externo. A venda de combustível pelo gestor aeroportuário aumentaria a margem de lucro
da empresa neste tipo de atividade de […] PLN ([…] EUR) por litro (quando o combustível é vendido por um
operador externo) para […] PLN ([…] EUR) (quando o combustível é vendido diretamente pelo gestor aeropor
tuário).

(53)

Na opinião da Polónia, estes rendimentos suplementares melhorariam o resultado da atualização do PIEM de 2012.
Assim, a Polónia faz notar que se espera que o VAL do projeto aumente de […] milhões de PLN ([…] milhões de
EUR) para […] milhões de PLN ([…] milhões de EUR). A Polónia explica que a TIR aumentaria de […] % para
[…] %.

(54)

A Polónia argumenta que, em alternativa, os rendimentos suplementares permitiriam que as taxas aeroportuárias
das companhias aéreas fossem mantidas baixas a longo prazo.

(55)

A Polónia confirmou que uma abordagem prudente não permitiu que a venda de combustível pelo próprio
aeroporto fosse abrangida pelos estudos do PIEM. Quando estes estudos foram levados a cabo, o operador
aeroportuário não possuía as autorizações necessárias, nem qualquer garantia de que iria obtê-las.

(56)

Além disso, a Polónia afirmou que a empresa tem intenções de prestar serviços de navegação às companhias aéreas
(substituindo a Agência Polaca de Serviços de Navegação Aérea). A Polónia salienta que este serviço permitiria a
redução da taxa de terminal paga pelas companhias aéreas (atualmente pagas à Agência) e que, deste modo, seria
possível tornar o aeroporto de Gdynia mais atraente para as companhias aéreas. Assim, o gestor aeroportuário
poderia oferecer às companhias aéreas taxas aeroportuárias mais competitivas do que os aeroportos vizinhos.
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3.2. AVALIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE
3.2.1. Auxílio ao investimento
(57)

Segundo a Polónia, foram cumpridos todos os critérios de compatibilidade estabelecidos nas orientações de 2005
para os auxílios ao investimento no sector da aviação.
Realizar um objetivo de interesse comum claramente definido

(58)

A Polónia argumenta que a criação do aeroporto de Gdynia, enquanto elemento do sistema de transportes da
Pomerânia, otimiza a utilização da infraestrutura disponível e terá um impacto positivo no desenvolvimento
regional, nomeadamente através de um aumento dos postos de trabalho no aeroporto, do rendimento proveniente
da cadeia de fornecimento do mercado da aviação e do desenvolvimento do turismo.

(59)

A Polónia refere-se à «Estratégia de desenvolvimento de transportes a nível regional da Pomerânia para 2007-2020», baseada em previsões de tráfego aéreo para a região, e reconhece a necessidade de se criar uma plataforma
de aeroportos, que trabalhem em estreita cooperação para satisfazer as necessidades da população na região de
Trójmiasto (26).

(60)

Segundo a Polónia, os principais argumentos para a criação de uma plataforma de aeroportos na região de
Trójmiasto são: o aumento de tráfego aéreo na Polónia, a falta de espaço para aumentar a capacidade do aeroporto
de Gdansk e a extensão da aglomeração por uma distância de aproximadamente 60 km (ou 100 km, caso as
cidades de Tczew e Wejherowo sejam incluídas). A Polónia argumenta que, embora o aeroporto de Gdansk tenha,
atualmente, uma capacidade para cerca de 5 milhões de passageiros, algumas das previsões relativas ao tráfego
aéreo demonstram que, em 2035, o tráfego aéreo no aeroporto poderá exceder os 6 milhões de passageiros. Por
um lado, nas suas observações, a Polónia alegou que as restrições ambientais e o desenvolvimento de projetos
residenciais na vizinhança do aeroporto de Gdansk limitam as perspetivas para a sua expansão futura. Por outro
lado, nas observações feitas a 6 de dezembro de 2012, a Polónia invocou o plano geral do aeroporto Gdansk para
argumentar que não existem restrições no que respeita a expansão do aeroporto de Gdansk.

(61)

A Polónia afirma que a segurança aérea justifica igualmente a construção de uma plataforma de aeroportos na
região de Trójmiasto, em que o aeroporto de Gdynia assume uma posição de apoio na qualidade de aeroporto de
emergência (a aterragem no aeroporto de Gdynia é possível em cerca de 80 % dos casos quando a base das nuvens
e a visibilidade não permitem a aterragem no aeroporto de Gdansk).

(62)

Por último, a Polónia argumenta que o desenvolvimento do aeroporto de Gdynia corresponde aos objetivos dos
documentos de estratégia ao nível nacional e regional relativos ao desenvolvimento das infraestruturas de aviação
na Polónia. A Polónia explica que o desenvolvimento do aeroporto de Gdynia deverá ter um impacto positivo no
desenvolvimento da Pomerânia e na utilização da infraestrutura militar existente, e que este é complementar ao
aeroporto de Gdansk.
Necessidade e proporcionalidade da infraestrutura

(63)

A Polónia argumenta que a infraestrutura é necessária e proporcional ao objetivo definido, tendo em conta a
pequena escala das operações do aeroporto (1,55 % da quota do mercado de aviação da Polónia, em 2030), bem
como as previsões para os volumes de tráfego de passageiros que excedem a capacidade de expansão do aeroporto
de Gdansk, a atratividade da região para o turismo e a previsão de uma taxa elevada de desenvolvimento da
Pomerânia.

(64)

A Polónia salienta a função estratégica do aeródromo militar de Gdynia e assinala que a utilização da infraestrutura
existente minimiza os custos de investimento e maximiza o impacto positivo no desenvolvimento regional.

(65)

A Polónia salienta ainda que houve uma redução nos custos e que a eficácia do investimento aumentou através da
implementação de soluções técnicas como, por exemplo, a construção de um terminal de aviação geral para a
aviação em geral e para o tráfego de passageiros, a construção de um edifício único para a maioria dos serviços
aeroportuários (guardas de fronteira, estâncias aduaneiras, polícia, bombeiros, administração) e a adaptação de
outros edifícios existentes para otimizar a sua utilização. Além disso, os custos operacionais das infraestruturas
serão partilhados com o exército.

(26) Trójmiasto é uma área urbana da Pomerânia, constituída por três grandes cidades (Gdansk, Gdynia e Sopot). Atualmente, existem
três aeroportos na área de Trójmiasto: O Aeroporto Lech Wałęsa em Gdansk, o aeródromo militar em Pruszcz Gdanski e o
aeródromo militar na fronteira entre Gdynia e Kosakowo (Gdynia-Oksywie).
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Perspetivas a médio prazo satisfatórias no que se refere à utilização
(66)

A Polónia salienta que as perspetivas a médio prazo para a utilização do aeroporto de Gdynia são satisfatórias,
devido ao crescimento do PIB na região da Pomerânia, que deverá ultrapassar a média da Polónia e da UE, devido
também à atratividade da região para os turistas, ao seu estatuto de centro de investimento estrangeiro e ao
crescimento previsto em termos de tráfego aéreo.

(67)

A Polónia salienta que a colaboração prevista com o aeroporto de Gdansk e a complementaridade dos serviços
oferecidos pelos dois aeroportos (o aeroporto de Gdynia dedicar-se-á sobretudo ao tráfego de aviação geral), irá
fortalecer ainda mais as perspetivas a médio e longo-prazo para o aeroporto de Gdynia.

(68)

A Polónia explica que o aeroporto tem ainda a intenção de desenvolver atividades especializadas relativas à aviação
dentro do perímetro do aeroporto, como a produção de peças simples para manutenção, a reparação de peças de
aeronaves ou a produção na hora («just-in-time») de outros componentes/produtos.

(69)

Como prova adicional da atratividade do projeto, a Polónia apresenta uma carta de intenções assinada por um
banco comercial, exprimindo a disponibilidade do mesmo para iniciar negociações sobre o financiamento do
investimento no aeroporto de Gdynia.

Impacto no desenvolvimento do comércio contrário ao interesse comum
(70)

Dado que o aeroporto de Gdynia terá uma pequena quota de mercado (movimentando menos de 1 milhão de
passageiros por ano), a Polónia não considera que o impacto do projeto no comércio contrarie o interesse comum.
À luz do crescimento do tráfego aéreo previsto, a Polónia espera que os aeroportos de Gdansk e de Gdynia
estabeleçam uma plataforma de aviação cooperativa que sirva a região de Trójmiasto da Pomerânia e que forneça
serviços complementares.

(71)

A Polónia sublinha que o aeroporto de Gdynia não será um concorrente do aeroporto de Gdansk, uma vez que
incidirá na prestação de serviços no âmbito do setor da aviação geral (serviços de manutenção, reparação e revisão
e uma academia de aviação) e na cooperação com o porto marítimo de Gdynia.

(72)

A Polónia argumenta ainda que, no aeroporto de Gdynia, o tráfego de voos charter e de companhias low cost não
terá o mesmo custo que no aeroporto de Gdansk, porém resultará num aumento global na riqueza e mobilidade. A
Polónia refere que o ritmo de crescimento do aeroporto de Gdansk e a natureza das operações de aeronaves que
gere significam que, mais tarde ou mais cedo, o número de voos que este realiza terá de ser limitado. A Polónia
afirma que estas conclusões estão incluídas no relatório sobre a avaliação do impacto ambiental relativo ao projeto
de «Expansão do aeroporto Lech Wałęsa de Gdansk».

(73)

A Polónia explica que o investimento no aeroporto de Gdynia pode limitar os custos financeiros e sociais de
qualquer restrição à atividade no aeroporto de Gdansk. A Polónia salienta que a transferência de alguns voos do
aeroporto de Gdansk para o aeroporto de Gdynia resultará numa melhor utilização da capacidade de ambos os
aeroportos.

Necessidade do auxílio e efeito de incentivo
(74)

A Polónia afirma que sem financiamento público a empresa não teria levado a cabo o projeto. A Polónia salienta
que o auxílio foi limitado ao mínimo necessário e que os custos do projeto foram reduzidos e otimizados através
da utilização da infraestrutura militar existente.

(75)

Na opinião da Polónia, as injeções de capital no aeroporto de Gdynia são necessárias e limitadas ao mínimo, tal
como comprovado pela/o:

i) taxa interna de rendibilidade do projeto de […] %, apenas ligeiramente superior à taxa de desconto (custo do
capital próprio), que se mantém a […] % (segundo o estudo do PIEM de 2012);
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ii) necessidade, prevista nas previsões financeiras, de contrair um empréstimo de capital de exploração para
financiar as operações do aeroporto, caso contrário a empresa poderia ficar sem liquidez;
iii) facto de o financiamento total do capital próprio ser inferior ao total da despesa de capital (financiamento a
partir das contas de capital próprio inferior a […] dos custos totais durante o período previsto, incluindo o
total das despesas de capital).

(76)

A Polónia prossegue explicando a proporcionalidade da medida de auxílio, comparando o seu financiamento
público (cerca de 148 PLN em termos reais) aos novos projetos de investimento (aeroporto de Lublin-Świdnik,
para o qual o custo líquido de construção era aproximadamente de 420 milhões de PLN) e a um investimento
baseado num aeródromo militar (aeroporto de Varsóvia-Modlin, cuja construção custou, até à data, quase 454 mi
lhões de PLN).
3.2.2. Auxílio ao funcionamento

(77)

A Polónia argumenta que o projeto cumpre com os critérios de compatibilidade estabelecidos nas OAR para
auxílios ao funcionamento numa região abrangida artigo 107.o, n.o 3, alínea a), do TFUE. Na opinião da Polónia, o
auxílio ao funcionamento do projeto:
i) destina-se a financiar um conjunto de despesas pré-definido;
ii) é limitado a um mínimo necessário e concedido a título temporário (o auxílio para os custos de funcionamento
é concedido na medida e durante o período em que é necessário para a entrada em funcionamento do
aeroporto, ou seja, até ao final de 2018);
iii) tem caráter degressivo e diminui de […] % das despesas de capital em 2013 para […] % em 2018;
iv) é concebido para cumprir os objetivos do projeto para o desenvolvimento regional e para a atenuação das
limitações existentes. Tendo em conta a quantidade de auxílio em relação aos seus efeitos benéficos sobre o
desenvolvimento da região da Pomerânia, a Polónia alega que este deve ser considerado proporcional.

(78)

A Polónia sublinha igualmente que o auxílio se destina a um pequeno aeroporto com uma capacidade máxima de
1 milhão de passageiros por ano, o que significa que o risco de distorção da concorrência e de efeito contrário ao
interesse comum é mínimo, especialmente em virtude da cooperação programada entre os aeroportos de Gdynia e
Gdansk e da complementaridade desta cooperação.

(79)

A Polónia salienta ainda que a cooperação que está a ser negociada atualmente com o utilizador militar do
aeroporto e a participação deste nos custos operacionais do aeroporto contribuirão para a redução das perdas e
dos custos operacionais da empresa.
4. OBSERVAÇÕES DE TERCEIROS

(80)

Na sequência da publicação da sua decisão para dar início ao processo previsto no artigo 108.o, n.o 2, do TFUE,
relativamente ao financiamento concedido à Gdynia-Kosakowo Airport Ltd por parte dos municípios de Gdynia e
Kosakowo, a Comissão não recebeu quaisquer observações das partes interessadas.
5. AVALIAÇÃO
5.1. EXISTÊNCIA DE UM AUXÍLIO ESTATAL

(81)

o

o

Por força do artigo 107. , n. 1, do TFUE «são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afetem as
trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo
certas empresas ou certas produções.»
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Os critérios estabelecidos no artigo 107.o, n.o 1, do TFUE são cumulativos. Consequentemente, para se determinar
se a medida em questão constitui um auxílio nos termos do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, devem ser cumpridas
todas as condições seguintes. Ou seja, o apoio financeiro deve:
i) ser concedido pelo Estado ou através de recursos estatais;
ii) beneficiar determinadas empresas ou a produção de determinados bens;
iii) falsear ou ameaçar falsear a concorrência; e
iv) influenciar o comércio entre os Estados-Membros.
5.1.1. Atividade económica e noção de empresa

(83)

Segundo jurisprudência assente, em primeiro lugar, a Comissão deve verificar se a Gdynia-Kosakowo Airport Ltd
constitui uma empresa na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE. O conceito de empresa abrange qualquer
entidade que exerça uma atividade económica, independentemente do seu estatuto jurídico e do seu modo de
financiamento (27). Qualquer atividade que consista na oferta de bens e serviços num dado mercado é uma
atividade económica (28).

(84)

No seu acórdão relativo ao aeroporto de Leipzig-Halle, o Tribunal de Justiça confirmou que a exploração de um
aeroporto para fins comerciais e a construção da infraestrutura aeroportuária constituem uma atividade económi
ca (29). Sempre que um operador aeroportuário exerce atividades económicas de prestação de serviços aeroportuá
rios remunerados, independentemente do seu estatuto jurídico ou do modo de financiamento respetivo, constitui
uma empresa na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, e das disposições do Tratado relativas aos auxílios estatais
são, portanto, aplicáveis às vantagens concedidas ao operador aeroportuário pelo Estado ou através de recursos
estatais (30).

(85)

A este respeito, a Comissão salienta que a infraestrutura objeto da presente decisão será explorada para fins
comerciais pelo gestor aeroportuário Gdynia-Kosakowo Airport Ltd. Uma vez que o gestor aeroportuário irá
cobrar pela utilização da infraestrutura aos respetivos utilizadores, esta deve ser considerada comercialmente
explorável. Consequentemente, a entidade responsável pela exploração desta infraestrutura constitui uma empresa
para efeitos do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE.

(86)

Porém, nem todas as atividades dum gestor aeroportuário são necessariamente de natureza económica (31).

(87)

O Tribunal de Justiça (32) salienta que as atividades que, regra geral, são da responsabilidade do Estado no exercício
das suas prerrogativas de poder público, não são de natureza económica e não se inserem no âmbito de aplicação
das regras relativas aos auxílios estatais. Tais atividades incluem, por exemplo, a segurança, o controlo do tráfego
aéreo, o policiamento, as alfândegas, etc. O financiamento serve exclusivamente para compensar os custos daí
resultantes e não pode ser canalizado para financiar outras atividades económicas (33).

(88)

Assim, o financiamento de atividades que são da competência das autoridades públicas ou da infraestrutura
diretamente ligada a essas atividades não constitui, em geral, um auxílio estatal (34). Num aeroporto, atividades

(27) Processo C-35/96, Comissão contra Itália [1998] Col. I-3851; Processo C-41/90 Höfner e Elser [1991] Col. I-1979; Processo C-244/94
Fédération Française des Sociétés d’Assurances contra Ministère de l’Agriculture et de la Pêche [1995] Col. I-4013; Processo C-55/96 Job
Centre [1997] Col. I-7119.
(28) Processo 118/85, Comissão contra Itália [1987] Col. 2599; Processo 35/96 Comissão contra Itália [1998] Col. I-3851.
(29) Processos apensos T-455/08 Flughafen Leipzig-Halle GmbH e Mitteldeutsche Flughafen AG contra Comissão e T-443/08 Freistaat Sachsen
e Land Sachsen-Anhalt contra Comissão [2011] Col. II-01311, confirmado pelo TJCE, processo C-288/11 P Mitteldeutsche Flughafen
e Flughafen Leipzig-Halle contra Comissão, [2012], ainda não publicado na Coletânea; ver também o Processo T-128/89 Aéroports de
Paris contra Comissão [2000] Col. II-3929, confirmado pelo TJCE, Processo C-82/01P, Col. 2002 Pág. I-9297 e o Processo T-196/04
Ryanair contra Comissão [2008] Col. II-3643.
(30) Processos C-159/91 e C-160/91, Poucet contra AGV e Pistre contra Cancave [1993] Col. I-637.
(31) Processo C-364/92 SAT Fluggesellschaft contra Eurocontrol [1994] Col. I-43.
(32) Decisão da Comissão de 19 de março de 2003, N 309/2002, Segurança aérea — compensação de custos na sequência dos atentados
de 11 de setembro de 2001.
(33) Processo C-343/95, Cali & Figli contra Servizi ecologici porto di Genova [1997] Col. I-1547; Decisão da Comissão de 19 de março de
2003, N 309/2002; Decisão da Comissão de 16 de outubro de 2002, N 438/02, Subvenções às administrações portuárias belgas
para realização de missões da competência das autoridades públicas.
(34) Ver nota de rodapé 32.
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como o controlo do tráfego aéreo, o policiamento, o controlo aduaneiro, os bombeiros, as atividades necessárias
para a proteção da aviação civil contra atos de interferência ilegal e os investimentos relativos à infraestrutura e
equipamento necessários para a realização dessas atividades não são considerados, em geral, de natureza econó
mica (35).
(89)

Porém, o financiamento público de atividades não económicas estreitamente ligadas à realização de uma atividade
económica não deverá conduzir a uma discriminação indevida entre as companhias aéreas e os gestores aeropor
tuários. De facto, segundo jurisprudência assente, existe uma vantagem sempre que as autoridades públicas isentam
as empresas dos custos inerentes às suas atividades económicas (36). Assim, se num determinado sistema jurídico é
normal que as companhias aéreas ou o gestor aeroportuário suportem os custos de determinados serviços,
enquanto outras companhias aéreas ou gestores aeroportuários, que prestam serviços idênticos em nome das
autoridades públicas não têm de suportar os respetivos custos, estes últimos podem beneficiar de uma vantagem,
mesmo que esses serviços sejam considerados, em si mesmos, não económicos. Deste modo, é necessária uma
análise do quadro jurídico aplicável ao gestor aeroportuário para se avaliar se, de acordo com esse quadro jurídico,
os gestores aeroportuários ou as companhias aéreas devem suportar os custos relativos à prestação de algumas
atividades que possam, em si mesmas, ser consideradas não económicas, mas que são inerentes à realização das
suas atividades económicas.

(90)

Apesar das atividades estabelecidas no considerando 88 poderem ser consideradas de natureza não económica, a
Comissão observa que a legislação polaca (37) obriga o gestor aeroportuário a financiar a partir dos seus próprios
recursos as instalações e os equipamentos necessários para realizar essas atividades.

(91)

Deste modo, a Comissão considera que o financiamento público concedido ao gestor do aeroporto de Gdynia para
as instalações e equipamentos acima mencionados, liberta-o dos encargos inerentes à sua atividade económica
(consultar Secção 5.1.3). Assim, a Comissão conclui que o capital atribuído a essas instalações e equipamentos deve
estar incluído no cálculo da rentabilidade do investimento em questão. Ao fazê-lo, a Comissão está a aplicar a
abordagem corretamente adotada pela Polónia nos estudos do PIEM.
5.1.2. Recursos estatais e imputabilidade ao Estado

(92)

O conceito de auxílio estatal aplica-se a qualquer vantagem concedida direta ou indiretamente, financiada com
recursos estatais ou por qualquer organismo intermediário agindo no âmbito de poderes que lhe tenham sido
atribuídos (38). Para efeitos do artigo 107.o do TFUE, os recursos das autoridades locais são recursos estatais (39). No
presente caso, o capital injetado na Gdynia-Kosakowo Airport Ltd, provém dos orçamentos de duas autoridades
locais, os municípios de Gdynia e de Kosakowo. A Comissão considera, deste modo, que os recursos provenientes
dos dois municípios envolvidos são recursos estatais.

(93)

Por este motivo, a Comissão considera que os investimentos são financiados através de recursos estatais e, por isso,
imputáveis ao Estado.
5.1.3. Vantagem económica

(94)

A Comissão observa que, por um lado, a Polónia argumenta que as injeções de capital estão em conformidade com
o PIEM, apesar de considerar, por outro lado, que o auxílio é compatível, uma vez que o operador aeroportuário
não teria feito o investimento sem o financiamento público.

(95)

Para determinar se, neste caso, a medida em questão concede à Gdynia-Kosakowo Airport Ltd benefícios que esta
não teria obtido em condições de mercado normais, a Comissão deverá comparar o comportamento dos acionistas
públicos do gestor aeroportuário ao de um investidor numa economia de mercado, guiado por perspetivas de
rentabilidade a longo prazo (40).

(35) Ver, nomeadamente, o Processo C-364/92 SAT/Eurocontrol,[1994] Col. I-43, ponto 30, e o Processo C-113/07 P Selex Sistemi
Integrati contra Comissão [2009] Col.
(36) Ver, nomeadamente, o Processo C-172/03 Wolfgang Heiser contra Finanzamt Innsbruck [2005] Col. I-01627, ponto 36, e a juris
prudência citada.
(37) A Lei relativa à Aviação (Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze [JoL 2002, n.o 130, ponto 1112, tal como alterado]), ver,
nomeadamente, os artigos 74.o e 84.o.
(38) Processo C-482/99 França contra Comissão [2002] Col. I-4397.
(39) Acórdão de 12 de maio de 2011 nos processos apensos T-267/08 e T-279/08, Nord-Pas-de-Calais [2011] Col. II-01999, ponto 108.
(40) Processo C-305/89 Itália contra Comissão («Alfa Romeo») [1991] Col. I-1603; Processo T-296/97 Alitalia contra Comissão [2000] Col.
II-3871.
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(96)

As eventuais repercussões positivas na economia da região onde o aeroporto está localizado não devem ser
consideradas na avaliação, uma vez que o Tribunal explicou que a questão relevante na aplicação do estudo do
PIEM é saber se «em circunstâncias semelhantes, um acionista privado teria concedido esses empréstimos, tendo em
conta a facilidade de obter um benefício e independentemente da política social, regional e setorial» (41).

(97)

A Polónia argumenta que as medidas em questão não conferem uma vantagem económica ao gestor aeroportuário
de Gdynia, pois estão em conformidade com o PIEM. Tal como descrito na Secção 3.1, para reforçar este
argumento, a Polónia apresentou três estudos do PIEM, levados a cabo pela PWC (42). Em novembro de 2013,
a Polónia argumentou ainda que novas fontes de rendimento aumentariam o VAL do projeto (por exemplo, a
venda de combustível, os serviços de navegação). Aquando da decisão de início, a Polónia só tinha apresentado a
atualização do PIEM de 2012.

(98)

Apesar do acordo acionistas, celebrado em 2011, obrigar os municípios de Gdynia e de Kosakowo a concederem
contribuições monetárias e não monetárias para financiar o projeto de investimento até 2040, a Polónia argumenta
que apenas a atualização do PIEM de 2012 e as informações recentes sobre os fluxos de receita adicionais são
relevantes para determinar se as injeções de capital são compatíveis com o mercado interno.

(99)

No acórdão Stardust Marine, o Tribunal de Justiça declarou que, «[…] para averiguar se o Estado adotou ou não o
comportamento de um investidor prudente numa economia de mercado, há que tomar como referência o contexto
da época em que as medidas de apoio financeiro foram tomadas a fim de avaliar a racionalidade económica do
comportamento do Estado e, portanto, não basear a apreciação numa situação posterior» (43).

(100) Além disso, no FED, o Tribunal decidiu que «[…] para demonstrar que o Estado-Membro tomou essa decisão

enquanto acionista, antes de se conferir ou ao mesmo tempo que se conferiu a vantagem, não basta recorrer a
avaliações económicas feitas após a vantagem ter sido concedida, a conclusões retrospetivas de que o investimento
efetuado pelo Estado-Membro em questão foi, de facto, vantajoso ou a justificações subsequentes da linha de ação
selecionada» (44).

(101) Para poder aplicar o PIEM, a Comissão tem de se colocar no contexto da época em que foram tomadas as decisões

individuais relativas à conversão do antigo aeródromo militar em aeroporto civil. A Comissão deve também basear
a sua avaliação nas informações e pressupostos a que os acionistas públicos tinham acesso no momento em que
foi tomada a decisão relativa às modalidades financeiras do projeto de investimento.

(102) A Comissão considera o estudo do PIEM de 2010 a primeira análise relevante para se determinar se os municípios

de Gdynia e Kosakowo agiram como investidores privados. De facto, a avaliação para se determinar se a inter
venção do Estado está em conformidade com as condições do mercado deve ser realizada com base numa análise
ex ante, tendo em conta as informações e dados disponíveis no momento em que se tomou a decisão relativa ao
investimento.

(103) A Comissão observa que os estudos e trabalhos preparatórios para o projeto de investimento em causa foram

realizados até 2010. Estes incluíram o plano geral para o projeto de investimento, o relatório ambiental, a
documentação da conceção para o terminal de aviação geral, a documentação da conceção para o edifício da
administração e para o edifício dos bombeiros, os documentos especializados relacionados com a aviação e outros
estudos. Até ao final de 2010, o custo destes estudos foi de […] milhões de PLN ([…] de EUR) (45). Tal demonstra
que os investidores tomaram a decisão de desenvolver o aeroporto de Gdynia antes de 2010. Os municípios de
Gdynia e de Kosakowo tomaram uma série de medidas preliminares para levarem a cabo a implementação do
projeto (consultar o considerando 10 acima) e foram encomendados estudos específicos para este fim.

(41) Processo 40/85 Bélgica contra Comissão [1986] Col. I-2321.
(42) Apesar de a Comissão ter solicitado às autoridades polacas que apresentassem as folhas de cálculo Excel correspondentes com as
fórmulas, as autoridades polacas apresentaram-nas sem as fórmulas.
(43) Ver nota de rodapé 38.
(44) Processo C-124/10P Comissão Europeia contra Électricité de France (EDF) [2012], ainda não publicado na Col., ponto 85.
(45) Consultar a Secção 4.7.5. do estudo de 2012 do PIEM. De acordo com as observações da Polónia, a 26 de junho de 2009, as
injeções de capital no aeroporto de Gdynia totalizaram 1,691 milhões de PLN (cerca de 423 000 EUR). Apenas […] milhões de PLN
(aproximadamente […] de EUR) tinham sido utilizados para o financiamento de diferentes estudos levados a cabo durante a
preparação do projeto.
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(104) Além disso, a Polónia afirma que, em 2010, os acionistas públicos do gestor aeroportuário concluíram os

preparativos para o projeto de investimento em questão. No mesmo ano, os acionistas públicos aumentaram o
capital social da empresa para 6,05 milhões de PLN (cerca de 1,5 milhões de EUR), com o intuito de implementar
o projeto de investimento. Os principais investimentos em ativos fixos (como a construção do terminal de aviação
geral) estavam previstos para 2011, porém só foram realmente iniciados no ano de 2012. A Comissão considera
que qualquer investidor privado teria procedido, nesse momento, à avaliação da rendibilidade prevista para o
projeto. Se o plano de investimento não demonstrasse uma taxa de rendibilidade aceitável ou se tivesse assentado
em pressupostos duvidosos, um investidor privado não teria dado início à implementação do plano e não teria
despendido mais dinheiro além do que já fora gasto nos trabalhos preparatórios mencionados no considerando
acima.

a) Injeções de capital
(105) No que diz respeito às injeções de capital, a Comissão observa que a primeira injeção de capital relevante, no

montante de 4,4 milhões de PLN, foi decidida a 29 de julho de 2010 (tendo quase quadruplicado o capital
existente de 1,7 milhões de PLN), logo após a conclusão do estudo do PIEM de 2010, a 16 de julho de 2010.
Além disso, o acordo relativo às injeções de capital adicional (até 2040) para financiar o projeto de conversão
(mencionado no considerando 33), foi assinado em março de 2011 (ainda antes da conclusão do segundo estudo
do PIEM, a 13 de maio de 2011). Além disso, foram celebrados simultaneamente o acordo operacional com o
utilizador militar do aeroporto (7 de março de 2011) e o acordo de arrendamento dos terrenos da empresa (11 de
março de 2011 [mencionado no considerando 33]).

(106) A Comissão sublinha ainda que a Polónia confirmou que a injeção de capital, decidida a 29 de julho de 2010, foi

baseada na avaliação económica do projeto, incluída no estudo do PIEM de 2010. Deste modo, é evidente que,
nesta fase, os acionistas públicos tinham decidido participar no projeto de investimento em causa, o qual deveria
ser desenvolvido durante um período de 30 anos. Ainda que um investidor privado tenha a possibilidade de ajustar
o seu plano de investimento no decurso da sua implementação em função de circunstâncias em constante
mudança, é evidente que qualquer investidor privado teria avaliado as vantagens do projeto de investimento em
causa logo em 2010 antes de efetuar qualquer investimento de recursos substanciais.

(107) Quando a primeira atualização do PIEM foi realizada em 2011, os acionistas públicos já tinham injetado na

empresa 6,05 milhões de PLN (ver Quadro 3). A empresa já tinha alugado o terreno para o aeroporto junto do
município de Kosakowo (o contrato de locação celebrado entre a Gdynia-Kosakowo Airport Ltd e o município de
Kosakowo data de 11 de março de 2011) e já tinha, também, assinado um acordo de exploração com o utilizador
militar do aeroporto (7 de março de 2011). Além disso, no dia 11 de março de 2011, os acionistas assinaram um
acordo sobre o aumento do capital social até 2040 (46). E, quando a segunda atualização do estudo do PIEM foi
concluída, em julho de 2012, os acionistas públicos já tinham injetado um total de 64,810 milhões de PLN (ou
seja, cerca de 70 % de todo o capital injetado). A Comissão salienta que os estudos do PIEM de 2011 e 2012
representam, indiscutivelmente, ajustamentos ao plano de investimento inicial, com base no qual foi tomada a
decisão inicial de encetar o projeto para converter o aeródromo militar. Assim, ainda que as injeções de capital
mais relevantes tenham sido realizadas após o primeiro estudo do PIEM de 2010, tais injeções não podem ser
avaliadas separadamente.

b) Despesas de capital
(108) No estudo do PIEM de 2012, os investimentos em ativos fixos dividem-se em 4 fases. A primeira fase do projeto

de investimento abrangia os trabalhos de conceção, mas também a desobstrução do local (remoção de árvores e
arbustos, demolição de alguns pavilhões e o nivelamento do solo). Estes custos foram incorridos em 2011 e
totalizaram […] milhões de PLN ([…] EUR). A segunda fase do projeto, que incluiu a construção do terminal de
aviação geral, do edifício da administração e do edifício dos bombeiros, já tinha sido iniciada em 2012. A segunda
fase do projeto é a mais importante em termos de despesas de capital, representando […] % das despesas do capital
nominal (doravante designadas de «investimentos») no período de 2012-2013. De acordo com as informações
apresentadas pela Polónia, a despesa de capital em 2012 atingiu […] milhões de PLN (dos quais mais de metade foi
despendida antes da atualização do estudo de 2012 ter sido iniciada). O gráfico abaixo (Imagem 2) mostra os
investimentos (em termos nominais) efetuados na fase de investimento, tal como apresentado no estudo do PIEM
de 2012.

(46) O acordo de 11 de março de 2011 prevê que a cidade de Gdynia faça contribuições em numerário num montante de 59,048 mi
lhões de PLN (14,8 milhões de EUR) no período de 2011-2013 e que Kosakowo faça uma contribuição não monetária (permuta de
taxas anuais de aluguer por ações) durante o período de 2011-2040.
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Figura 2
Investimentos por fase (estudo de PIEM de 2012)
[…]

(109) Tendo em conta os considerandos 103 e 108, a Comissão considera que nem o estudo do PIEM de 2011 nem o

de 2012 foram realizados no momento em que a tomada de decisão relativa ao financiamento do projeto de
conversão ocorreu, nem foram baseados nas informações à disposição dos acionistas públicos nessa altura. Além
disso, para justificar as decisões tomadas pelos acionistas públicos em 2010 e 2011, a Comissão não pode
considerar retroativamente as fontes de rendimento suplementares previstas com base nas informações fornecidas
em novembro de 2013.

(110) Assim, a Comissão considera que para determinar se os municípios de Gdynia e de Kosakowo se comportaram

como investidores privados prudentes numa economia de mercado, deve basear essencialmente a sua avaliação no
estudo do PIEM de 2010, ignorando qualquer desenvolvimento e informação que não tenham sido disponibiliza
dos aos acionistas públicos no momento em que estes tomaram a decisão de implementar o projeto de investi
mento em causa.

(111) Por outro lado, os estudos do PIEM de 2011 e de 2012 avaliaram apenas as alterações à decisão inicial de encetar

o projeto de investimento, a qual foi tomada em 2010 com base no estudo do PIEM do mesmo ano. De facto, o
estudo do PIEM de 2012 reconhece que existe uma série de investimentos (como o terminal de aviação geral, o
edifício da administração, o sistema elétrico) que já se encontravam numa «fase avançada de implementação». Os
dois estudos subsequentes demonstram que os acionistas foram influenciados pela evolução do mercado e adap
taram o âmbito do projeto em conformidade com esta (aumentando ou diminuindo, dependendo do tipo de
investimento). Porém, estas alterações foram marginais quando comparadas com a decisão global de converter o
aeródromo militar num aeroporto civil. O gráfico abaixo (Imagem 3) apresenta as despesas de capital, tal como
demonstradas nos estudos do PIEM de 2010, de 2011 e de 2012 (expressas nos termos reais de 2010). Como se
observa, embora a calendarização e dimensão dos investimentos tenham sido atualizadas em 2011 e 2012, estas
alterações não foram significativas se as compararmos com a dimensão global do projeto. Em 2010, os investi
mentos reais foram estimados em cerca de […] milhões de PLN e este valor aumentou de […] para cerca de […]
milhões de PLN, em 2011 e 2012 (ou seja, […] % durante um período de investimento de cerca de 20 anos).

(112) Neste caso, a Comissão tem de avaliar uma série de decisões de investimento, não resultantes da ocorrência de

acontecimentos imprevistos, tomadas durante um curto período de tempo pelos mesmos acionistas públicos com
vista, essencialmente, à implementação do projeto de investimento em questão. Assim, as atualizações do PIEM de
2011 e de 2012 não podem transformar uma decisão de investimento que não estava em conformidade com o
PIEM, no momento em que foi tomada, numa decisão de investimento razoável. No máximo, as atualizações
podem demonstrar que as autoridades polacas agiram como uma investidor privado, ao mostrarem que, através do
investimento de fundos adicionais, o projeto poderia gerar uma rendibilidade suscetível de remunerar adequada
mente o capital que foi e que seria investido (ou de remunerar adequadamente esse capital, mesmo tendo em conta
o risco do reembolso obrigatório de qualquer auxílio ilegal concedido no passado).

Figura 3
Investimentos (em milhares de PLN), tal como previstos nos estudos do PIEM de 2010, de 2011 e de 2012
(nos termos reais de 2010)
[…]

A aplicação do PIEM com base no estudo do PIEM de 2010
(113) O estudo de PIEM de 2010 apresentado pela Polónia assenta num plano de negócios que projeta os fluxos de caixa

futuros para os investidores de capital próprio durante o período de 2010-2040. Quando o estudo do PIEM foi
levado a cabo, a Polónia previa que o aeroporto começasse a lidar com o tráfego geral da aviação em 2011, com
os voos charter em 2013 e os voos low cost em 2015. O resultado seria um aumento constante no número de
passageiros, de […] passageiros em 2013 para quase […] milhões em 2024 e 1,753 milhões em 2040 (tal como
indicado no Quadro 5 abaixo).
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Quadro 5
Previsões de tráfego para o aeroporto de Gdynia utilizadas no estudo do PIEM de 2010 (em milhares)
Evolução esperada do número de passageiros (PIEM 2010)
Ano
Número de
passageiros

2013

2014

2015

2016

2020

2024

2028

2032

2036

2040

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 752 835

(114) Segundo o estudo do PIEM de 2010 a empresa seria rentável, em termos de resultado líquido, a partir de 2018. Os

fluxos de caixa anuais atualizados tornar-se-iam positivos a partir de 2020, tal como ilustrado na imagem seguinte
(Imagem 4). Porém, em termos acumulados (ou seja, após a agregação por ano dos fluxos de caixa dos anos
anteriores), espera-se que o DCF total, ao longo de todo o período de 2010-2040, seja negativo (tal como ilustrado
na Imagem 1). Dito de outro modo, os fluxos de caixa positivos esperados, gerados a partir de 2018, não são
suficientemente elevados para compensar os fluxos de caixa altamente negativos gerados na fase inicial de
investimento.
Figura 4
DCF em milhares de PLN (estudo do PIEM de 2010)
[…]
Fonte: Baseado no estudo do PIEM de 2010

(115) Após 2040 esperava-se que o gestor aeroportuário registasse um crescimento constante, a uma taxa de crescimento

estável do fluxo de caixa livre de […] %. Partindo deste pressuposto, a Polónia calculou o valor terminal do gestor
aeroportuário em 2040. O valor terminal atualizado ascende a […] milhões de PLN.

(116) O estudo do PIEM de 2010 resulta num valor de capital próprio positivo (47) de […] milhões de PLN (ou seja,

cerca de […] milhões de EUR). Além disso, a TIR do projeto de investimento de […] % é superior ao custo de
capital previsto do gestor aeroportuário ([…] %).

(117) A Comissão salienta que o principal fator impulsionador de valor dos fluxos de caixa futuros do gestor aeropor

tuário de Gdynia é o rendimento previsto, que dependerá do número de passageiros e do nível das taxas
aeroportuárias pagas pelas companhias aéreas. As receitas provenientes dos voos low cost e dos voos charter (taxas
por passageiro, aterragem e estacionamento) representam, no estudo do PIEM de 2010, [80-90] % da totalidade
dos rendimentos em 2040 e uma média de [80-90] % da totalidade dos rendimentos durante todo o período
avaliado, nomeadamente de 2010 a 2040. A Comissão assinala que este facto contradiz as declarações da Polónia
segundo as quais as atividades do aeroporto de Gdynia complementariam as do aeroporto de Gdansk, uma vez que
o aeroporto de Gdynia iria concentrar-se em atividades de aviação geral. De facto, tal como demonstrado pelos
dados acima apresentados, os voos low cost e os voos charter são a principal fonte de rendimentos na maioria dos
anos abrangidos pelas previsões. Porém, tal como será explicado mais abaixo, o grosso dos rendimentos do
aeroporto de Gdansk provém, igualmente, de voos low cost e de voos charter (consultar considerando 121).

(118) No contexto da procura de passageiros e da procura de transportadoras aéreas, a Comissão observa que o

aeroporto de Gdynia teria a mesma área de captação que o aeroporto de Gdansk, que está localizado apenas a
uma distância de cerca de 25 km daquele. Em 2012, o aeroporto de Gdansk foi aumentado para movimentar até
5 milhões de passageiros, e em 2015 está prevista uma nova extensão, para permitir o transporte de até 7 milhões
de passageiros. Este calendário de expansão foi divulgado em 2010, ou seja, aquando da preparação do estudo do
PIEM de 2010 (48). Além disso, o financiamento público para a extensão da capacidade do aeroporto de Gdansk até
5 milhões de passageiros foi também notificado à Comissão, no dia 24 de setembro de 2008, no âmbito do
processo de auxílio estatal N472/08 e foi aprovado pela Comissão no dia 5 de fevereiro de 2009 (49).

(119) A Polónia informou a Comissão sobre o facto de o plano geral para o aeroporto de Gdansk, preparado em

2010 (50), prever a ampliação da pista, placas de estacionamento e outras infraestruturas aeroportuárias que, no
futuro, proporcionariam ao aeroporto de Gdansk a capacidade de movimentar mais de 10 milhões de passageiros
por ano.

(47) Este valor de capital próprio inclui o valor atual líquido dos fluxos de caixa no período de 2012-2040 e o valor final atualizado do
operador aeroportuário, calculado para 2040.
(48) Ver, por exemplo, a Decisão C(2009) 4445 da Comissão, de 3 de junho de 2009, relativa à concessão do apoio financeiro
comunitário no domínio das redes transeuropeias de transportes.
(49) Ver nota de rodapé 4.
(50) O plano diretor foi encomendado em fevereiro de 2010 e entregue em novembro de 2010.
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(120) A Comissão observa ainda que, em 2010, o aeroporto de Gdansk movimentou 2,2 milhões de passageiros (ou seja,

o aeroporto utilizou 45 % da sua capacidade, incluindo a capacidade em construção). Segundo as previsões
fornecidas para o aeroporto de Gdansk, em 2020 apenas 50 a 60 % da capacidade disponível será utilizada (51).
Estas previsões não consideram o início da exploração no aeroporto de Gdynia (isto é, presume-se que, em toda a
zona de captação, a procura seja suprida pelo aeroporto de Gdansk). A Comissão salienta que o aeroporto de
Gdansk será capaz de satisfazer a procura na região durante um longo período de tempo, ou seja, pelo menos até
2030, mesmo que se assuma um crescimento dinâmico no tráfego de passageiros.

(121) Tal como acima mencionado, o estudo do PIEM de 2010 para o aeroporto de Gdynia estima que o grosso dos seus

rendimentos (em média [80-90] % para todo o período de 2012-2040) seja gerado pelas transportadoras low cost e
as companhias de charter. Neste contexto, a Comissão assinala que também o aeroporto de Gdansk movimenta,
essencialmente, tráfego de low cost e tráfego charter. Em 2010, os voos low cost e os voos charter foram
responsáveis por 72 % de todos os passageiros do aeroporto de Gdansk (52).

(122) Considerando a elevada proximidade a outro aeroporto estabelecido e não sobrecarregado, utilizando o mesmo

modelo de negócios e com uma capacidade significativa não utilizada a longo prazo, a Comissão considera que a
capacidade do gestor aeroportuário de Gdynia para atrair o tráfego e os passageiros dependerá, em grande escala,
do nível das taxas aeroportuárias oferecidas às companhias aéreas, nomeadamente em comparação com as que os
seus concorrentes mais próximos oferecem.

(123) Neste contexto, a Comissão observa que o estudo do PIEM de 2010 prevê uma taxa de passageiros para os voos

charter e os voos low cost de 25 PLN/passageiro (6,25 EUR) até 2014 e 40 PLN/passageiro (10 EUR) a partir de
2015 (até 2040). A taxa de aterragem para a mesma categoria de voos foi fixada em 25 PLN/tonelada (6,25 EUR)
para todo o período (estima-se que o MTWO médio [peso máximo à descolagem] seja de 70 toneladas), enquanto
a taxa de estacionamento foi estimada em cerca de 4 PLN (1 EUR), por 24 horas/tonelada (com um MTWO médio
de 70 toneladas). Segundo o estudo do PIEM de 2010, os preços foram fixados a níveis comparáveis aos dos
outros aeroportos regionais no momento em que o estudo do PIEM de 2010 foi realizado. Além disso, os preços
no aeroporto de Gdynia foram fixados com base no pressuposto de que não haveria qualquer concorrência por
parte do aeroporto de Gdansk.

(124) A Comissão salienta também que o plano de taxas aplicado pelo aeroporto de Gdansk, desde o dia 31 de

dezembro de 2008, fixa a taxa padrão de passageiros em 48 PLN/passageiro (12 EUR), a taxa padrão de aterragem
para aeronaves com mais de 2 toneladas (ou seja, incluindo todos os aviões charter e os low cost) em 25 PLN/
/tonelada (6,25 EUR) e a taxa de estacionamento em 4,5 PLN/24h/tonelada (1,25 EUR).

(125) Porém, a Comissão observa que o plano de taxas aplicado no aeroporto de Gdansk oferece também vários

descontos e reduções relacionados, entre outros, com os voos low cost. O aeroporto de Gdansk aplica uma taxa
de passageiros reduzida de 24 PLN/passageiro (6 EUR) para as todas as novas ligações (a partir de 1 de janeiro de
2004) e para todos os aumentos na frequência de aeronaves com peso máximo à descolagem entre 50 e 100
toneladas (por exemplo, o Airbus A320 e o Boeing 737, bem como outras aeronaves utilizadas por transporta
doras low cost). A taxa de aterragem aplicada a este tipo de ligações é também reduzida em 50 % (ou seja, fixa-se
em 12,5 PLN/tonelada). A taxa de estacionamento não é cobrada se a frequência de uma ligação for de, pelo
menos, 6 vezes por semana. Além disso, a taxa de passageiros diminui desde logo para 23 PLN para todos os
passageiros embarcados que realizem ligações domésticas regulares. Em seguida, é aplicado um desconto adequado.
A Comissão considera que, tendo em conta os descontos e reduções aplicados no aeroporto de Gdansk, as taxas
aeroportuárias médias previstas para o aeroporto de Gdynia eram significativamente mais elevadas do que as
aplicadas no aeroporto vizinho.

___________
(51) Tráfego de passageiros (em milhares de passageiros por ano) no aeroporto de Gdansk.
Numero atual de passageiros
Ano
Passageiros

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

466

672

1 256

1 715

1 954

1 911

2 232

2 463

2 906

Evolugao esperada do numero de passageiros

(52)

Ano

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Passageiros

3 153

3 311

3 477

3 616

3 760

3 911

4 067

4 230

Transportadoras low cost 64,5 %, charter 7,5 %. Em 2009 e 2011, este valor foi de 70 %.
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(126) Com a aplicação das taxas aeroportuárias em causa, o aeroporto de Gdynia, na condição de novo operador, não

será capaz de atrair um tráfego significativo, uma vez que existe um aeroporto estabelecido com capacidade não
utilizada, na mesma área de captação, que aplica taxas líquidas inferiores para as novas ligações e para os aumentos
de frequência das ligações já existentes. A Comissão assinala ainda que o plano das taxas aeroportuárias para o
aeroporto de Gdansk prevê descontos a aplicar até 31 de dezembro de 2028. Uma vez que o estudo do PIEM de
2010 (baseado no plano de negócios do gestor aeroportuário àquela data) considera as taxas aeroportuárias como
a principal fonte de rendimento do gestor aeroportuário, a Comissão considera tal solução uma prova de que o
estudo do PIEM de 2010 não é suficientemente sólido e credível para demonstrar que o projeto de investimento
em questão teria sido prosseguido por um operador privado.

(127) Tendo em conta que o aeroporto de Gdynia e o aeroporto de Gdansk incidirão, sobretudo, nas transportadoras low

cost e nas transportadoras charter, que o aeroporto de Gdansk não utiliza toda a sua capacidade e que as suas taxas
efetivas são inferiores às do plano de negócios do aeroporto de Gdynia e considerando ainda a proximidade entre
os dois aeroportos, a Comissão considera que o pressuposto de que não haverá qualquer concorrência de preços
entre os dois aeroportos está errado.

(128) A Comissão assinala ainda que aquando da preparação do estudo do PIEM de 2010, as taxas líquidas (taxas padrão

após a aplicação de descontos) aplicadas no aeroporto de Bydgoszcz (situado a 196 km e a 2 horas e 19 minutos,
de carro, do aeroporto de Gdynia) e no aeroporto de Szczecin (situado a 296 km e a 4 horas e 24 minutos, de
carro, do aeroporto de Gdynia), o segundo e terceiro aeroportos regionais da Polónia mais próximos, eram
significativamente inferiores (53).

(129) Considerando o exposto, e tendo em conta a grande proximidade de outro aeroporto não sobrecarregado que

prossegue o mesmo modelo de negócios, a Comissão considera que as taxas aeroportuárias apresentadas no estudo
do PIEM de 2010, mais elevadas do que as aplicadas em Gdansk e noutros aeroportos regionais vizinhos, são
irrealistas. Além disso, dada a atual situação de concorrência do aeroporto de Gdynia, a Comissão considera que as
previsões relativas ao tráfego, apresentadas no estudo do PIEM de 2010, foram baseadas em pressupostos irrea
listas.

(130) Deve notar-se ainda que o estudo do PIEM de 2010 não incluiu uma análise de sensibilidade, nem qualquer

avaliação relacionada com os resultados prováveis (como, por exemplo, cenários pessimistas, otimistas e de base).
Deste modo, a Comissão conclui que o cenário apresentado no estudo do PIEM de 2010 parece ser baseado em
pressupostos demasiado otimistas relativamente à evolução do tráfego de passageiros e ao nível das taxas.

(131) A Comissão salienta que reduzir os rendimentos anuais provenientes das taxas de passageiros relacionadas com o

tráfego low cost e o tráfego charter em apenas […] % (durante o período da previsão de 2010-2040) resulta num
valor negativo do capital próprio para os acionistas públicos. Esta diminuição no rendimento poderia ocorrer se as
taxas e/ou tráfego fossem inferiores aos previstos. Neste sentido, deve salientar-se que as taxas aeroportuárias
apresentadas no plano de negócios utilizado para o estudo do PIEM de 2010 são já […] % mais elevadas do que as
do aeroporto de Gdansk (54). Neste contexto, se o aeroporto não aplicar uma redução significativa na taxa de
40 PLN (10 EUR) apresentada no plano de negócios, é altamente improvável que seja capaz de atrair o tráfego
necessário. Assim, a elevada sensibilidade do VAL a uma redução aparentemente marginal nas taxas aeroportuárias
(resultante de pressupostos realistas) suscita dúvidas significativas sobre a credibilidade do plano de negócios inicial.

(132) Embora o estudo do PIEM de 2010 tenha sido baseado em previsões de tráfego disponíveis nessa data e as

informações ex post não devam ser utilizadas para avaliar diretamente o estudo do PIEM, a Comissão salienta,
contudo, o otimismo excessivo destas previsões. De facto, é possível identificar diferenças significativas na com
paração entre as previsões de tráfego de 2010 e as de 2012. Além do início do projeto ter sido adiado, observou-se, durante o período de «EBITDA positivo», uma redução nas previsões de tráfego de […] para […] % em cada
ano. Esta correção significativa transcorridos apenas dois anos, e sem a observância de qualquer alteração signi
ficativa nas circunstâncias, constitui uma ferramenta útil para a verificação dos pressupostos iniciais. Demonstra

(53) Aeroporto de Bydgoszcz: A taxa por passageiro embarcado é de 30 PLN (7,5 EUR); a taxa de aterragem é 45 de PLN/tonelada
(11,25 EUR) para as 2 primeiras toneladas de peso máximo à descolagem (MTOW), 40 PLN/tonelada (10 EUR) entre 2 e 15
toneladas de peso máximo à descolagem, 35 PLN/tonelada (8,75 EUR) entre 15 e 40 toneladas de peso máximo à descolagem,
30 PLN/tonelada (7,5 EUR) entre 40 e 60 toneladas de peso máximo à descolagem, 25 PLN/tonelada (6,25 EUR) entre 60 e 80
toneladas de peso máximo à descolagem e 20 PLN/tonelada (5 EUR) por cada tonelada acima de 80 toneladas de peso máximo à
descolagem; a taxa de estacionamento é de 8 PLN/tonelada/24h (2 EUR); gratuito durante as primeiras 4 horas). Descontos: As taxas
de passageiros podem ser reduzidas de 5 % (se uma transportadora aérea tiver, mensalmente, entre 100 e 300 passageiros com
partida do Aeroporto de Bydgoszcz) a 50 % (se uma transportadora aérea tiver, mensalmente, mais de 8 000 passageiros com
partida do Aeroporto de Bydgoszcz); a taxa de aterragem tem 50 % de desconto nos primeiros 12 meses de uma ligação, 50 % para
aterragens entre as 14:00 e as 20:00 horas; taxas de aterragem e de estacionamento: 10 % para uma transportadora com 4 a 10
voos por mês, 15 % para uma transportadora com 11 a 30 voos por mês, 20 % para uma transportadora com mais 31 voos por
mês. Aeroporto de Szczecin: A taxa por passageiro embarcado é de 35 PLN (8,75 de EUR); a taxa de aterragem é de 70 PLN/
/tonelada (17,5 EUR); taxa de estacionamento é de 8 PLN/tonelada/24 h (gratuito durante as primeiras duas horas). Descontos: de
20 % (se uma transportadora oferecer aos passageiros com partida mais de 800 lugares por semana) a 90 % (se uma transportadora
lhes oferecer mais de 1 300 lugares por semana).
(54) Cálculo das taxas de passageiros para as transportadoras low cost.
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ainda que as análises de sensibilidade, realizadas pela Comissão (que, comparativamente, são marginais), são
particularmente reveladoras no que diz respeito ao caráter irrealista dos pressupostos subjacentes à conclusão
sobre o mérito do projeto.
Quadro 6
Comparação das previsões de tráfego de passageiros utilizadas no estudo do PIEM de 2010 e na
atualização do PIEM de 2012
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Número total de passa
geiros no estudo PIEM
2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Número total de passa
geiros no estudo PIEM
2012

—

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

– 53

– 69

– 55

– 38

– 36

– 29

– 27

– 25

Diferença (%)
2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Número total de passa
geiros no estudo PIEM
2010

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 343 234

Número total de passa
geiros no estudo PIEM
2012

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 083 746

Diferença (%)

– 23

– 21

– 19

– 17

– 17

– 18

– 18

– 19

– 19

(133) As análises de sensibilidade adicionais sugerem que o projeto deixaria de ser rentável se o rendimento global fosse

[…] % mais baixo por ano, durante todo o período das previsões, ou se o rendimento fosse […] % mais baixo e as
despesas operacionais fossem […] % mais elevadas. Deste modo, a rendibilidade do investimento é altamente
sensível às variações marginais dos pressupostos básicos. A Comissão considera que tais alterações são marginais
quando comparadas com as alterações efetuadas nos sucessivos estudos do PIEM.

(134) As análises de sensibilidade realizadas pela Comissão parecem ser mais aceitáveis, uma vez que em menos de um

ano após o estudo do PIEM de 2010 as autoridades polacas receberam uma análise atualizada demonstrando que o
VAL do projeto seria significativamente inferior, atingindo apenas […] milhões de PLN (cerca de […] EUR). Assim,
em maio de 2011, observou-se uma redução no VAL do projeto de […] % relativamente ao projeto inicial.

(135) Além disso, a Comissão observa que os resultados positivos do estudo do PIEM de 2010 dependem também, em

grande medida, do valor final do investimento atingido no final do período abrangido pelo plano de negócios (ou
seja, em 2040). De facto, o fluxo de caixa atualizado da empresa para o período de 2010-2040 é negativo e
ascende a (-[…] milhões de PLN). O valor final atualizado, a 30 de junho de 2010, ascende a […] milhões de PLN.

(136) O valor final foi baseado em pressupostos de que a taxa de crescimento anual do fluxo de caixa do investimento

ascenderia, após 2040, a […] %. De acordo com a prática corrente, a taxa de crescimento de uma empresa não é
superior à da economia na qual opera (isto é, em termos de crescimento do PIB). De facto, o valor final é calculado
no momento em que a empresa deverá atingir a maturidade e, portanto, no momento em que termina o período
de crescimento elevado da empresa. Uma vez que se espera que a economia inclua empresas com taxas de
crescimento elevadas e outras com taxas de crescimento estáveis, a taxa de crescimento das empresas que atingiram
a maturidade deve, por conseguinte, ser inferior à taxa de crescimento médio da economia global. Nas suas
observações, a Polónia não indicou a base a que recorreu quando selecionou a taxa de crescimento a longo prazo
de […] %, embora tenha explicado que a taxa de crescimento a longo prazo é uma taxa de crescimento nominal.
Com base nas informações disponíveis do FMI, a Comissão concluiu que as previsões para o crescimento real do
PIB polaco, disponíveis no início de 2010, demonstraram que a taxa de crescimento nominal da economia polaca
oscilaria entre 5,6 % em 2011 e 6,6 % em 2015. Com uma inflação na ordem dos 2,5 %, previa-se que o PIB real
crescesse cerca de 4 %. Deste modo, a escolha de uma taxa de crescimento nominal de […] % para o aeroporto de
Gdynia poderia, à primeira vista, ser considerada compatível com as informações disponíveis àquela data e com a
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prática corrente de escolher uma taxa de crescimento inferior à do crescimento da economia. Porém, ao selecionar
uma taxa de crescimento a longo prazo superior à inflação (estimada em 2,5 %, em abril de 2010), o plano de
negócios pressupõe que o aeroporto continuará a crescer todos os anos, para além de 2040.

Quadro 7
Dados e previsões sobre o PIB e a inflação disponibilizados pelo FMI em abril de 2010
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

crescimento % PIB (preços
constantes)

1,70

2,70

3,20

3,90

4,00

4,00

4,00

crescimento % PIB (preços
constantes)

5,50

4,40

5,60

6,20

6,60

6,50

6,60

inflação (%)

4,20

3,50

2,30

2,40

2,50

2,50

2,50

Fonte: Fundo Monetário Internacional, World Economic Outlook Database, abril de 2010 (http://www.imf.org/external/data.htm)

(137) Além disso, a Comissão assinala que, neste caso, considerando o período de previsões particularmente longo e o

caráter remoto da data para a qual o valor final foi calculado, a tarefa de determinar a taxa de crescimento mais
adequada torna-se ainda mais complexa e, por sua vez, a incerteza que lhe está associada torna-se ainda maior. De
facto, as previsões de crescimento do PIB raramente excedem um horizonte de cinco anos. Porém, neste caso, o
modelo deveria prever uma taxa de crescimento razoável para o aeroporto após 30 anos de funcionamento. Este
facto demonstra que um investidor prudente teria levado a cabo uma série de análises de sensibilidade.

(138) Neste sentido, vale a pena salientar que nas atualizações subsequentes do plano de negócios inicial a taxa de

crescimento estável foi reduzida de […] % para […] %. Porém, a Polónia não apresentou uma explicação clara
sobre esta redução. O valor final é uma função da taxa de crescimento estável prevista para a perpetuidade, mas
também dos rendimentos previstos esperados durante o período de crescimento estável. A Comissão procedeu a
uma série de análises de sensibilidade, confirmando que a conclusão do estudo do PIEM de 2010 é altamente
sensível a alterações menores e realistas dos pressupostos básicos. Em primeiro lugar, a taxa de crescimento estável
com a qual o plano de atividades de 2010 produz um VAL negativo é cerca de […] %. Porém, partindo do
princípio que as receitas são apenas […] % inferiores que o previsto, a taxa de crescimento estável a partir da qual
o projeto deixa de ser rentável é […] %.

(139) Neste caso, o modelo de taxa de crescimento estável utilizado para calcular o valor final exige igualmente que se

apresentem pressupostos relativamente à data em que a empresa deverá começar a crescer a um ritmo estável e
constante. No estudo do PIEM de 2010, esta data foi fixada em 2040, o que significa um período de previsão de
30 anos (2010-2040). Na atualização do estudo do PIEM de 2012, o período de previsão foi reduzido para 18
anos (2012-2030) e, por conseguinte, o valor final foi calculado para 2030. Se o mesmo horizonte de tempo for
aplicado ao estudo do PIEM de 2010, o VAL torna-se negativo.

(140) A Comissão observa também que o estudo do PIEM de 2012 menciona especificamente que um investidor

prudente teria tido em consideração o facto de o projeto implicar um horizonte temporal particularmente longo
até se atingir a rendibilidade (consultar a Secção 4.10.1.2 do estudo do PIEM de 2012, onde se conclui: «O
resultado positivo do valor atual líquido revela que o investimento no aeroporto de Gdynia-Kosakowo pode ser um
negócio de interesse para os potenciais investidores. Porém, antes de se tomarem quaisquer decisões, os investi
dores terão de considerar também o horizonte de investimento a longo prazo, típico de projetos de investimento
em infraestruturas»).

(141) A Comissão observa que em 2010, quando o primeiro estudo do PIEM foi realizado, o plano de negócios e os

cálculos do VAL tomaram em consideração todas as despesas de capital, incluindo as despesas relacionadas com as
obrigações de serviço público (bombeiros, segurança, alfândega, etc.). A Comissão salienta que esta abordagem
parece correta, uma vez que estas despesas estão intrinsecamente ligadas à construção e exploração de um
aeroporto (e que são, portanto, suplementares aos custos do projeto).
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(142) No entanto, a Comissão avaliou igualmente a rentabilidade do projeto com base no estudo do PIEM de 2010,

excluindo as despesas de capital relativas a missões de serviço público.

(143) As informações apresentadas pela Polónia não permitem identificar com precisão que elementos das despesas de

capital e das despesas de funcionamento são atribuíveis ao domínio da ordem pública. A Comissão assinala que, na
atualização do PIEM de 2012, a Polónia desagregou os investimentos do âmbito da ordem pública; porém, tal não
foi o caso no estudo do PIEM de 2010. Ainda assim, a Comissão recalculou o VAL, excluindo uma série de itens
identificáveis de despesa de capital, claramente relacionados com atividades de ordem pública. Em particular, a
Comissão recalculou o VAL excluindo as seguintes despesas de capital: «Veículos e equipamento de combate a
incêndios», «Vedações e vigilância aeroportuários» e «Equipamento para os seguranças aeroportuários», equivalentes
a […] milhões de PLN (total nominal)

(144) No estudo do PIEM de 2010, a consequência da remoção das despesas de ordem pública resulta num fluxo de

caixa atualizado acrescido, fixando-se em cerca de (-[…]) milhões de PLN (ou, dito de outra forma, a perda
atualizada esperada durante o período de 2010-2040 decresceu […] milhões de PLN, de (-[…]) milhões de
PLN para (-[…]) milhões de PLN). Uma vez que o valor final não é alterado (e é equivalente a […] milhões de
PLN), o VAL do projeto aumenta de […] milhões de PLN para […]milhões de PLN (ou seja, aumenta de […]
milhões de EUR para […] milhões de EUR).

(145) Foram levadas a cabo análises de sensibilidade suplementares, que indicaram que o VAL se torna negativo quando

as seguintes alterações são efetuadas: uma redução nas receitas totais de […] %, uma redução nas receitas prove
nientes das taxas aeroportuárias de […] % ou uma redução nas receitas totais de […] % associada a custos […] %
superiores (todas em termos anuais). Tendo em conta os pressupostos altamente irrealistas relativamente a taxas
aeroportuárias ([…] % mais elevadas do as do aeroporto de Gdansk (55)) e as previsões de tráfego excessivamente
otimistas (previsões revistas de […] % a[…] % mais baixas do que as inicialmente previstas), tais análises de
sensibilidade sugerem que pressupostos ligeiramente mais realistas resultariam na conclusão de que o projeto
não seria rentável.

(146) Assim que são excluídas as despesas de ordem pública identificadas no estudo do PIEM de 2010, as análises de

sensibilidade sugerem que o VAL passaria a ser negativo se as receitas previstas provenientes das taxas aeropor
tuárias de transportadoras low cost (sem qualquer redução das taxas aeroportuárias para charters) fossem reduzidas
em […] % por ano, mantendo, em simultâneo, as receitas provenientes de charters, bem como todas as outras
receitas, custos operacionais e custos de capital, como previsto no plano de negócios (tendo em conta que as
receitas das transportadoras low cost começam a ser geradas em 2017, e que aumentam progressivamente ao longo
do tempo).

(147) Além disso, cabe aqui recordar que o projeto é rentável apenas em virtude do valor final (isto é, o valor do

aeroporto a partir de 2040, assumindo um crescimento anual constante de […] % do fluxo de caixa). Até 2040, o
projeto gera um fluxo de caixa negativo.

(148) Deste modo, mesmo quando a rentabilidade do projeto é avaliada com base no estudo do PIEM de 2010, e sem ter

em conta as despesas de capital relativas às tarefas do âmbito da ordem pública, não se pode concluir claramente
que um investidor privado tivesse levado a cabo o investimento em causa.
Resumo e conclusões

(149) A conversão do aeroporto de Gdynia implica um investimento significativo e um longo período de fluxos de caixa

negativos. De facto, o plano de negócios demonstra que os fluxos de caixa atualizados e acumulados durante o
período de previsão de 2010-2040 são negativos (-[.....] milhões de PLN ou - [.....] milhões de EUR). Segundo o
plano de negócios, o projeto apenas atinge valores positivos em virtude do valor final atualizado de […] milhões
de PLN, calculado para 2040 e perpetuamente daí em diante, partindo do princípio que o aeroporto cresce
anualmente a uma taxa nominal de […] %). Não obstante as incertezas significativas inerentes a tal projeto a
longo prazo, o plano de negócios não inclui qualquer análise de sensibilidade e, portanto, difere da análise que um
investidor prudente teria levado a cabo para um projeto deste tipo.

(150) Além disso, a análise da Comissão concluiu que o plano de negócios foi baseado numa série de pressupostos

otimistas e irrealistas, face à proximidade do aeroporto de Gdansk, que apresenta o mesmo modelo de negócios,
bem como uma capacidade não utilizada e planos de expansão. As várias análises de sensibilidade indicam que o
VAL do projeto passa a ser negativo caso ocorram modificações menores e realistas nos pressupostos subjacentes.

(55) Ver nota de rodapé 54.

12.12.2014

PT

Jornal Oficial da União Europeia

L 357/77

(151) Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que um investidor privado não teria decidido iniciar o

projeto de investimento em causa com base no estudo do PIEM de 2010. Por conseguinte, a decisão dos
municípios de Gdynia e Kosakowo confere ao gestor aeroportuário uma vantagem económica, que não teria
sido obtida em condições normais de mercado.

A aplicação do PIEM com base no estudo do PIEM de 2011 e na atualização do
PIEM de 2012
(152) No que diz respeito aos estudos do PIEM levados a cabo em 2011 e 2012 (e aos fundos que a Polónia alega terem

sido injetados para o gestor aeroportuário após tais estudos), a Comissão considera que estas injeções de capital já
tinham sido prometidas no acordo de acionistas, celebrado a 11 de março de 2011 (ver considerando 33 acima),
isto é, antes dos estudos do PIEM de 2011 e de 2012 terem sido realizados. Assim, quando os estudos do PIEM de
2011 e 2012 foram realizados, as decisões relativas ao investimento dos acionistas já haviam sido tomadas,
embora só tenham sido executadas mais tarde. Além disso, a Comissão considera que as injeções de capital
efetuadas após os estudos do PIEM de 2011 e 2012 terem sido realizados não podem ser consideradas como
decisões de investimento autónomas, tomadas isoladamente, uma vez que dizem respeito ao mesmo projeto de
investimento, o qual os acionistas públicos começaram a executar, o mais tardar, em 2010 e que apenas cons
tituem adaptações ou alterações ao projeto inicial.

(153) Deste modo, e tal como já foi mencionado, a Comissão considera que os estudos poderiam indicar que a Polónia

se comportou como um investidor privado, apenas se demonstrassem que o investimento de fundos adicionais
permitiria o que o projeto atingisse uma rendibilidade adequada do capital já investido e a investir (ou que
permitiria uma rendibilidade adequada deste capital, mesmo tendo em conta o risco do reembolso obrigatório
de qualquer auxílio ilegal concedido no passado).

(154) No entanto, os estudos estão longe de demonstrar o critério acima mencionado e parecem ser pouco fiáveis pelas

razões expostas em seguida.

A aplicação do PIEM com base na atualização do PIEM de 2011
(155) A primeira atualização do estudo do PIEM foi realizada em maio de 2011. Apesar das injeções de capital efetuadas

após a realização deste estudo do PIEM terem sido prometidas antes de maio de 2011 (ver considerando 33
acima), a Comissão avaliou também, com base nas informações contidas neste estudo económico, se as injeções de
capital poderiam considerar-se compatíveis com o comportamento de um investidor privado que opera numa
economia de mercado. No estudo do PIEM de 2011 as receitas do projeto mantiveram-se constantes, porém, a
despesa de capital aumentou (ver a Imagem 3, que apresenta as despesas de investimento acumuladas, expressas
nos termos reais de 2010). Este estudo considera igualmente as injeções de capital anteriores e as despesas de
capital já incorridas. O CMPC diminuiu ligeiramente (de […] % para […] %) e a taxa de crescimento a longo prazo
foi reduzida de […] % para […] %. Estas alterações resultaram num VAL significativamente mais baixo, de[…]mi
lhões de PLN (cerca de […]EUR). Tal deveu-se a perdas mais elevadas (os fluxos de caixa atualizados durante o
período de 2011-2030 ascenderiam a -[…]] milhões de PLN) e o valor final diminuiria ligeiramente, para
[…]milhões de PLN.

(156) A Comissão conclui, portanto, que a decisão dos municípios de Gdynia e Kosakowo relativamente ao financia

mento da conversão do aeródromo militar de Gdynia-Kosakowo (Gdynia-Oksywie) em aeroporto civil também não
está em conformidade com o PIEM com base na atualização do PIEM de 2011, conferindo assim uma vantagem
económica que o gestor aeroportuário não teria obtido em condições normais de mercado.
A aplicação do PIEM com base na atualização do PIEM de 2012

(157) A Polónia considera que a Comissão deve avaliar a conformidade com o PIEM com base no estudo do PIEM de

2012. Para responder a este argumento, apesar de as injeções de capital efetuadas após a realização deste estudo do
PIEM terem sido prometidas antes (ver considerando 33 acima), a Comissão procurou determinar se, com base nas
informações contidas neste estudo económico, as injeções de capital poderiam considerar-se compatíveis com o
comportamento de um investidor privado que opera numa economia de mercado.

(158) A Comissão assinala que a atualização do PIEM de 2012 tem em consideração as injeções de capital anteriores e a

despesa de capital já incorrida. A atualização do PIEM de 2012 demonstra que o financiamento concedido à
GdyniaKosakowo Airport Ltd resulta num valor de capital próprio positivo para os seus acionistas de […] milhões
de PLN (cerca de […] milhões de EUR). Além disso, a TIR do projeto de investimento é […] % é superior ao custo
de capital previsto do gestor aeroportuário ([…] %).
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(159) O estudo do PIEM de 2012 compara o valor do capital próprio da empresa que recebeu investimentos adicionais,

numa situação em que o novo aeroporto se torna operacional (o «cenário básico»), com o valor do capital próprio
da empresa sem quaisquer investimentos adicionais, numa situação em que o projeto de investimento foi inter
rompido a partir de junho de 2012 (o «cenário contrafactual») (56).

(160) Neste contexto, a Comissão já concluiu que as injeções de capital efetuadas depois de 2010 não podem ser

consideradas separadamente da decisão de investimento inicial tomada em 2010. Em 2010, o cenário contrafactual
acertado teria sido não iniciar a implementação do projeto. Segundo a Polónia, o contrato de locação apenas
permitia que Kosakowo utilizasse o terreno para a construção de um aeroporto civil. A Comissão salienta que, em
primeiro lugar, um investidor privado não teria celebrado um acordo deste tipo se os planos para desenvolver um
novo aeroporto civil naquela região não apresentassem uma perspetiva realista de obtenção de lucros a partir do
investimento em causa. O cenário contrafactual definido na atualização do PIEM de 2012 foi, portanto, distorcido
pela decisão anterior, que, por si só, não reflete o comportamento de um investidor privado. Dito de outro modo,
o cenário contrafactual adequado, quer em 2010 quer em 2012, seria a não realização do projeto de construção
do aeroporto civil em causa, uma vez que todas as injeções de capital e estudos do PIEM levados a cabo pela
Polónia dizem respeito à implementação do mesmo projeto de investimento.

(161) De qualquer modo, a Comissão observa que o cenário básico incluído na atualização do PIEM de 2012 fornecida

pela Polónia se baseia num plano de negócios que pressupõe fluxos de caixa futuros para os investidores de capital
próprio no período 2012-2030 (isto é, um período de elevado crescimento) (57). As projeções dos fluxos de caixa
futuros assentam no pressuposto de um início das atividades do aeroporto em 2013. Quando a atualização do
PIEM de 2012 foi levada a cabo, a Polónia esperava que, em 2014, o aeroporto movimentasse cerca de […]
passageiros e que expandisse progressivamente as suas atividades até […] passageiros em 2020 e cerca de […] em
2028 (consultar a previsão relativa à progressão dos passageiros apresentada abaixo no Quadro 8).
Quadro 8
Previsões de tráfego de passageiros para o aeroporto de Gdynia (em milhares)
Crescimento esperado no número de passageiros
Ano

2013

2014

2015

2017

2018

2019

2020

2023

2026

2030

Total

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

1 083,7

(162) Segundo a atualização do PIEM de 2012, prevê-se que depois de 2030 o operador aeroportuário cresça a uma taxa

de crescimento estável e constante de […]. Partindo deste pressuposto, a Polónia calculou o valor final do gestor
aeroportuário em 2030.

(163) A Comissão salienta que, tal como no estudo do PIEM de 2010, o principal fator impulsionador de valor dos

fluxos de caixa futuros do gestor aeroportuário de Gdynia é o rendimento previsto referente a atividades de
aviação, o qual dependerá do número de passageiros e do nível das taxas aeroportuárias pagas pelas companhias
aéreas.

(164) Relativamente ao desenvolvimento do tráfego de passageiros previsto, a Polónia argumenta que a procura por

serviços de transporte aéreo de passageiros aumentará ao longo do tempo, juntamente com o aumento previsto
para o PIB da Polónia e com desenvolvimento da região. Assim, a Polónia considera que as previsões de tráfego são
conservadoras e que o tráfego efetivo pode ser mais elevado do que o previsto. Na opinião da Polónia, a
atualização da previsão do tráfego para a região, efetuada em março de 2013, prevê um tráfego mais elevado
do que o constante da atualização do PIEM de 2012.

(165) A Polónia argumenta, assim, que o plano de negócios prevê que o aeroporto de Gdynia irá movimentar menos de

[…] % do tráfego de passageiros da região. Além disso, na opinião da Polónia, o desenvolvimento no mercado dos
serviços aéreos da Pomerânia deixa espaço para um aeroporto adicional, de pequenas dimensões, que complementa
os serviços prestados pelo aeroporto de Gdansk.

(166) No que diz respeito à procura de passageiros, a Comissão considera que os argumentos apresentados nos

considerandos 118 a 129, relativos à concorrência entre o aeroporto de Gdynia e o de Gdansk no referente às
companhias aéreas e passageiros, são também aplicáveis na avaliação da atualização do PIEM de 2012.

(56) Visto que o estudo do PIEM foi realizado em junho de 2012, a análise é baseada nesta data.
(57) Um método amplamente utilizado para se avaliar as decisões relativas aos investimentos de capital próprio é considerar o valor de
capital próprio da empresa. O valor do capital próprio é o valor de uma empresa que está à disposição dos seus proprietários ou
acionistas. É calculado através da soma de todos os fluxos de caixa futuros disponíveis para os investidores de capital próprio,
descontados à taxa de rendibilidade adequada. A taxa de desconto normalmente aplicada é o custo do capital próprio, o qual reflete
o risco dos fluxos de caixa.
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(167) Em particular, a Comissão observa que o nível das taxas aeroportuárias citado na atualização do PIEM de 2012 foi

o mesmo que o citado no estudo do PIEM de 2010. Segundo a Polónia, as taxas citadas na atualização do PIEM de
2012 não diferem significativamente das taxas normalmente cobradas por outros aeroportos de pequenas dimen
sões na Polónia. A Polónia explica que o nível das taxas citadas no plano de negócios é uma média para todo o
período do plano de negócios (isto é, 2014-2040) e pressupõe que as taxas a longo prazo aplicadas no aeroporto
de Gdansk terão de aumentar, à medida que os serviços nesse aeroporto melhoram.

(168) Uma vez que os aeroportos de Gdansk, Bydgoszcz e Szczecin aplicaram as mesmas taxas em 2012 e 2010

(incluindo os mesmos descontos), a avaliação realizada pela Comissão relativamente ao nível das taxas constante
do estudo do PIEM de 2012 para o aeroporto de Gdynia é a mesma apresentada para os estudos do PIEM de 2010
(ver considerandos 122 a 129).

(169) A Comissão considera que um investidor guiado por perspetivas de rentabilidade e a atuar numa economia de

mercado não teria baseado a decisão de investimento no projeto em causa num nível de taxas que é significati
vamente mais elevado do que as taxas líquidas aplicadas noutros aeroportos regionais polacos (58), especialmente
no aeroporto de Gdansk.

(170) A Comissão salienta também que o teste de esforço realizado pela Polónia demonstra que o valor do capital

próprio se torna negativo se a taxa de passageiros for reduzida para […] PLN. Neste contexto, a Comissão salienta
que uma taxa aeroportuária reduzida, comparável às taxas aeroportuárias pagas em outros aeroportos regionais da
Polónia (por exemplo, no de Gdansk, Bydgoszcz, Szczecin e Lublin), resultaria num valor de capital próprio
negativo.

(171) A Comissão considera ainda que um investidor numa economia de mercado, baseando-se no pressuposto de que

as taxas no aeroporto de Gdansk aumentariam a longo prazo, não fixaria as suas taxas a um nível superior. Neste
sentido, a Comissão observa que o plano das taxas aeroportuárias aplicadas no aeroporto de Gdansk prevê a
aplicação de descontos até 2028 (ou seja, por um período somente dois anos mais curto do que o do plano de
negócios da atualização do PIEM de 2012). Deste modo, mesmo que as taxas aeroportuárias no aeroporto de
Gdansk aumentassem depois de 2028, a Comissão considera que, durante o período do plano de negócios (ou seja,
até 2030), as taxas aeroportuárias médias previstas permanecerão mais elevadas do que o nível médio praticado no
aeroporto concorrente.

(172) A Polónia confirmou que a atualização do PIEM de 2012 tem em consideração os custos operacionais relativos às

operações militares no aeroporto. Espera-se que estes custos sejam compensados pelo Estado. Além disso, a
Polónia confirmou que não se chegou ainda a um acordo formal em relação à partilha de custos (tanto os custos
de funcionamento como os de investimento) entre o aeroporto de Gdynia e o utilizador militar.

(173) A Comissão considera que um investidor numa economia de mercado só basearia a sua avaliação em resultados

previsíveis à data da decisão de investimento. Deste modo, a Comissão considera que, aquando da avaliação da
coerência do investimento com o PIEM, deve ser ignorada a eventual redução nos custos resultante da partilha de
custos com o utilizador militar do aeroporto (e o impacto nos custos e receitas globais do aeroporto). De facto, o
estudo do PIEM de 2012 não quantifica as reduções de custo que daí adviriam para o gestor aeroportuário.

(174) Tal como no estudo do PIEM de 2010, o DCF global para o projeto durante o período de 2012-2030 é negativo,

como ilustrado na Imagem 5. O aeroporto começa, em primeiro lugar, por gerar fluxos de caixa positivos em
2020, porém o longo período de investimento significa que o fluxo de caixa acumulado, em valores atualizados,
permaneceria negativo para o período previsto.

(58) Para além das taxas aplicadas nos aeroportos de Gdansk, Bydgoszcz e Szczecin, a Comissão analisou também as taxas aeroportuárias
no aeroporto de Lublin, um aeroporto regional inaugurado em dezembro de 2012. A taxa por passageiro embarcado no aeroporto
de Lublin é de 34 PLN (8,5 EUR); a taxa e aterragem é de 36 PLN/tonelada; a taxade estacionamento é de 15 PLN/tonelada/24 h
(gratuito durante as primeiras 4 horas). Se uma transportadora aérea abrir uma base operacional no aeroporto de Lublin, a taxa por
passageiro embarcado varia entre 4,21 PLN (1,05 EUR) e 5,76 PLN (1,44 EUR) para as 5 primeiras estações (2,5 anos); às taxas de
estacionamento e aterragem é aplicado um desconto de 99 %. Após 5 estações, os descontos são aplicados a novas ligações. Os
descontos sobre as taxas de passageiros, aterragem e estacionamento variam entre 95 % no primeiro ano de uma ligação e 25-65 %
no quinto ano (dependendo do número de passageiros). Após o quinto ano, se uma transportadora aérea movimentar mais de
250 000 passageiros com partida do Aeroporto de Lublin, é aplicado um desconto de 60 %.
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Figura 5
DCF (efetivo) acumulado (em PLN) na atualização do PIEM de 2012
[…]
(175) Consequentemente, a Comissão conclui que a decisão dos municípios de Gdynia e de Kosakowo no sentido de

financiar a conversão do aeródromo militar de Gdynia em aeroporto civil também não está em conformidade com
o PIEM com base na atualização do PIEM de 2012, conferindo assim uma vantagem económica que o gestor
aeroportuário não teria obtido em condições normais de mercado.
A atualização de novembro de 2013

(176) A Comissão considera ainda que as modificações ao plano de investimento, destinadas a gerar receitas adicionais

provenientes da venda de combustível pelo aeroporto (sem recurso a um operador externo) e a prestar serviços de
navegação, não devem ser tidas em consideração aquando da avaliação da coerência do investimento com o PIEM.
A Polónia confirmou que estas eventuais fontes de receita adicionais não estavam incluídas no estudo do PIEM de
2010, nem no estudo do PIEM de 2011 ou na atualização do PIEM de 2012 para o aeroporto de Gdynia, uma vez
que nem os acionistas públicos nem a empresa poderiam certificar-se, no momento em que os estudos foram
elaborados, se seria possível obter todas as autorizações e concessões necessárias para a prestação desses serviços.
Uma vez que não foi possível obter as autorizações e concessões necessárias no momento em que os estudos do
PIEM foram elaborados, a Comissão não os tomou em consideração retrospetivamente.
Conclusão

(177) A Comissão considera que o financiamento público concedido pelos municípios de Gdynia e Kosakowo ao gestor

aeroportuário não é compatível com o PIEM. Deste modo, a Comissão considera que a medida em questão confere
à Gdynia-Kosakowo Airport Ltd uma vantagem económica que este não teria obtido em condições normais de
mercado.
5.1.4. Seletividade

(178) Nos termos do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE, para uma medida poder ser considerada um auxílio estatal deve

favorecer «certas empresas ou certas produções». No caso em apreço, a Comissão salienta que as injeções de capital
dizem somente respeito à Gdynia-Kosakowo Airport Ltd. Estas são, portanto, seletivas na aceção do artigo 107.o,
n.o 1, do TFUE.
5.1.5. Distorção da concorrência e efeitos sobre as trocas comerciais

(179) Sempre que um auxílio financeiro concedido por um Estado-Membro reforça a posição de uma empresa em

relação a outras empresas concorrentes no mercado interno, deve considerar-se que o mercado foi afetado por tal
auxílio (59). A vantagem económica conferida pela medida em questão, reforça a posição económica do operador
aeroportuário, uma vez que este terá a possibilidade de iniciar as suas atividades sem ter de suportar os custos de
investimento e funcionamento que lhes estão inerentes.

(180) Tal como expresso na Secção 5.1.1, a exploração de um aeroporto constitui uma atividade económica. Por um

lado, existe concorrência entre os aeroportos para atrair as companhias aéreas e o respetivo tráfego aéreo
(passageiros e mercadorias). E, por outro lado, existe concorrência entre os gestores aeroportuários, que podem
competir entre si pela gestão de um determinado aeroporto. Além disso, a Comissão sublinha que, especialmente
no que diz respeito às companhias low cost, os aeroportos localizados em diferentes áreas de captação e em
diferentes Estados-Membros podem também entrar em concorrência entre si de modo a atrair essas companhias
aéreas. A Comissão salienta que, até 2020, o aeroporto de Gdynia movimentará cerca de […] 000 de passageiros e,
em 2030, movimentará até 1 milhão de passageiros.

(181) Como referido no ponto 40 das orientações de 2005 para os auxílios ao investimento no sector da aviação, não é

possível excluir os aeroportos de
razão do tráfego previsto para o
(cerca de 25 km de distância), a
-Membros são suscetíveis de ser

pequenas dimensões do âmbito de aplicação do artigo 107.o, n.o 1, do TFUE. Em
aeroporto de Gdynia e considerando a sua proximidade ao aeroporto de Gdansk
Comissão considera que a concorrência e as trocas comerciais entre os Estadosafetadas.

(59) Processo T-214/95 Het Vlaamse Gewest contra Comissão [1998] Col. II-717.
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(182) Com base nos argumentos apresentados nos considerandos 179 a 181, a vantagem económica concedida ao gestor

do aeroporto de Gdynia reforça a sua posição relativamente aos seus concorrentes no mercado de serviços
aeroportuários da União. Deste modo, o financiamento público em análise não só falseia ou ameaça falsear a
concorrência, como também afeta as trocas comerciais entre os Estados-Membros.
5.1.6 Conclusão

(183) Em razão dos argumentos apresentados nos considerandos 83 a 182, a Comissão considera que as injeções de

capital concedidas ao gestor Gdynia-Kosakowo Airport Ltd constituem um auxílio estatal na aceção do artigo 107.o,
n.o 1, do TFUE. Um vez que o financiamento já sido concedido ao gestor Gdynia-Kosakowo Airport Ltd, a
Comissão considera ainda que a Polónia não cumpriu com a proibição prevista no artigo 108.o, n.o 3, do
TFUE (60).
5.2. COMPATIBILIDADE DO AUXÍLIO

(184) A Comissão examinou se o auxílio em questão podia ser considerado compatível com o mercado interno. Tal

como acima mencionado, o auxílio consiste no financiamento dos custos de investimento relacionados com o
arranque do projeto do aeroporto de Gdynia e com as perdas operacionais incorridas durante os primeiros anos de
funcionamento do aeroporto (ou seja, até 2019, inclusive, de acordo com os estudos do PIEM de 2010 e de 2012).

(185) O artigo 107.o, n.o 3, do TFUE prevê uma série de exceções à regra geral estabelecida pelo artigo 107.o, n.o 1, do

TFUE segundo a qual o auxílio estatal não é compatível com o mercado interno. O auxílio em questão pode ser
avaliado apenas com base no artigo 107.o n.o 3, alínea c), do TFUE, que estabelece que: «os auxílios destinados a
facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões económicas, quando não alterem as condições das trocas
comerciais de maneira que contrariem o interesse comum», podem ser consideradas compatíveis com o mercado
interno. Neste contexto, as Orientações de 2005 para os auxílios ao investimento no sector da aviação propor
cionam um quadro comum para avaliar se o auxílio aos operadores aeroportuários pode ser declarado compatível
ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea c), do TFUE. Estas mencionam uma série de critérios que a Comissão deve
ter em conta.
5.2.1. Auxílio ao investimento

(186) O auxílio estatal para financiar infraestruturas aeroportuárias é compatível com o artigo 107.o, n.o 3, alínea c), do

TFUE, se cumprir com as condições estabelecidas no ponto 61 das Orientações de 2005 para os auxílios ao
investimento no sector da aviação:

i) a construção e exploração das infraestruturas cumprem com um objetivo de interesse comum claramente
definido (desenvolvimento regional, acessibilidade, etc.);
ii) a infraestrutura é necessária e proporcional ao objetivo que foi definido;
iii) a infraestrutura tem perspetivas a médio prazo satisfatórias relativamente à utilização, em particular no que diz
respeito à utilização das infraestruturas existentes;
iv) todos os potenciais utilizadores da infraestrutura têm acesso à mesma de forma equitativa e não discrimina
tória; e
v) o desenvolvimento das trocas comerciais não é afetado em medida contrária aos interesses da União Europeia.
(187) Além disso, para ser compatível com o mercado interno, o auxílio estatal aos aeroportos, tal como qualquer outra

medida de auxílio estatal, deve ter um efeito de incentivo e ser necessário e proporcional ao objetivo legítimo
prosseguido.

(188) A Polónia considera que o financiamento público para o projeto de conversão no aeródromo de Gdynia cumpre

todos os critérios de auxílio ao investimento estabelecidos nas orientações de 2005 para os auxílios ao investi
mento no sector da aviação.

(60) Processo T-109/01 Fleuren Compost contra Comissão [2004] Col. II-127.
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i) A construção e exploração das infraestruturas cumprem um objetivo de interesse comum claramente definido (desenvolvi
mento regional, acessibilidade, etc.)
(189) A Comissão salienta que Pomerânia já se encontra servida, de forma eficiente, pelo aeroporto de Gdansk, que está

apenas a uma distância de cerca de 25 km do novo aeroporto previsto.

(190) O aeroporto de Gdansk está localizado próximo da estrada circular de Trójmiasto, que faz parte da via rápida S6

que contorna Gdynia, Sopot e Gdansk e que fornece um acesso fácil ao aeroporto à maior parte dos habitantes da
região da Pomerânia. Mesmo para os habitantes de Gdynia, a construção de um novo aeroporto não resultaria, por
si só, numa melhoria substancial das ligações, uma vez tanto o aeroporto de Gdynia como o de Gdansk estão a
uma distância de 20-25 minutos de carro do centro de Gdynia.

(191) A Comissão salienta ainda que a ligação metropolitana de Trójmiasto, atualmente em construção com o cofinan

ciamento de fundos estruturais da União Europeia, permitirá aos residentes de Gdansk e de Gdynia viajar direta
mente do centro da sua cidade até ao aeroporto de Gdansk em cerca de 25 minutos. O metropolitano de
Trójmiasto fornecerá ainda ligações indiretas ou diretas ao aeroporto de Gdansk a pessoas que habitam noutras
áreas da região da Pomerânia.

(192) A Comissão assinala também que o aeroporto de Gdansk tem atualmente a capacidade de movimentar 5 milhões

de passageiros por ano, sendo que o tráfego de passageiros efetivo no período 2010-2013 foi o seguinte: 2010 –
2,2 milhões, 2011 – 2,5 milhões, 2012 – 2,9 milhões, 2013 – 2,8 milhões. A Comissão salienta também que o
aeroporto de Gdansk se encontra atualmente em expansão para poder movimentar 7 milhões de pessoas por ano.
Espera-se que esse investimento seja concluído em 2015.

(193) Além disso, segundo a previsão de tráfego fornecida pela Polónia para a região da Pomerânia e utilizada para a

preparação da atualização do PIEM de 2012, a procura total na região será de […] passageiros por ano […].
Quadro 9
Previsões de tráfego para a região da Pomerânia (em milhões)
2013

2015

2017

2019

2020

2023

2026

2027

2,8

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2028

2030
7,7

(194) A Comissão observa ainda que, de acordo com as informações fornecidas pela Polónia, o plano geral para o

aeroporto de Gdansk prevê ainda uma expansão adicional do aeroporto, para que este passe a movimentar mais de
10 milhões de passageiros por ano. Em função da evolução do tráfego, a decisão de expandir a capacidade do
aeroporto de Gdansk acima de 7 milhões pode, assim, ser tomada no futuro.

(195) Segundo a Polónia, as previsões atualizadas (elaboradas em março de 2013) demonstram que a procura na área de

captação deverá ser superior às previsões de tráfego em 2012. De acordo com as previsões alteradas, a procura na
área de captação será de cerca de 9 milhões de passageiros em 2030. Porém, mesmo esta previsão demonstra que
o aeroporto de Gdansk, por si só, seria suficiente, sem qualquer investimento adicional, para satisfazer a procura na
região até, pelo menos, 2025 (com base nas previsões de tráfego ajustadas, descritas no considerando 45).

(196) Além disso, segundo informações fornecidas pela Polónia, a capacidade atual da pista no aeroporto de Gdansk é de

40-44 operações por hora, embora a utilização apresente atualmente uma média de 4,7 operações por hora.

(197) Com base nas informações fornecidas pela Polónia (ver considerandos 192 a 196), a Comissão observa que apenas

50 a 60 % da capacidade do aeroporto de Gdansk será utilizada nos próximos anos. Consequentemente, mesmo
com o rápido crescimento no número de passageiros na região da Pomerânia, o aeroporto de Gdansk será capaz
de satisfazer a procura por parte das companhias aéreas e dos passageiros durante um longo período de tempo.

(198) A Comissão observa ainda que o aeroporto de Gdansk oferece mais de 40 destinos nacionais e internacionais (quer

com ligações ponto a ponto quer com ligações a plataformas como Frankfurt, Munique, Varsóvia e Copenhaga).
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(199) Como mencionado no considerando 60, por um lado, a Polónia argumenta que as possibilidades para a expansão

da capacidade no aeroporto de Gdansk são limitadas por motivos relacionados com o ambiente e com o
ordenamento do território. Por outro lado, a Polónia argumenta que não existem limites no que diz respeito às
possibilidades para a expansão da capacidade do aeroporto de Gdansk. Uma vez que os argumentos relativos às
restrições à expansão da capacidade são contraditórios e nem sequer são fundamentados, a Comissão considera que
não poderá basear a sua avaliação nestes.

(200) Em razão da capacidade não utilizada no aeroporto de Gdansk, a qual não será utilizada na sua totalidade a longo

prazo, e do plano de expansão da capacidade deste aeroporto, se necessária a longo prazo, a Comissão não
considera que a criação de outro aeroporto na região da Pomerânia contribua para o seu desenvolvimento. Além
disso, a Comissão observa que a região da Pomerânia está já bem servida, em termos de ligações, graças ao
aeroporto de Gdansk, e que um novo aeroporto não melhorará as ligações com esta região.

(201) A Comissão observa ainda que o modelo de negócios para o aeroporto de Gdynia sugere que este concorreria por

passageiros com o aeroporto de Gdansk ao nível dos mercados de aviação geral, charter e dos low cost. Além disso,
a criação de um novo aeroporto para assumir uma posição de apoio, na qualidade de aeroporto de emergência,
não serve para justificar o nível de investimento do aeroporto de Gdynia.

(202) Tendo em conta o que precede, a Comissão considera que o investimento no aeroporto de Gdynia resultará apenas

na duplicação da infraestrutura daquela região, o que não configura um objetivo de interesse comum claramente
definido.
ii) A infraestrutura é necessária e proporcional ao objetivo que foi definido

(203) Como referido nos considerandos 189 a 202, a Comissão considera que a área de captação do aeroporto de

Gdynia é, e continuará a ser, servida eficientemente pelo aeroporto de Gdansk. Além disso, os dois aeroportos
prosseguiriam um modelo de negócios semelhante, incidindo principalmente em voos low cost e charter.

(204) Na ausência de um objetivo de interesse comum claramente definido, a Comissão considera que a infraestrutura

não pode ser considerada necessária ou proporcional a um objetivo de interesse comum (ver também considerando
202 acima).

iii) A infraestrutura tem perspetivas a médio prazo satisfatórias para a utilização, em particular no que diz respeito à
utilização das infraestruturas existentes
(205) Tal como referido na alínea i), o aeroporto de Gdynia está localizado apenas a uma distância de cerca de 25 km do

aeroporto de Gdansk, sendo que os dois aeroportos têm a mesma área de captação e um modelo de negócio
semelhante.

(206) Atualmente, o aeroporto de Gdansk utiliza menos de 60 % da sua capacidade. Considerando os investimentos

atualmente em curso, o aeroporto de Gdansk é suficiente para lidar com a procura na região até, pelo menos,
2025-2028, dependendo das previsões utilizadas, e a sua expansão futura é viável.

(207) A Comissão salienta ainda que o plano de negócios para o aeroporto de Gdynia indica que o aeroporto seria

suscetível de gerar cerca de [80-90] % das suas receitas, a partir das transportadoras low cost e charter. Isto significa
que incidirá nos mercados que constituem a atividade principal do aeroporto de Gdansk.

(208) Neste contexto, a Comissão observa ainda que a Polónia não forneceu qualquer prova de colaboração possível

entre os dois aeroportos.

(209) Os planos para gerar receitas a partir de outras atividades ao nível da aviação e da não aviação (produção e

serviços) também não seriam suficientes, por si só, para cobrir os elevados custos de exploração relacionados com
o funcionamento do aeroporto de Gdynia.

(210) Assim, a Comissão considera que o aeroporto de Gdynia não oferece perspetivas de utilização satisfatórias a médio

prazo.
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iv) Todos os potenciais utilizadores da infraestrutura têm acesso à mesma de forma equitativa e não discriminatória
(211) A Polónia confirmou que todos os potenciais utilizadores teriam acesso à infraestrutura do aeroporto, numa base

equitativa e não discriminatória, sem qualquer discriminação comercial injustificada.

v) O desenvolvimento das trocas comerciais não é afetado em medida contrária ao interesse comum
(212) A Comissão salienta que a Polónia não apresentou qualquer prova de que os aeroportos de Gdynia e de Gdansk

criariam uma plataforma de aviação colaborativa. A lógica sugere que os dois aeroportos teriam, na verdade, que
competir para atrair essencialmente os mesmos passageiros.

(213) A Comissão salienta ainda que o plano de negócios do aeroporto de Gdynia (no qual cerca [80-90] % das receitas

são geradas a partir de voos de baixo custo e voos charter) e a dimensão do investimento (por exemplo, um
terminal com uma capacidade de 0,5 milhões de passageiros por ano, que deverá ser expandido no futuro) não são
suficientes para fundamentar a alegação de que o aeroporto de Gdynia incidiria sobre o tráfego de aviação geral e
prestaria, apenas ou principalmente, serviços ao setor da aviação geral.

(214) Tendo em conta o que precede e pelo facto de os dois aeroportos incidirem sobre voos de baixo custo e voos

charter, a Comissão considera que o auxílio está destinado a um aeroporto que estaria em concorrência direta com
outro aeroporto, localizado na mesma área de captação, sem que exista qualquer procura de serviços aeroportuá
rios que não possa ser satisfeita pelo aeroporto existente.

(215) Assim, a Comissão considera que o auxílio em causa afetaria as trocas comerciais em medida contrária ao interesse

comum. Esta conclusão é sustentada pela ausência de qualquer objetivo de interesse comum que se espera que o
auxílio atinja.
vi) Necessidade do auxílio e efeito de incentivo

(216) Com base nos dados fornecidos pela Polónia, a Comissão considera que os custos de investimento podem ser

inferiores aos da construção de outros aeroportos regionais comparáveis na Polónia. Este facto deve-se principal
mente à utilização da infraestrutura existente na base aérea militar. Além disso, a Polónia argumenta que sem o
auxílio o investimento não teria sido levado a cabo pelo gestor aeroportuário.

(217) A Comissão observa ainda que o longo período de tempo necessário para atingir o limiar de rentabilidade para este

tipo de investimento significa que o financiamento público pode ser necessário para modificar o comportamento
do beneficiário, de tal modo que este prossiga com o investimento. Além disso, uma vez que a rentabilidade
prevista para o projeto de investimento não pode ser estabelecida (ver considerando 177) e que um investidor
numa economia de mercado não realizaria tal projeto, é de facto provável que o auxílio modifique o comporta
mento do gestor aeroportuário.

(218) No entanto, na ausência de um objetivo de interesse comum claramente definido, a Comissão conclui que o auxílio

não pode ser considerado necessário e proporcional para atingir esse objetivo.

(219) Deste modo, a Comissão considera que o auxílio ao investimento por parte dos municípios de Gdynia e Kosakowo

a favor da Gdynia-Kosakowo Airport Ltd não cumpre com os requisitos das Orientações de 2005 para os auxílios
ao investimento no sector da aviação e não pode ser considerado compatível com o mercado interno.
5.2.2. Auxílio ao funcionamento

(220) A Comissão entende que o financiamento das perdas operacionais do gestor Gdynia-Kosakowo Airport Ltd

constitui um auxílio ao funcionamento, reduzindo as despesas atuais do operador aeroportuário. De acordo
com a jurisprudência do Tribunal, tais auxílios ao funcionamento são, em princípio, incompatíveis com o mercado
interno. De acordo com as orientações de 2005 para os auxílios ao investimento no sector da aviação, o auxílio ao
funcionamento concedido aos aeroportos só pode ser considerado compatível a título excecional e em condições
muito restritas em regiões desfavorecidas.

(221) A Comissão salienta que o aeroporto de Gdynia está localizado numa região desfavorecida, que beneficia da

derrogação prevista no artigo 107.o, n.o 3, alínea a), do TFUE, o que significa que a Comissão deve determinar
se o auxílio ao funcionamento em questão é compatível com as OAR.
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(222) De acordo com o ponto 76 das OAR, o auxílio ao funcionamento nas regiões abrangidas pela derrogação prevista

no artigo 107.o, n.o 3, alínea a), do TFUE, pode ser concedido desde que os seguintes critérios cumulativos sejam
cumpridos: i) é justificável, em termos da sua contribuição para o desenvolvimento regional e da sua natureza e ii)
a sua dimensão é proporcional às deficiências que procura atenuar.

(223) A Polónia considera que o auxílio ao funcionamento é compatível com o ponto 76 das OAR (ver considerandos

77 a 79).

(224) Uma vez que Pomerânia já é servida pelo aeroporto de Gdansk e que o novo aeroporto não melhorará as ligações

desta região, a Comissão não pode considerar que o auxílio contribuirá para o desenvolvimento regional.

(225) Consequentemente, a Comissão considera que o auxílio ao funcionamento não pode ser considerado proporcional

às deficiências que procura atenuar, uma vez que a região da Pomerânia parece não apresentar qualquer deficiência
ao nível das ligações.

(226) Além disso, a Comissão considera que o auxílio ao funcionamento avaliado foi concedido para financiar um

conjunto de despesas pré-definido. Porém, tendo em conta a avaliação realizada pela Comissão ao plano de
negócios para o aeroporto de Gdynia, bem como a sua avaliação do nível de previsão de receitas e despesas,
apresentada na Secção 5.1.3, não é possível concluir que o auxílio seja limitado ao mínimo necessário, concedido a
título transitório ou que tenha caráter degressivo. Em particular, no que diz respeito às incertezas sobre a
rendibilidade prevista do gestor aeroportuário (consultar a secção sobre a existência de auxílio), a natureza
transitória e o caráter degressivo do auxílio não podem ser garantidos.

(227) Seja como for, a Comissão considera que a atribuição de auxílios ao funcionamento com o intuito de garantir o

funcionamento de um projeto de investimento que beneficia de um auxílio ao investimento incompatível é
inerentemente incompatível com o mercado interno.

(228) Deste modo, a Comissão entende que o auxílio ao funcionamento concedido pelos municípios de Gdynia e de

Kosakowo a favor do gestor Gdynia-Kosakowo Airport Ltd não cumpre com os critérios estabelecidos nas OAR.
5.2.3. Conclusão sobre a compatibilidade

(229) Consequentemente, a Comissão conclui que o auxílio estatal concedido ao gestor Gdynia-Kosakowo Airport Ltd é

incompatível com o mercado interno.

(230) A Comissão não identificou nenhuma outra disposição relativa à compatibilidade com o mercado interno que

pudesse constituir uma base para que o auxílio em causa seja considerado compatível com o Tratado. Além disso,
a Polónia não invocou qualquer disposição relativa à compatibilidade com o mercado interno, nem apresentou
nenhum argumento substancial que permitisse à Comissão considerar este auxílio compatível.

(231) O investimento e os auxílios ao funcionamento que a Polónia concedeu, ou tenciona conceder, a favor do gestor

Gdynia-Kosakowo Airport Ltd são incompatíveis com o mercado interno. A Polónia procedeu ilegalmente à
atribuição do auxílio, em violação artigo 108.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
6. RECUPERAÇÃO

(232) De acordo com o TFUE e com a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça, a Comissão tem competência

para decidir que o Estado em questão deve suprimir ou alterar um auxílio quando verifica a incompatibilidade do
mesmo com o mercado interno (61). Ainda segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, a obrigação
imposta a um Estado no sentido de suprimir um auxílio que a Comissão considera incompatível com o mercado
comum tem em vista o restabelecimento da situação anterior (62). O Tribunal de Justiça estabeleceu que tal objetivo
é alcançado quando o beneficiário tiver reembolsado os montantes concedidos a título de auxílios ilegais, perdendo
então o beneficiário a vantagem de que tinha beneficiado no mercado relativamente aos seus concorrentes, e a
situação anterior à concessão do auxílio se encontrar reposta (63).

(61) Processo C-70/72 Comissão contra Alemanha, ponto 13.
(62) Processos apensos C-278/92, C-279/92 e C-280/92 Espanha contra Comissão, ponto 75.
(63) Processo C-75/97 Bélgica contra Comissão, pontos 64-65.
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(233) Em conformidade com a presente jurisprudência, o artigo 14.o do Regulamento (CE) n.o 659/1999 (64), do

Conselho, estipula que «nas decisões negativas relativas a auxílios ilegais, a Comissão decidirá que o Estado-Membro
em causa deve tomar todas as medidas necessárias para recuperar o auxílio do beneficiário».

(234) Deste modo, o auxílio estatal acima mencionado deve ser reembolsado às autoridades polacas, na mesma medida

em que foi concedido,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
O auxílio estatal, ilegalmente executado pela Polónia, entre 28 de agosto de 2007 e 17 de junho de 2013, em
violação do artigo 108.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, a favor de Port Lotniczy
Gdynia-Kosakowo sp. z o.o., através de injeções de capital no montante de 91 714 000 PLN, é incompatível com o
mercado interno.
2.
O auxílio estatal que a Polónia tenciona conceder, após 17 de junho de 2013, à Lotniczy Port Lotniczy
Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. para a conversão do aeródromo militar de Gdynia-Kosakowo num aeroporto civil, é
incompatível com o mercado interno. Consequentemente, o auxílio estatal não pode ser concedido.
Artigo 2.o
1.

A Polónia deve recuperar o auxílio referido no artigo 1.o, n.o 1, junto do beneficiário.

2.
Os montantes a recuperar incluem os juros vencidos a partir das datas referidas no segundo ponto até à sua
recuperação efetiva.
As datas em que os montantes a recuperar foram colocados à disposição do beneficiário são as seguintes:
a) 28 de agosto de 2007 para o montante de 50 000 PLN;
b) 4 de março de 2008 para o montante de 200 000 PLN;
c) 11 de setembro de 2008 para o montante de 500 000 PLN;
d) 28 de julho de 2009 para o montante de 1 345 000 PLN;
e) 8 de dezembro de 2010 para o montante de 4 361 000 PLN;
f) 8 de julho de 2011 para o montante de 25 970 000 PLN;
g) 1 de setembro de 2011 para o montante de 1 779 000 PLN;
h) 25 de abril de 2012 para o montante de 31 009 000 PLN;
i) 27 de maio de 2013 para o montante de 6 469 000 PLN;
j) 17 de junho de 2013 para o montante de 20 031 000 PLN.
(64) Regulamento (CE) n.o 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, que estabelece as regras pormenorizadas para a aplicação
do artigo 108.o do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (JO L 83 de 27.3.1999, p. 1).
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3.
Os juros devem ser calculados numa base composta, em conformidade com o disposto no Capítulo V do Regu
lamento (CE) n.o 794/2004 da Comissão (65).
4.
A Polónia deve proceder ao cancelamento de todos os pagamentos pendentes relativos ao auxílio referido no
artigo 1.o, n.o 2, com efeitos a partir da data de notificação da presente Decisão.
Artigo 3.o
1.

A recuperação do auxílio referido no artigo 1.o, n.o 1, deve ser imediata e efetiva.

2.
A Polónia deve garantir a execução da presente Decisão num prazo de quatro meses a partir da data da sua
notificação.
Artigo 4.o
1.
No prazo de dois meses a contar da notificação da presente decisão, a Polónia deve apresentar à Comissão as
seguintes informações:
a) o montante total (principal e juros da recuperação) a ser recuperado junto do beneficiário;
b) uma descrição pormenorizada das medidas já tomadas e planeadas com vista ao cumprimento da presente Decisão;
c) documentos comprovativos de que o beneficiário foi intimado a reembolsar o auxílio.
2.
A Polónia deve manter a Comissão informada acerca da evolução das medidas nacionais tomadas para aplicar a
Decisão até que a recuperação do auxílio referido no artigo 1.o, n.o 1, tenha sido concluída. A pedido da Comissão, a
Polónia deve apresentar de imediato informação sobre as medidas já tomadas ou planeadas para dar cumprimento à
presente Decisão. Deve também fornecer informações pormenorizadas sobre os montantes do auxílio e dos juros a título
da recuperação já reembolsados pelos beneficiários.
Artigo 5.o
A destinatária da presente decisão é a República da Polónia.
Feito em Bruxelas, em 11 de fevereiro de 2014.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente

(65) Regulamento (CE) n.o 794/2004 da Comissão, de 21 de abril de 2004, relativo à aplicação do Regulamento (CE) n.o 659/1999 do
Conselho que estabelece as regras de execução do artigo 93.o do Tratado CE (JO L 140 de 30.4.2004, p. 1).
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ANEXO

Informação relativa aos montantes de auxílios estatais recebidos, a recuperar ou já recuperados

Identidade do beneficiário

Montante total dos
auxílios recebidos (*)

(*) Milhões em moeda nacional.

Montante total dos
auxílios a recuperar (*)
(Capital)

Montante total já recuperado (*)
Capital

Juro aplicável à
recuperação
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 11 de março de 2014
relativa ao auxílio estatal SA.34445 (12/C) concedido pela Dinamarca para a transferência de ativos patrimoniais
do FIH para a FSC
[notificada com o número C(2014) 1280]
(apenas faz fé o texto na língua inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2014/884/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 108.o, n.o 2, primeiro
parágrafo,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e, nomeadamente o n.o 1, alínea a), do seu artigo 62.o,
Após ter convidado os Estados-Membros e outras partes interessadas a apresentar observações nos termos das disposições
supramencionadas (1),
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
(1)

Em 30 de junho de 2009, a Dinamarca injetou 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas (DKK) de capital híbrido
Tier 1 no FIH Erhvervsbank A/S, incluindo as suas filiais («FIH»), nos termos da Lei dinamarquesa relativa às
injeções de capital financiadas pelo Estado (2).

(2)

Em 6 de março de 2012, a Dinamarca notificou um pacote de medidas a favor do FIH. Por decisão de 29 de junho
de 2012 («decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento») (3), a Comissão aprovou as
referidas medidas (4) numa base temporária, concluindo que eram compatíveis com o mercado interno.

(3)

Ao mesmo tempo, a Comissão deu início ao procedimento previsto no artigo 108.o, n.o 2, do Tratado sobre o
Funcionamento da União Europeia («o Tratado») devido a dúvidas quanto à adequação das medidas, à limitação do
auxílio ao mínimo necessário e à contribuição própria do banco, em especial atendendo à remuneração poten
cialmente reduzida das medidas de apoio aos ativos depreciados concedidas a favor do FIH.

(4)

Em 2 de julho de 2012, o FIH reembolsou o capital de 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas recebido em
2009 ao abrigo da Lei dinamarquesa relativa às injeções de capital financiadas pelo Estado (5).

(5)

Em conformidade com a decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, a Dinamarca
apresentou um plano de reestruturação em 4 de janeiro de 2013 (6), o qual foi posteriormente alterado. Em 24 de
junho de 2013, a Dinamarca apresentou a atualização final do plano («plano de reestruturação»).

(6)

Em 3 de fevereiro de 2014, a Dinamarca apresentou um conjunto de compromissos (term sheet) para a rees
truturação do FIH que a Dinamarca se comprometeu honrar.

(1) JO C 359 de 21.11.2012, p. 1.
(2) Entende-se por Lei relativa às injeções de capital financiadas pelo Estado (lov om statsligt kapitalindskud) a Lei n.o 67 de 3 de
fevereiro de 2009 e os decretos de execução decorrentes das suas disposições. A lei em questão foi avalizada por decisão da Comissão
de 3 de fevereiro de 2009 (JO C 50 de 3.3.2009, p. 4).
(3) Decisão da Comissão de 29 de junho de 2012 no processo SA.34445 (2012/C) (ex-2012/N) (JO C 359 de 21.11.2012, p. 1).
(4) Tais medidas de auxílio são descritas em pormenor nos considerandos 10 a 23 da decisão relativa ao auxílio de emergência e de
início do procedimento.
(5) Ver o considerando 1.
(6) O plano foi objeto de alterações subsequentes.
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(7)

As autoridades dinamarquesas prestaram informações complementares durante o período compreendido entre
30 de junho de 2012 e 3 de fevereiro de 2014.

(8)

Por motivos de urgência, a Dinamarca aceita que, excecionalmente, a presente decisão seja adotada em língua
inglesa (7).
2. DESCRIÇÃO
2.1. O BENEFICIÁRIO

(9)

O FIH é uma sociedade de responsabilidade limitada regulamentada pela legislação bancária dinamarquesa e
supervisionada pela autoridade dinamarquesa de supervisão financeira («FSA»). Foi fundado em 1958 e a sua
sede é em Copenhaga, na Dinamarca. É totalmente detido pela FIH Holding A/S («FIH Holding»).

(10)

O Grupo FIH é constituído pela FIH Holding e pelo FIH Erhvervsbank, em conjunto com as subsidiárias detidas a
100 % por este. As filiais são o FIH Partners A/S (abrangendo o segmento de atividade de financiamento de
empresas), o FIH Kapital Bank A/S («FIH Kapital Bank») (8), o FIH Realkredit A/S, que é uma instituição de crédito
hipotecário, e o FIH Leasing and Finans A/S. As atividades do FIH consistem em três segmentos: banca (9),
mercados (10) e financiamento de empresas (corporate finance) (11).

(11)

A partir de 31 de dezembro de 2012, a FIH Holding passou a ser detida pelo Fundo de pensões complementares
do mercado de trabalho dinamarquês que detinha 48,8 % das ações da FIH Holding, pela PF I A/S (12), que detinha
48,8 % das ações e pelo Conselho Executivo e quadro superiores, com 2,3 % das ações, com a FIH Holding
propriamente dita a deter 0,1 % das ações.

(12)

No final de 2011, o Grupo FIH apresentava um balanço de 84,16 mil milhões de coroas dinamarquesas (11,28 mil
milhões de euros) e o seu rácio de fundos próprios (13) era de 17,8 %, passando para 21,2 % em 31 de dezembro
de 2012. Em 31 de dezembro de 2012, o FIH tinha um balanço de 60,76 mil milhões de coroas dinamarquesas
(8,1 mil milhões de euros) (14) e os ativos ponderados pelo risco («APR») ascendiam a 29,84 mil milhões de coroas
dinamarquesas (3,98 mil milhões de euros).

(13)

O FIH é um banco de nicho focalizado que se especializa no financiamento a médio prazo, bem como em serviços
de consultoria sobre gestão de riscos e de financiamento de empresas para empresas dinamarquesas com um
balanço superior a 10 milhões de coroas dinamarquesas (1,34 milhões de euros). Inicialmente, as atividades
bancárias do FIH abrangiam três segmentos: property finance, acquisition finance and corporate banking.

(14)

O FIH constituía o sexto maior banco da Dinamarca em termos de fundo de maneio (15) no momento da decisão
relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, servindo mais de 2 000 clientes bancários a nível do
grupo. A quota de mercado do FIH na concessão de empréstimos bancários e hipotecários nesse momento era
estimada em 1,7 %. Detinha uma quota de mercado na concessão de empréstimos a PME/corporate de 2,5 %. Em
junho de 2012, o FIH tinha uma quota de 2,1 % do mercado total do crédito às empresas (tanto bancos como
bancos de crédito hipotecário).

(7) Dispensa de tradução, de 10 de dezembro de 2013.
(8) Fundiu-se com o FIH Erhvervsbank A/S como continuação da empresa em 23 de agosto de 2013.
(9) Inicialmente a atividade bancária consistia em: 1) corporate banking, que é responsável pelas atividades de concessão de empréstimos
do FIH, nomeadamente a pequenas e médias empresas; 2) acquisition finance, fornecendo financiamento estruturado para concen
trações e aquisições no mercado escandinavo e 3), property finance, disponibilizando capital e serviços de consultoria a investidores
imobiliários. O property finance já não representa um domínio de atividade no FIH, tal como explicado no considerando 40.
(10) O segmento dos mercados oferece serviços de consultoria financeira a médias e grandes empresas no que respeita, por exemplo, à
gestão de riscos, à gestão de passivos e à estrutura de capital. O segmento dos mercados é também responsável pela negociação e as
atividades orientadas para os clientes no que diz respeito às taxas de juro, divisas e valores mobiliários.
(11) O segmento de corporate finance presta serviços de consultoria financeira a respeito de concentrações e aquisições, privatizações e
injeções de capital, entre outros.
(12) A PF I A/S é a sociedade que controla as participações que a FIH Holding detem na PFA Pension’s, Folksam Ömsesidig Livs
försäkring/Folksam Ömsesidig Sakförsäkring’s e na C.P. Dyvig & Co A/S.
(13) O plano de reestruturação utiliza o termo «rácio de solvabilidade». No entanto, o termo «rácio de solvabilidade» em matéria de
informações financeiras significa o rácio do lucro de uma empresa depois de impostos e amortizações em relação ao total das suas
responsabilidades. Portanto, avalia a capacidade de uma empresa para fazer face às suas dívidas. Quantifica a dimensão dos
rendimentos de uma empresa depois de impostos, excluindo despesas de depreciação que não em numerário, em oposição ao total
das obrigações de dívida. Avalia a probabilidade de uma empresa continuar a reunir as suas obrigações de dívida. Por conseguinte,
nos casos em que o plano de reestruturação utiliza o referido termo, a presente decisão refere-se ao «rácio de fundos próprios totais»,
ou seja, à quota do capital total do banco em relação ao respetivo total dos ativos ponderados pelo risco.
(14) Taxa de câmbio de 31 de dezembro de 2012: 1 euro = 7,4610 DKK (BCE).
(15) O fundo de maneio é definido como a soma dos depósitos, das obrigações financeiras emitidas, da dívida subordinada e do capital.
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(15)

O Grupo FIH teve um desempenho pouco satisfatório nos últimos anos. Em 25 de junho de 2009, candidatou-se
ao regime de recapitalização dinamarquês (16) e, em 30 de junho de 2009, recebeu uma injeção de capital híbrido
Tier 1 financiada pelo Estado de 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas, sob a forma de nota de crédito. O
cupão da referida nota ascendeu a 11,46 % por ano. Ao longo de todo o ano de 2009, o Grupo FIH registou
perdas antes de impostos de 148 milhões de coroas dinamarquesas (19,9 milhões de euros).

(16)

Embora o Grupo FIH tivesse registado lucros antes de impostos de 316 milhões de coroas dinamarquesas (42,5
milhões de euros) em 2010, esses lucros foram essencialmente gerados pelos ajustamentos positivos não recor
rentes do valor de mercado, nomeadamente ganhos não realizados numa participação indireta. Em 2011, o Grupo
FIH registou perdas antes de impostos de 1,27 mil milhões de coroas dinamarquesas (170 milhões de euros)
devido a perdas por imparidade em créditos e a ajustamentos negativos do valor de mercado. Em 31 de dezembro
de 2012, registou perdas antes de impostos no valor de 47 milhões de coroas dinamarquesas (6,4 milhões de
euros). Em finais de 2013, foi orçamentado um lucro de 95 milhões de coroas dinamarquesas (12,8 milhões de
euros) antes de impostos. Em 2013, o lucro líquido do terceiro trimestre referente a unidades operacionais em
continuação foi de 23,2 milhões de coroas dinamarquesas (3,09 milhões de euros) antes de impostos. Nas
operações totais depois de impostos, o FIH registou prejuízos de 20,1 milhões de coroas dinamarquesas (2,71
milhões de euros) em 2012.

(17)

Em 2009 e em 2010, a Moody’s baixou a notação do FIH de A2 para Baa3. Em 2010, os proprietários do FIH (a
autoridade islandesa de supervisão financeira e o Banco Central da Islândia) (17) concordaram em vender as suas
ações no FIH aos atuais proprietários. Previa-se que os novos proprietários proporcionassem uma melhoria
significativa da notação de crédito do FIH, já que a propriedade anterior pelo Kaupthing Bank hf era uma das
principais preocupações da Moody’s no que dizia respeito ao FIH. Contudo, principalmente devido a circunstâncias
específicas ao FIH, tais como o refinanciamento de emissões obrigacionistas garantidas pelo Estado, a qualidade de
crédito e a exposição ao setor imobiliário, em 2011, a Moody’s baixou ainda mais a notação do FIH para B1 com
uma perspetiva negativa.

(18)

Esta redução da notação em 2011 estava em conformidade com os preços de mercado na altura para as obrigações
do FIH que não beneficiaram de uma garantia do Estado: a dívida do FIH a 2-4 anos foi avaliada com spreads de
600-700 pontos de base («bps») sobre o swap indexado à Euribor e com maturidade equivalente.
2.2. OS ACONTECIMENTOS QUE DESENCADEARAM AS MEDIDAS DE AUXÍLIO

(19)

Em 2011 e 2012, o FIH previu dificuldades no que diz respeito à dívida que venceria em 2012 e 2013. O desafio
que daí resultou em termos de financiamento resultante foi principalmente causado por uma diminuição da
notação de crédito do FIH e pela alteração das condições do mercado de capitais (18). Em julho de 2009, o FIH
já tinha obtido liquidez sob a forma de uma garantia do Estado no valor de 50 mil milhões de coroas dinamar
quesas (6,31 mil milhões de euros), que tinha utilizado na sua totalidade. Também tinha obtido uma injeção de
capital híbrido Tier 1 de 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas (255 milhões de euros) do Estado ao abrigo do
regime de garantia dinamarquês. A partir de 31 de dezembro de 2011, o FIH deteve obrigações garantidas pelo
Estado no valor de 41,7 mil milhões de coroas dinamarquesas (5,56 mil milhões de euros), que constituíam
49,94 % do balanço do banco.

(20)

Com o vencimento das obrigações garantidas pelo Estado em 2012 e 2013, o FIH estava na iminência de conhecer
problemas de financiamento. A FSA estimou, no segundo semestre de 2011, que existia um risco relativamente
elevado de o FIH não conseguir cumprir os requisitos de liquidez nos 12 a 18 meses seguintes, em virtude da sua
esperada incapacidade de obter financiamento nos mercados abertos.

(21)

A fim de resolver os problemas de liquidez emergentes, o FIH deveria proceder a uma redução significativa do
respetivo balanço.
2.3. AS MEDIDAS DE AUXÍLIO

(22)

Para resolver os problemas de liquidez que se previa que o FIH iria enfrentar, em julho de 2012, a Dinamarca
propôs uma medida complexa de apoio a ativos depreciados com o intuito de transferir ativos patrimoniais
problemáticos do FIH para uma nova filial da FIH Holding («Newco»). Ao mesmo tempo, a Dinamarca com
prometeu-se a financiar e recapitalizar a Newco sempre que necessário.

(16) Ver nota de rodapé 2
(17) Em 2010, o Grupo FIH foi posto à venda pelo seu anterior proprietário, o Icelandic Kaupthing Bank hf, que entrou em processo de
liquidação em 2008.
(18) Ver o considerando 17.
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(23)

As «medidas» (19) consistiram em duas fases de um acordo de aquisição de ações (20) e vários acordos paralelos ao
abrigo dos quais foram transferidos para a Newco ativos do Grupo FIH no valor aproximado de 17,1 mil milhões
de coroas dinamarquesas (2,3 mil milhões de euros, o correspondente a 28 % do total dos ativos do FIH no
momento da transferência). A Newco (21) foi subsequentemente adquirida pela Danish Financial Stability Company
(«FSC») (22), sendo posteriormente liquidada de forma ordenada ao abrigo do regime dinamarquês de liquidação (23),
em conformidade com os princípios do regime (24). Prevê-se que o processo de liquidação dure até 31 de
dezembro de 2016, mas poderia prolongar-se até 31 de dezembro de 2019. A FSC conseguiu financiar quase
a totalidade do capital de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas para a aquisição da Newco através de uma
amortização precoce da nota de crédito de 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas de capital híbrido Tier 1 que
tinha sido concedida ao FIH (25) pelo Estado em 2009. A FSA aprovou o reembolso pelo FIH da injeção de capital
do Estado em 2 de julho de 2012, com base numa análise de solvabilidade e liquidez que incluía a transferência de
ativos. (26)

(24)

Na fase 1, deu-se uma cisão das ações e responsabilidades do FIH Erhvervsbank e do FIH Kapital Bank para a
Newco, a nova filial detida pela FIH Holding. Os ativos transferidos para a Newco consistiam em empréstimos
imobiliários e garantias no valor de 15,2 mil milhões de coroas dinamarquesas (2,1 mil milhões de euros) e
instrumentos derivados de 1,6 mil milhões de coroas dinamarquesas (215 milhões de euros). As responsabilidades
iniciais da Newco consistiam em dois empréstimos (empréstimo n.o 1 e empréstimo n.o 2) com uma parte
remanescente de capital próprio de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas.

(25)

O empréstimo n.o 1 consistia num empréstimo do FIH para absorver as perdas da Newco de 1,65 mil milhões de
coroas dinamarquesas (221 milhões de euros). O referido empréstimo só será reembolsado pela Newco ao FIH se o
processo de liquidação dos ativos transferidos para a Newco gerar receitas superiores ao preço de aquisição da FSC
de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas (268 milhões de euros). Quanto a uma remuneração relativa ao
empréstimo n.o 1, a Newco deve pagar a taxa de obrigações do Estado dinamarquês a cinco anos acrescida de
1,15 % (27).

(26)

O empréstimo n.o 2 era um empréstimo do FIH Erhvervsbank à Newco de aproximadamente 13,45 mil milhões de
coroas dinamarquesas (1,8 mil milhões de euros). Como remuneração referente ao empréstimo n.o 2, a Newco
deve pagar ao FIH a taxa CIBOR a três meses em coroas dinamarquesas, acrescida de 1,12 %. O prazo de
vencimento do empréstimo n.o 2 corresponde ao vencimento dos empréstimos que tinham sido previamente
emitidos pelo FIH ao abrigo da garantia do Estado. Portanto, o empréstimo n.o 2 e os referidos empréstimos,
venceram totalmente em meados de 2013 e foi contratualmente acordado que, à medida que a Newco reembol
sasse os empréstimos ao FIH, o FIH reembolsaria os empréstimos pendentes garantidos pelo Estado. Uma vez que
o montante nocional do empréstimo n.o 2 foi reembolsado pela Newco ao FIH, a FSC concedeu à Newco o
financiamento necessário para refinanciar os ativos da Newco.

(27)

Na fase 2, que foi executada imediatamente após a conclusão da fase 1, a FSC comprou todas as ações da Newco à
FIH Holding. O preço inicialmente pago (28) pela FSC à FIH Holding pela Newco correspondeu ao capital próprio
(património líquido) em 1 de janeiro de 2012, que ascendia a 2 mil milhões de coroas dinamarquesas.

(28)

A FIH Holding poderia então utilizar as entradas de caixa como liquidez imediata para reembolsar uma parte da
dívida garantida pelo Estado. Ao mesmo tempo, a transferência de ativos conduziu a uma substituição dos
empréstimos imobiliários por empréstimos a uma entidade apoiada pelo Estado, reduzindo assim os ativos
ponderados pelo risco do FIH em cerca de 10 mil milhões de coroas dinamarquesas (29).

(19) Ver nota de rodapé 4. As medidas são descritas mais pormenorizadamente nos considerandos 22 a 30 da presente decisão.
(20) Memorando de encerramento entre o FIH e a FSC, de 2 de julho de 2012.
(21) Depois da sua aquisição pela FSC, a Newco passou a designar-se «FS Property Finance A/S», mas continua localizada no mesmo
endereço da sede social do FIH.
(22) A FSC é uma sociedade detida pelo Estado dinamarquês que é responsável pelas diversas medidas que envolvem a utilização de
recursos estatais para instituições financeiras no contexto da crise financeira.
(23) Ver Decisão N 407/10 de 30 de setembro de 2010 (JO C 312 de 17.11.2010, p. 7); Decisão SA.31938 (N 537/10) de 7 de
dezembro de 2010 (JO C 117 de 15.2.2011, p. 2); Decisão SA.33001 (11/N) – parte A de 28 de junho de 2011 (JO C 237 de
13.8.2011, p. 1); Decisão SA.33001 (11/N) – parte B de 1 de agosto de 2011 (JO C 271 de 14.9.2011, p. 1); Decisão SA.33757
(11/N) de 9 de dezembro de 2011 (JO C 22 de 27.1.2012, p. 2); e Decisão SA.34227 (12/N) de 17 de fevereiro de 2012 (JO C 128
de 3.5.2012, p. 1), bem como a Decisão SA.33639 (11/N) – Auxílio de Emergência ao Max Bank de 6 de outubro de 2011 (OJ C
343 de 23.11.2011, p. 10).
(24) O regime tem por objetivo preservar valor nos bancos em dificuldade por meio de uma liquidação controlada com continuidade da
exploração, em vez de os referidos bancos serem objeto de um processo de falência. Ao abrigo do regime inicial, os acionistas e os
detentores de obrigações subordinadas do banco em dificuldade renunciam à totalidade das suas participações. Os ativos e os
passivos remanescentes são transferidos para a FSC na qualidade de empresa estatal de liquidação. Os ativos alienáveis são vendidos a
investidores e os restantes ativos são colocados para liquidação (run-off). As receitas geradas pela venda e a liquidação dos ativos são
utilizadas para indemnizar os credores (os titulares de obrigações financeiras não subordinadas e os depositantes).
(25) Ver considerandos 1 e 4.
(26) Confirmado por carta da FSA de 18 de abril de 2013, enviada à Comissão por correio eletrónico em 29 de abril de 2013.
(27) Contratualmente, a Newco deve pagar uma taxa efetiva de obrigações do Estado dinamarquês a dois, três ou cinco anos acrescida de
1,15 % em função do prazo de vencimento escolhido pelo FIH. No entanto, na prática, tornou-se uma taxa a cinco anos.
(28) O preço de compra corresponde a um montante fixo de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas e um montante variável, em função
do valor de liquidação final da Newco, que é descrito no considerando 30.
(29) Confirmado por uma carta da autoridade de supervisão dinamarquesa, a FSA, de 18 de abril de 2009; ver também a nota de
rodapé 26.
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Para além do acordo de aquisição de ações, as medidas incluem vários acordos paralelos entre a FIH Holding e a
FSC:

a) em 1 de julho de 2012 (30) a FIH Holding concedeu à FSC uma garantia ilimitada contra perdas, assegurando
que, na resolução da Newco, a FSC recuperaria a totalidade do seu financiamento e o capital que tinha
fornecido à Newco. A remuneração por essa garantia está incluída no preço de compra variável do acordo
de aquisição de ações;

b) em 1 de julho de 2012, a FSC comprometeu-se a conceder financiamento à Newco, após o vencimento do
empréstimo n.o 2 (em meados de 2013). A FSC recebe juros da Newco equivalentes à taxa base da UE acrescida
de 100 bps. Para honrar este compromisso, a FSC concedeu à Newco um mecanismo de empréstimo de 13 mil
milhões de coroas dinamarquesas (1,64 mil milhões de euros) relativamente ao qual não receberá qualquer
comissão;

c) a FSC comprometeu-se a financiar e recapitalizar a Newco caso tal seja necessário antes do processo final de
liquidação.

(30)

No processo de resolução da Newco, a FSC tem direito, contratualmente, a recuperar pelo menos o seu investi
mento inicial de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas, líquido das despesas incorridas pelo FIH e a FSC na
transação. Se o processo de liquidação gerar receitas inferiores ao preço de compra de 2 mil milhões de coroas
dinamarquesas, o FIH cobrirá a diferença com empréstimo n.o 1, a absorção das perdas e a garantia. Se a receita do
processo de liquidação ultrapassar 1,5 mil milhões de coroas dinamarquesas, serão pagos mais 25 % de qualquer
montante em excesso à FSC, para além do montante mínimo de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas que a FSC
deve receber. Qualquer outro excedente será pago à FIH Holding. Na prática, se a receita final for inferior a 1,5 mil
milhões de coroas dinamarquesas, a FSC obterá 2 mil milhões de euros. Se, por exemplo, a receita final corres
ponder a 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas, a FSC receberá 2,1 mil milhões de coroas dinamarquesas.

2.4. O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO
(31)

Na decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, a Comissão manifestou dúvidas quanto à
proporcionalidade das medidas, à sua limitação ao mínimo necessário, à existência de uma contribuição própria
adequada pelo Grupo FIH e sobre se houve uma limitação suficiente da distorção da concorrência.

(32)

Essas preocupações devem-se à elevada complexidade das medidas que pareciam ser desnecessariamente compli
cadas para resolver os futuros desafios de liquidez do FIH. Em particular, não ficou esclarecido em que medida os
vários acordos paralelos e a interligação na fórmula de remuneração foram necessários, adequados e bem orien
tados para os efeitos da Comunicação de 2008 relativa aos bancos (31).

(33)

Além disso, no momento da decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, o FIH
preparava-se para fazer uma entrada agressiva no mercado de depósitos de pequenos clientes na Internet, assu
mindo um papel de liderança de preços. A referida entrada no mercado de depósitos de pequenos clientes na
Internet era um componente fundamental da estratégia do FIH para resolver os seus problemas de financiamento.

(34)

Além disso, a remuneração que se sugeria pagar à FSC pelos ativos e passivos transferidos parecia muito pouco
suscetível de estar em consonância com o nível de remuneração a que se refere o n.o 21 da Comunicação (32)
relativa aos ativos depreciados de acordo com a qual os bancos devem suportar as perdas associadas aos ativos
depreciados na sua extensão máxima. O n.o 21 exige uma remuneração correta do Estado por quaisquer medidas
de apoio a ativos depreciados, a fim de garantir a equivalência da responsabilidade dos acionistas e a partilha de
encargos independentemente do modelo específico escolhido.

(30) Um acordo de princípio que descrevia muitos dos pormenores do acordo de aquisição de ações e dos respetivos acordos paralelos,
foi assinado em 1 de março de 2012, com os documentos de encerramento finais assinados em 1 de julho de 2012.
(31) Comunicação da Comissão «Aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adotadas em relação às instituições
financeiras no contexto da atual crise financeira global» (JO C 270 de 25.10.2008, p. 8).
(32) Comunicação da Comissão relativa ao tratamento dos ativos depreciados no sector bancário da Comunidade (JO C 72 de 26.3.2009,
p. 1).
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3. REESTRUTURAÇÃO
3.1 O PLANO DE REESTRUTURAÇÃO
(35)

Em 24 de junho de 2013, a Dinamarca apresentou uma versão final atualizada do plano de reestruturação do
Grupo FIH para o período de 2012 a 2016. O plano inclui um cenário otimista e um cenário pessimista (33), com
o objetivo de demonstrar a capacidade do FIH para restaurar a sua viabilidade a longo prazo, garantir suficiente
partilha de encargos e tomar medidas para contar as distorções de concorrência.

(36)

O plano de reestruturação baseia-se em pressupostos relativamente à evolução do crescimento do Produto Interno
Bruto («PIB») de cordo com as projeções do Fundo Monetário Internacional («FMI») e à evolução das variações das
taxas de juro a curto e médio prazo, com base nas estimativas do Ministério das empresas e do crescimento da
Dinamarca relativas à evolução das taxas de juro de curto prazo até 2014. O plano pressupõe uma recuperação
moderada do crescimento do PIB em 2013 e nos anos seguintes.

(37)

O cenário otimista (34) prevê que o FIH melhore continuamente os seus resultados até 2016. Segundo as previsões,
o rendimento do capital «normalizado» (35) antes de impostos a nível do grupo seria de 10,3 % em 31 de
dezembro de 2013 e 11,2 % (36) em 31 de dezembro de 2016.

(38)

O cenário pessimista (37) baseia-se em pressupostos de mercado menos favoráveis. Estes pressupostos incluem,
entre outros, a deterioração das condições de mercado para o financiamento de bancos, tanto em termos de
volume como de preço; a diminuição da procura de crédito e serviços de consultoria; evoluções desfavoráveis nas
taxas de câmbio, taxas de juro, etc.; e provisões para depreciações que se mantêm superiores aos níveis históricos
ao longo do ciclo económico. De acordo com as estimativas do FIH, estes desenvolvimentos em conjunto
conduziriam a uma rendibilidade do capital próprio normalizado antes de impostos, a nível do grupo, de 0,9 %
em 31 de dezembro de 2013 e de 2,0 % em 31 de dezembro de 2016.

(39)

Em ambos os casos, existe um nível relativamente baixo de rendibilidade dos capitais próprios devido principal
mente à proibição do pagamento de dividendos e à proibição do pagamento de cupões previstas nos compro
missos assumidos no contexto da investigação relativa ao auxílio estatal. Na sequência desses compromissos, o
Grupo FIH reteria os lucros até ao final do período de reestruturação e ao termo das medidas.

(40)

Inicialmente, as atividades bancárias do FIH abrangiam três segmentos: property finance, acquisition finance and
corporate banking. O segmento property finance foi interrompido no âmbito da reestruturação do FIH, já que os
empréstimos no deste segmento de negócio foram vendidos à FSC em 2012. Além disso, os empréstimos no
segmento da acquisition finance serão progressivamente eliminados. Assim, o corporate business será o único seg
mento de negócios a ser prosseguido. Em março de 2013, o número de efetivos a tempo inteiro foi reduzido para
214.

(41)

De acordo com o plano de reestruturação, o balanço devia diminuir para 27,68 mil milhões de coroas dinamar
quesas (3,74 mil milhões de euros) até 31 de dezembro de 2013. Em 31 de dezembro de 2016, o FIH prevê um
rácio de fundos próprios de 19,6 %.

(42)

O rácio de liquidez regulamentar (38) que, em 31 de dezembro de 2012 foi 214 %, deverá ser de 239,7 % em
31 de dezembro de 2013.

(43)

Durante o período de reestruturação, o rácio de fundos próprios deve ascender a 19,6 % e o rácio de liquidez
regulamentar deve ascender a 175 % excedendo, assim, os requisitos legais.

(33) Com vários subcenários.
(34) Subcenário com provisões para depreciações mais elevadas.
(35) Calculado com base no montante de capital próprio correspondente a um rácio de fundos próprios de base de 16 %, tendo em conta
as posições de risco do banco. Partindo do princípio os efeitos nos resultados são nulos.
(36) Importa mencionar que partindo de um aumento líquido de custos de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas em 2013 através de
um pagamento em conformidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados + juros e 61,7 milhões de coroas dinamar
quesas de reembolsos da taxa administrativa (ver considerandos 117 e seguintes), os resultados líquidos para o banco deverão ser
negativos em 2013 em ambos os cenários. O FIH compensou em larga medida esse efeito através de um exercício de gestão da
liquidez em dezembro de 2013. O efeito em 2016 seria insignificante, uma vez que os dados são citados como se tratando de uma
rendibilidade «normalizada» dos capitais próprios.
(37) Subcenário com elevadas provisões para depreciações.
(38) O rácio de liquidez regulamentar é definido como a posição legal de liquidez atual em percentagem do requisito de liquidez
regulamentar. O cumprimento da exigência regulamentar exige um rácio de 100 %, pelo que um rácio de 214 % corresponde a mais
do dobro do requisito legal.
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(44)

O rendimento dos fundos próprios «normalizados» (39) antes de impostos deveria, de acordo com o cenário mais
otimista (40) do plano de reestruturação, atingir 9 % em 31 de dezembro de 2013 e 10,1 % em 31 de dezembro de
2016. Os valores referidos são 0, 9 % e 4,7 %, respetivamente, no cenário pessimista (41).

(45)

A situação do banco melhorou significativamente desde meados de 2011, quando a FSA antecipou que o FIH viria
a ter grandes necessidades de liquidez que seria incapaz de satisfazer. O FIH reembolsou as restantes obrigações
garantidas pelo Estado e, deste modo, o desafio de financiamento ficou resolvido em 13 de junho de 2013. Para
além disso, o FIH amortizou o capital híbrido Tier 1 injetados pelo Estado em 2 de julho de 2013.

(46)

Atualmente, o FIH não tem problemas para cumprir quer os requisitos de solvabilidade regulamentar, quer os
requisitos de liquidez.
3.2 MEDIDAS TOMADAS PELA DINAMARCA PARA DAR RESPOSTA ÀS PREOCUPAÇÕES SUSCITADAS PELA COMISSÃO

(47)

A fim de atender às preocupações suscitadas pela Comissão no contexto da decisão relativa ao auxílio de
emergência e de início do procedimento, a Dinamarca e o Grupo FIH tomaram uma série de medidas.

(48)

O FIH efetuou um pagamento único à FSC no valor de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas (39,12 milhões
de euros) com uma data-valor de 4 de dezembro de 2013 (42).

(49)

O FIH pagou, com data-valor de 18 de dezembro de 2013, um montante de 61,7 milhões de coroas dinamar
quesas à Newco como reembolso parcial de comissões recebidas no âmbito do acordo de administração para 2012
e reduziu retroativamente as comissões de gestão cobradas à Newco relativamente às atividades de administração e
operações e cobertura em 2013, fazendo-as passar para 0,05 % da carteira de empréstimos em curso.

(50)

O FIH reduziu os seus ativos totais de 109,3 mil milhões de coroas dinamarquesas (14,67 mil milhões de euros),
em 31 de dezembro de 2010, para 60,80 mil milhões de coroas dinamarquesas (8,16 mil milhões de euros) em
31 de dezembro de 2012, o que corresponde a uma diminuição de 44 %.

(51)

O FIH reduziu ainda mais a sua carteira de empréstimos de 58,0 mil milhões de coroas dinamarquesas (7,79 mil
milhões de euros), em 31 de dezembro de 2010, para 16,2 mil milhões de coroas dinamarquesas (2,17 mil
milhões de euros) em 31 de dezembro de 2012, ou seja, em 41,8 mil milhões de coroas dinamarquesas o que
corresponde no total a uma diminuição de 72 %.

(52)

Além disso, o FIH reduziu significativamente as linhas de risco nos mercados (43).

(53)

O FIH reduziu o número de funcionários a tempo inteiro de 356, em 31 de dezembro de 2010, para 214 em
31 de março de 2013, o que corresponde a uma redução de 41 %.

(54)

Além disso, o FIH reduziu a sua presença geográfica, já que dois dos seus quatro gabinetes regionais foram
encerrados.
3.3 COMPROMISSOS PROPOSTOS PELA DINAMARCA

(55)

Tendo em conta as preocupações suscitadas pela Comissão na decisão relativa ao auxílio de emergência e de início
do procedimento e para assegurar a compatibilidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados, nomea
damente no que diz respeito à remuneração adequada das medidas de transferência de ativos, a Dinamarca
apresentou compromissos adicionais que são apresentados nos considerandos 55 a 62.

(39) Ver nota de rodapé 35
(40) O cenário otimista pressupõe um custo médio de financiamento mais baixo e um rendimento mais elevado para as atividades de
mercado e de corporate finance.
(41) O cenário pessimista pressupõe uma evolução negativa significativa ao nível macroeconómico, com uma procura de crédito mais
reduzida e encargos de depreciação muito elevados (embora se preveja a sua redução no período de reestruturação).
(42) Com efeitos a partir de 4 de dezembro de 2013, o FIH transferiu 310,25 milhões de coroas dinamarquesas para a FSC (o montante
tinha sido depositado em 30 de setembro de 2013). Além disso, o FIH transferiu 6 575 342 coroas dinamarquesas.
(43) Por exemplo, a redução do valor em risco de 50 milhões de coroas dinamarquesas (6,71 milhões de euros) em 31 de dezembro de
2011, para 35 milhões de coroas dinamarquesas (4,7 milhões de euros) em 22 de abril de 2013.
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(56)

O FIH fará um pagamento anual de 12,1 milhões de coroas dinamarquesas (1,61 milhões de euros) à FSC de 30 de
setembro de 2014 até a liquidação final da transação com um pagamento pro rata temporis ACT/ACT (44) para o
último período na data de liquidação (que pode ir até 31 de dezembro de 2019).

(57)

O FIH reduzirá as comissões de gestão à FSC ou pagará um montante fixo à FSC, com um valor atual da redução
ou do pagamento equivalente a 143,2 milhões de coroas dinamarquesas (19,09 milhões de euros).

(58)

Para alcançar este resultado, o FIH pagou um montante de 61,7 milhões de coroas dinamarquesas à Newco como
reembolso parcial de comissões recebidas pelo FIH da Newco nos termos do acordo de administração para 2012.
O FIH também reduziu as comissões de gestão para administração e cobertura cobradas à Newco para 0,05 %
sobre a carteira de empréstimos em curso para o ano de 2013.

(59)

Além disso, o FIH reduzirá as comissões de gestão para administração e cobertura cobradas à Newco para 0,05 %
por ano da carteira de empréstimos em curso, a partir de 1 de janeiro de 2014.

(60)

O FIH pagará uma comissão anual adicional à FSC de 47,2 milhões de coroas dinamarquesas (6,29 milhões de
euros), no caso de a FSA alterar a sua posição regulamentar no que se refere aos requisitos de capital a nível da
holding, de modo que a capacidade regulamentar de concessão de empréstimos permaneceria sem restrições pela
posição de capital da FIH Holding.

(61)

Os compromissos preveem igualmente uma retirada do FIH de certos segmentos de atividade (property finance,
capitais privados, gestão de património privado), bem como um conjunto de restrições comportamentais que
incluem uma proibição de liderança de preços para os depósitos, uma proibição de práticas comercialmente
agressivas e uma proibição de aquisições, bem como a liquidação do FIH Realkredit A/S, que era o banco de
crédito hipotecário do Grupo FIH. O FIH Realkredit A/S foi liquidado em 2013.

(62)

Uma lista completa dos compromissos (45) consta do anexo.
4. POSIÇÃO DAS AUTORIDADES DINAMARQUESAS

(63)

Quando notificou as medidas à Comissão, a posição inicial da Dinamarca (46) foi a de que a transferência de capital
próprio para a Newco envolveu um auxílio estatal à Newco, mas que tal auxílio seria compatível com o mercado
interno nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b) do Tratado.

(64)

Nessa ocasião, a Dinamarca alegou que o Grupo FIH não tinha recebido qualquer auxílio estatal, já que a FSC
pagaria o preço de mercado pela Newco. Embora não tendo fundamentado quantitativamente esta alegação, quer
através da referência a dados de mercado relevantes ou da explicação do raciocínio subjacente aos custos da
transação, a Dinamarca sublinhou que:
a) havia procedimentos para determinar o preço de mercado da transferência;
b) as garantias e o financiamento iniciais foram concedidos pelo Grupo FIH;
c) o Grupo FIH tem de pagar todos os custos da transação e da liquidação; e
d) o Grupo FIH assumiu compromissos adicionais em relação à transferência, em especial a obrigação de apre
sentar um plano de negócios.

(44) Referência à Convenção sobre a contagem de dias para o pagamento de juros como o número efetivo de dias (ACT) no último
período (desde a última data de pagamento até à seguinte) dividido pelo número efetivo de dias (ACT) entre dois 30 de setembro
consecutivos.
(45) Integrados no documento intitulado «Compromissos»
(46) Notificação SANI 6783, de 2 de março de 2012, nota do FIH à Comissão – final, secção 3.
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(65)

Neste contexto, a Dinamarca concluiu que o FIH não beneficiaria de qualquer vantagem. Caso a Comissão
assumisse uma posição diferente sobre essa questão, a Dinamarca afirmou que qualquer auxílio ao FIH poderia
ser declarado compatível com o mercado interno, já que o acordo correspondia a uma reestruturação do FIH em
conformidade com a Comunicação relativa à reestruturação (47).

(66)

A Dinamarca deu seguimento à sua apresentação inicial com uma exposição em 20 de março de 2012 (48) na qual
salientou que o FIH não tinha solicitado as medidas e que no momento em que o FIH concluiu as referidas
medidas, tinha tido alternativas de desalavancagem que apoiavam a alegação de que a transação foi negociada em
condições de mercado. Alegou também que uma amortização inicial do valor contabilístico dos ativos de 1,4 mil
milhões de coroas dinamarquesas e um novo desconto de ajustamento do risco de 1,3 mil milhões de coroas
dinamarquesas correspondiam a um preço de mercado. Além disso, quaisquer perdas ligadas ao pagamento
diferido condicionado a um «regresso de melhor fortuna» seriam corrigidas através da fórmula variável do acordo
de aquisição de ações, de forma a que um mecanismo de ajustamento ex post eficaz garanta que os preços
correspondem às condições de mercado. A Dinamarca não se alongou sobre o montante do desconto proposto
e do ajustamento do risco, nem sobre os motivos pelos quais estes permitiriam chegar a um preço de mercado.

(67)

Em posterior correspondência com a Comissão (49), a Dinamarca afirmou que a referida perda máxima a que a FSC
esteve exposta foi de 1,05 mil milhões de coroas dinamarquesas, isto é, a diferença entre o empréstimo para
absorção de perdas de 1,65 mil milhões de coroas dinamarquesas e a soma da amortização do valor contabilístico
e do montante de ajustamento do risco preliminar da FSC que perfaz 2,7 mil milhões de coroas dinamarquesas.
Alegou igualmente que o Estado usufrui de uma redução considerável do seu risco associado aos empréstimos do
FIH garantidos pelo Estado e de um reembolso pelo FIH de uma injeção de capital anterior de 1,9 mil milhões de
coroas dinamarquesas.

(68)

Por memorando enviado em 23 de abril de 2012 (50), a Dinamarca informou a Comissão de que não iria «de
momento apresentar à Comissão mais argumentos sobre a utilização do princípio do investidor privado numa
economia de mercado.» Ao mesmo tempo, apresentou algumas explicações quanto às metodologias de avaliação
utilizadas pelo consultor jurídico da FSC.

(69)

Subsequentemente, em 16 de maio de 2012, a Dinamarca afirmou que a FIH Holding e a FSC tinham negociado as
condições da transação com base em considerações comerciais normais relativas à partilha de riscos e lucros e
declarou que a operação tinha sido efetuada em condições de mercado. Esta declaração foi certificada pela empresa
que faz a contabilidade da FSC, a KPMG (51).

(70)

Em 7 de junho de 2012, a Dinamarca apresentou um relatório da KPMG que avaliava as medidas, tomando em
consideração simultaneamente todos os elementos essenciais. A KPMG considerou «não haver qualquer motivo
para concluir que as condições do acordo não corresponderiam aos riscos para a FSC», referindo o elevado nível de
garantia, a potencial utilização de obrigações cobertas, o empréstimo para absorção de perdas e um pagamento
diferido condicionado a um «regresso de melhor fortuna» de 25 % para a FSC.

(71)

Em 11 de setembro de 2012, na sua resposta à decisão de início do procedimento, a Dinamarca não contestou
diretamente o parecer da Comissão de que as medidas constituíam auxílio estatal, mas referiu a sua argumentação
de 29 de março de 2012 (52), alegando que qualquer transferência acima do valor de mercado seria compensada
pelo empréstimo para absorção de perdas e a garantia de ajustamento do preço concedida pela FIH Holding. Além
disso, a Dinamarca citou os aumentos da margem sobre as renovações e uma taxa de amortização mais elevada do
que o previsto como exemplos de apoio à referida posição, mas sem reiterar explicitamente que o princípio do
operador numa economia de mercado (53) devia ser aplicado.

(72)

Em vez disso, a Dinamarca alegou que as medidas são compatíveis, apresentando argumentos para demonstrar que
são adequadas, que o auxílio se limita ao mínimo necessário e que a distorção da concorrência é limitada (54).

(47) Comunicação da Comissão sobre o regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com as regras em matéria de auxílios
estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro no contexto da atual crise (JO C 195 de 19.8.2009, p. 9).
(48) A transferência de ativos do FIH para a FSC, apresentada pela Dinamarca à Comissão em 20 de março de 2012.
(49) Mensagem de correio eletrónico enviada pela Dinamarca à Comissão em 29 de março de 2012.
(50) «Respostas ao questionário de 4 de abril de 2012 relativo à aquisição de ações da FIH Holding por parte da FSC», apresentadas pela
Dinamarca à Comissão em 23 de abril de 2012.
(51) Statement – FIH Erhvervsbank, declaração sem data, apresentada à Comissão em 16 de maio de 2012.
(52) Ver nota de rodapé 49 e considerando 67.
(53) O princípio do investidor privado numa economia de mercado é um termo equivalente ao princípio do operador numa economia de
mercado para efeitos da presente decisão. O termo «princípio do operador numa economia de mercado» foi adotado para abranger a
situação dos investidores e de outros intervenientes no mercado, tais como credores, entre outros.
(54) Apresentação de 11 de setembro de 2012, secções 2, 3 e 4.
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(73)

As autoridades dinamarquesas também recordaram a sua posição na nota de 23 de abril de 2012 de que as
medidas eram o resultado das negociações entre o FIH e a FSC (55) e alegaram que algumas das orientações na
Comunicação relativa aos bancos (56) implicaram a tomadas de medidas com um elevado grau de complexida
de (57), contestando que a complexidade poderia tornar as medidas inadequadas.

(74)

Quando a Comissão informou a Dinamarca sobre a avaliação efetuada por peritos no que se refere ao valor de
mercado e ao valor económico real das medidas, a Dinamarca contestou os resultados e apresentou uma série de
questões e de esclarecimentos entre 7 de fevereiro e 11 de setembro de 2013.

(75)

A Dinamarca observou que o auxílio se limitava ao mínimo necessário (58), porque considerava que o valor de
transferência não ultrapassaria o valor económico real, mas acrescentou que só uma avaliação final por parte da
Comissão poderia estabelecer esse facto.

(76)

Para além dos aspetos de avaliação, a Dinamarca salientou os efeitos positivos da transferência sobre a posição
regulamentar do FIH, em conformidade com o objetivo de restabelecimento da viabilidade a longo prazo previsto
pelo plano de reestruturação.

(77)

A Dinamarca alegou também que a estratégia de aquisição de depósitos do FIH é independente da medida de
auxílio estatal e não reflete a intenção de exercer uma «liderança de preços», mas é um elemento essencial da sua
estratégia de financiamento. No entanto, a fim de atenuar as preocupações manifestadas pela Comissão, a Dina
marca assumiu o compromisso de que o FIH respeitará uma proibição de liderança de preços.
5. AVALIAÇÃO
5.1. EXISTÊNCIA DE AUXÍLIO ESTATAL
o

o

(78)

De acordo com o artigo 107. , n. 1 do Tratado, consideram-se auxílios estatais, os auxílios concedidos pelos
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou amea
cem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

(79)

A Comissão considera que as medidas a favor do FIH descritas na secção 2.3 devem ser consideradas em conjunto
como um pacote de medidas. As medidas em questão fazem parte de uma única operação, já que os seus
elementos são interdependentes (em termos cronológicos e de estrutura) e foram concebidas em conjunto para
resolver o problema de financiamento do FIH.
5.1.1 Recursos estatais

(80)

As medidas descritas na secção 2.3 envolvem recursos estatais, uma vez que são diretamente financiadas pela FSC,
que é uma empresa detida pelo Estado (através do Ministério dinamarquês dos assuntos empresariais) responsável
por diferentes tipos de medidas a favor dos bancos dinamarqueses no contexto da crise financeira. (59) Em primeiro
lugar, a FSC concede 2 mil milhões de coroas dinamarquesas em numerário no âmbito do acordo de aquisição de
ações da Newco. Em segundo lugar, a FSC comprometeu-se a financiar os ativos da Newco enquanto o FIH
reembolsa os seus empréstimos garantidos pelo Estado. Esse compromisso pode ultrapassar 13 mil milhões de
coroas dinamarquesas. Em terceiro lugar, a FSC renuncia a uma parte dos juros, a fim de pagar uma garantia da
FIH Holding.
5.1.2 Existência de uma vantagem

(81)

As medidas descritas na secção 2.3 constituem uma vantagem, na medida em que resultam num apoio aos ativos
depreciados do FIH, melhorando assim os rácios de fundos próprios do grupo e, ao mesmo tempo, permitem que
o banco resolva de melhor modo os seus problemas de financiamento.

(82)

As autoridades dinamarquesas alegaram que as medidas respeitam o princípio do operador numa economia de
mercado e, por conseguinte, não constituem um auxílio estatal ao Grupo FIH.

(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

Apresentação de 11 de setembro de 2012, p. 5.
Ver nota de rodapé 31
Apresentação de 11 de setembro de 2012, secção 2, página 5.
Apresentação de 11 de setembro de 2012, p. 6-7.
As atividades da FSC são regidas pela lei da estabilidade financeira e a lei financeira destinada às empresas, bem como os respetivos
decretos de aplicação. Além disso, a FSC é objeto de disposições específicas relativas às empresas detidas pelo Estado. Outras medidas
previamente apresentadas pela FSC foram consideradas imputáveis ao Estado dinamarquês na Decisão NN51/08 da Comissão de
10 de outubro de 2008 («Regime de garantia para bancos na Dinamarca») (JO C 273 de 28.10.2008, p. 2).
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(83)

Por conseguinte, a Comissão verificará se as medidas a favor do Grupo FIH cumprem o princípio do operador
numa economia de mercado. Trata-se de examinar se um operador de mercado teria participado numa dada
operação nas mesmas condições que o investidor público no momento em que a decisão de disponibilizar recursos
públicos foi tomada. Não existe auxílio estatal quando os fundos públicos são concedidos em circunstâncias e
condições que correspondem às condições de mercado.

(84)

A esse respeito, no caso particular do Grupo FIH, a Comissão considera que é importante examinar i) se,
inicialmente, existiu um investidor privado disposto a financiar as medidas nos mesmos termos e condições
que o Estado-Membro, ii) em caso afirmativo, qual foi a rendibilidade do investimento exigida em à do Estado,
e iii) na ausência de interesse privado, qual seria a rendibilidade esperada (60) e a distribuição dos potenciais
rendimentos provenientes das medidas para o Estado, em comparação com as que um investidor no mercado
esperaria, caso empreendesse as medidas em condições normais da economia de mercado. Se o Estado aceitar essas
condições ou condições melhores, é possível considerar que as medidas em causa foram concretizadas em
condições de mercado. Em especial, é importante verificar se a transação na sua globalidade gera um fluxo de
tesouraria positivo, porque nenhum operador privado, tendo em vista a maximização dos seus lucros, participaria
numa operação deficitária.

(85)

O elemento de prova mais direto que demonstra a conformidade de uma transação com o princípio do operador
numa economia de mercado é que as não só as condições do acordo seriam aceitáveis para um hipotético
operador numa economia de mercado, mas também que um tal operador participa efetivamente no mesmo
investimento e nas mesmas condições que o Estado. A presença de outros investidores proporciona um ponto
de referência para que a Comissão proceda à avaliação da aplicabilidade do princípio do operador numa economia
de mercado.

(86)

Na altura em que a Dinamarca concretizou as medidas, não existia um operador no mercado preparado para
conceder medidas semelhantes ao FIH, tais como as que foram concedidas por entidades sob o controlo do Estado.
Em especial, nem o consórcio de proprietários, nem qualquer terceiro manifestou a intenção de investir no FIH. A
Comissão não tem motivos para concluir que, nessas circunstâncias, um operador numa economia de mercado
estaria disposto a participar nas medidas. A ausência de interesse privado constitui um indício das dificuldades
financeiras e da fragilidade da posição do banco.

(87)

Na ausência de um operador a investir nas mesmas condições que o Estado, uma medida pode ainda não implicar
um auxílio se, em circunstâncias semelhantes, um operador privado tivesse concedido o mesmo financiamento,
exigindo um rendimento pelo menos tão elevado como o rendimento que o Estado recebeu. Essa avaliação deve,
em princípio, basear-se num plano de atividades que tome em consideração a informação disponível e a evolução
previsível no momento em que o financiamento público foi concedido e não deve apoiar-se em análises baseadas
numa situação ulterior.

(88)

Além disso, uma das situações em que é mais difícil aplicar o princípio do operador numa economia de mercado é
nos casos em que uma empresa já beneficia de auxílios estatais. Neste caso, o FIH já tinha recebido uma
recapitalização em 30 de junho de 2009, que reembolsou em 2 de julho de 2012. Os instrumentos híbridos
utilizados para a recapitalização foram remunerados a […] (*) %. O FIH também participou no regime de garantia
dinamarquês. Embora estes factos por si só não excluam a aplicação do princípio do operador numa economia de
mercado no caso jacente, são reveladores das dificuldades do FIH e afetariam a disposição dos investidores privados
para investir nas medidas. O auxílio anterior já falseia as condições económicas, criando uma perceção de apoio
permanente do Estado. Na sua avaliação, a Comissão tomou em consideração a substituição de tais vantagens por
novas vantagens.

(89)

A FSA considerou que o FIH se encontrava em situação precária, já que existia um risco significativo de não
conseguir cumprir os requisitos legais em matéria de liquidez quando a sua dívida garantida pelo Estado vencesse.
Consequentemente esta situação poderia ter levado à retirada da licença bancária do FIH (61). Daí que a FSA apoie a
posição da Comissão de que seria improvável que um operador de mercado investisse no FIH. Embora se possa
alegar que o relatório da FSA não era do domínio público, um operador de mercado teria tido acesso ao perfil
maturidade da dívida garantida pelo Estado do FIH e, por conseguinte, poderia chegar à mesma conclusão.

(90)

Na ausência de um investidor privado real, para verificar mais aprofundadamente a aplicabilidade do princípio do
operador numa economia de mercado, a Comissão tem de avaliar se o rendimento global da medida a favor do
FIH é igual ou superior ao rendimento esperado que um hipotético investidor privado exigiria para realizar o

(60) O rendimento esperado das medidas é calculado com base nos fluxos de caixa futuros, descontados para obter o valor atual líquido.
Ver considerandos 91 e 92.
(*) Informação confidencial.
(61) Nota da FSA sobre o FIH Erhvervsbank A/S de 16 de maio de 2012, apresentada à Comissão.
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investimento. O rendimento esperado das medidas varia em função do futuro fluxo de receitas gerado pelos fluxos
de tesouraria, que deve ser ajustado para obter o seu valor atual líquido («VAL») mediante taxa de desconto
adequada.

(91)

Com base nas recomendações de especialistas, a Comissão estimou o valor de mercado dos ativos da Newco e
modelizou a rendibilidade prevista para a FSC para toda a distribuição de valores de liquidação do capital próprio
da Newco. Para tal, a Comissão tomou em consideração todos os elementos do acordo de aquisição de ações, tais
como o valor de liquidação líquido, as receitas e os custos incorridos pela FSC e o Grupo FIH, bem como o
ajustamento do preço de compra, que incluiu o empréstimo para absorção de perdas. A utilização de um modelo
de distribuição é necessária para calcular o VAL dos benefícios decorrentes de um aumento da participação no
capital de 25 % e dos efeitos negativos resultantes da combinação de elevadas perdas de ativos na Newco e de um
incumprimento da FIH Holding caso tal hipótese se concretizasse (62).

Gráfico 1
Valor atual líquido da medida para a FSC

(92)

O gráfico 1 mostra, para diferentes valores de liquidação dos ativos da Newco (de 5,1 mil milhões de coroas
dinamarquesas a 28,3 mil milhões de coroas dinamarquesas), o VAL do acordo de aquisição de ações. Cada um
dos cenários ocorre com uma probabilidade indicada pelo tracejado com base na escala da direita (de 0,1 % a
7,5 %). Nos cenários mais prováveis, o rendimento é ligeiramente negativo.

(62) O referido fenómeno é conhecido nos mercados financeiros como «risco de correlação desfavorável». Na sequência de assessoria
técnica, a Comissão estimou que o valor implícito médio das perdas cumuladas seria de 16 %. No entanto, este valor foi distribuído
de forma linear no rendimentos negativos, de modo que se apontou para previsões de perdas de 91 % no cenário extremo da
desvalorização da carteira de ativos para apenas 5,1 mil milhões de coroas dinamarquesas enquanto não foi considerada nenhuma
previsão de perdas caso os ativos apresentassem um rendimento positivo.
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(93)

Como é possível verificar no gráfico 1, a média global ponderada pela probabilidade do VAL da operação do
acordo de aquisição de ações é igualmente negativa. O cálculo dos peritos demonstra que ascende a 726 milhões
de coroas dinamarquesas. Consequentemente, o acordo de aquisição de ações produz perdas em vez de lucros. Um
operador numa economia de mercado teria exigido uma remuneração do capital próprio de, pelo menos, 10 % (63)
por ano por um investimento semelhante de 2 mil milhões de coroas dinamarquesas, que teria produzido cerca de
1,33 mil milhões de coroas dinamarquesas ao longo do período de sete anos de existência da Newco. Por
conseguinte, a Comissão conclui que nenhum operador numa economia de mercado estaria disposto a investir
em termos e condições equivalentes aos do acordo de aquisição de ações. Consequentemente, as medidas não se
encontram em conformidade com o princípio do operador numa economia de mercado (64).

(94)

Importa salientar que no cálculo apresentado nos considerandos 91-93, a Comissão tomou em consideração
correspondência da Dinamarca, de 7 de fevereiro e 11 de março de 2013, bem como a subsequente correspon
dência (65) na qual a Dinamarca tinha apresentado previamente elementos não divulgados, tais como interpretações
específicas dos componentes do preço de compra variável, a data de referência dos documentos apresentados
relativos aos créditos a transferir do FIH para a Newco, a evolução da qualidade de crédito da carteira entre
dezembro de 2011 e setembro de 2012 e uma análise mais detalhada das «linhas de crédito não autorizadas» na
carteira.

(95)

Além disso, os dados numéricos contidos na argumentação da Dinamarca (66) não resistem a uma análise. Em
primeiro lugar, os montantes de amortização ex ante e as provisões para riscos não são corroboradas por um
relatório de avaliação independente (67). Além disso, ao considerar a possibilidade de o Grupo FIH não conseguir
honrar garantias ex post, não existem motivos para que as perdas da Newco não pudessem ultrapassar 2,7 mil
milhões de coroas dinamarquesas, caso em que a FSC (e, por conseguinte, o Governo dinamarquês) estaria
contratualmente obrigada a recapitalizar a Newco antes da sua liquidação final. Por conseguinte, a Comissão
conclui que a alegação de que a quaisquer perdas de investimento seriam limitadas a 1,05 mil milhões de coroas
dinamarquesas não é fundamentada.

(96)

O facto de as condições das medidas terem sido negociadas entre a FSC e a FIH Holding não significa necessa
riamente que as medidas foram executadas em condições de mercado. Se a Dinamarca pretendia conceder um
montante significativo de auxílio adicional a um banco que enfrentava graves dificuldades de liquidez, este facto,
por si só, não excluiria negociações entre as autoridades e o referido banco sobre pontos específicos da transação.
Devido ao caráter bilateral das negociações, faltaram os elementos característicos de um processo de concurso
aberto e não discriminatório ou de uma comparação com operações de mercado semelhantes. Por conseguinte, a
conformidade das medidas com as condições de mercado não resulta automaticamente do facto de que as
negociações ocorreram.

(97)

No que respeita ao relatório da KPMG de 7 de junho de 2012, a Comissão concorda que, devido à complexidade
das medidas, os seus termos e condições devem ser avaliados na íntegra, porque não existem disposições espe
cíficas que possam ser imputadas à remuneração de cada elemento individualmente. No entanto, a análise contida
no relatório da KMPG supracitado negligenciou a possibilidade de cenários desfavoráveis mais extremos nos quais a
FIH Holding poderia não conseguir honrar os seus compromissos. Além disso, a análise não abordou uma
remuneração relativa aos 2,0 mil milhões de coroas dinamarquesas de capital investido. Tal como indicado no
considerando 95, não pode haver conformidade com o comportamento de mercado, dada a falta de uma
remuneração anual do capital e tendo em conta um aumento da participação no capital de apenas 25 % num

(63) Nos elementos de prova, a Comissão salienta que, numa situação de crise, os níveis de remuneração do mercado de recapitalização
podem facilmente ultrapassar 15 % (J.P. Morgan, European Credit Research, 27 de outubro de 2008 e dados da Merrill Lynch
relativos à dívida de nível 1 expressa em euros para instituições de investimento). O próprio FIH só conseguiu obter uma
recapitalização do governo dinamarquês em 2009 e teve de pagar um cupão de 11,45 % para esse efeito. Por último, no início
de março de 2012, no momento da assinatura do acordo de aquisição de ações, a dívida não subordinada não garantida do FIH, tal
como a obrigação ISIN XS0259416757, com um cupão anual de 4,91 % e um vencimento em 2021, foi cotada no mercado a 67 %
do valor nominal, o que implica um rendimento superior a 10,50 %. É, por conseguinte, lógico partir do princípio de que o capital
próprio, com uma posição de crédito muito mais subordinada, exigiria um rendimento muito mais elevado para um investidor de
mercado.
(64) A falta de conformidade com o comportamento de mercado é estabelecida mesmo sem tomar em consideração outros elementos
que são parte integrante do acordo de encerramento, tais como o custo que a Newco paga pelo seu financiamento inicial e o
empréstimo para absorção de perdas, bem como os encargos administrativos pagos ao FIH para gestão e cobertura de ativos, que
contam para o montante total do auxílio na secção 5.2
(65) Resumida em duas notas apresentadas pela Dinamarca em 24 de junho de 2013 e notas de esclarecimento adicional em 29 de
agosto e 11 de setembro de 2013.
(66) Ver considerandos 66 e 67.
(67) O documento de síntese de uma página «Brev vedr FIH nedskrivning» menciona uma equipa de avaliação que trabalha em nome da
FSC — e, por conseguinte, não é independente — que conclui que seria necessária uma remissão de 3,2 mil milhões de coroas
dinamarquesas nos termos das regras das Normas Internacionais de Relato Financeiro. Além disso, o ajustamento do risco no valor
de 1,3 mil milhões de coroas dinamarquesas é justificado por uma margem de avaliação das garantias de 10 %, que não é explicada.
A falta de independência da equipa de avaliação é confirmada pela apresentação da Dinamarca de 11 de março de 2013, na qual o
exercício de avaliação executado pela FSC é descrito mais pormenorizadamente.
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período de investimento de sete anos, tanto numa base autónoma, como enquanto parâmetro do modelo de
remuneração no seu conjunto (68).
(98)

Neste contexto, a Comissão observa que, no âmbito de uma anterior recapitalização híbrida Tier 1 (69), o FIH teve
de pagar um cupão anual de […]% por ano. Além disso, no início de março de 2012, a dívida não subordinada do
FIH foi cotada no mercado com um rendimento inerente superior a 10 %. Por conseguinte, o raciocínio da
Comissão segundo o qual a remuneração do capital deve ser de, pelo menos, 10 % é justificado. Um operador
de mercado provavelmente exigiria uma remuneração superior a esse nível, tendo em conta os riscos específicos
relacionados com a concentração e a qualidade inferior (70) da carteira imobiliária da Newco em conjunto com a
classificação de crédito subordinado de um investimento de capital próprio. Por conseguinte, uma remuneração de
6,5 %, conforme formulada pela Dinamarca (71) é manifestamente insuficiente. Importa ainda salientar que a
transação gera um rendimento esperado negativo.

(99)

A Comissão conclui que as medidas a favor do FIH não se encontram em conformidade com o princípio do
operador numa economia de mercado.
5.1.3 Seletividade

(100) A utilização das medidas diz unicamente respeito ao Grupo FIH e à Newco. Portanto, a medida é seletiva.

5.1.4 Distorção da concorrência e efeito sobre o comércio entre os Estados-Membros
(101) As medidas contribuíram para que o FIH reforçasse a respetiva posição de capital e liquidez em comparação com a

dos seus concorrentes que não beneficiarão de medidas semelhantes. Por conseguinte, a medida permitiu ao FIH
melhorar a sua posição no mercado. A medida pode, por conseguinte, conduzir a uma distorção da concorrência.

(102) Tendo em conta a integração do mercado bancário a nível europeu, a vantagem proporcionada ao FIH é sentida

pelos concorrentes tanto na Dinamarca (onde operam bancos de outros Estados-Membros) como noutros Estados-Membros. Portanto, deve considerar-se que as medidas afetam potencialmente o comércio entre os Estados-Mem
bros.
5.2. MONTANTE DO AUXÍLIO

(103) Calcula-se que o montante total de auxílio para as medidas em causa (72) seja de aproximadamente 2,25 mil

milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 300 milhões de EUR). A fim de quantificar o montante do auxílio, a
Comissão tomou em consideração:

a) um benefício relacionado com a fórmula do acordo de aquisição de ações (0,73 mil milhões de coroas
dinamarquesas) (73);
b) a remuneração não cobrada referente a uma tomada de participação (1,33 mil milhões de coroas dinamarque
sas) (74);
c) pagamentos de juros em excesso pela Newco sobre o empréstimo n.o 1, o empréstimo para absorção de perdas
e o financiamento inicial (0,33 mil milhões de coroas dinamarquesas); e
d) encargos administrativos em excesso (0,14 mil milhões de coroas dinamarquesas).
(104) Como circunstância atenuante, a Comissão considerou que a anulação antecipada das garantias do Estado no valor

de 0,28 mil milhões de coroas dinamarquesas deve ser deduzida do montante total do auxílio.

(105) Tal como indicado na secção 5.1, a Comissão adotou uma abordagem global na avaliação de todos os juros e

outros fluxos de tesouraria, taxas e garantias concedidas, tendo em conta:

(68) Um investimento direto de capital próprio implicaria uma participação de 100 % nos rendimentos do capital. A Comissão considera
que a redução do referido rendimento dos capitais próprios para 25 % é uma compensação insuficiente para a FIH Holding garantir
a remediação das perdas de capital próprio, devido à fraca posição de crédito do FIH e da FIH Holding. Além disso, a Comissão
pretende usar de cautela quando se trata de quantificar a contribuição da participação no aumento de capital, já que a maioria dos
ativos subjacentes na Newco é constituída crédito imobiliário, cuja rentabilidade se limita aos juros e ao capital, pelo que os valores
de liquidação dos ativos da Newco que excedem os 25 mil milhões de coroas dinamarquesas, conforme descrito no modelo no
considerando 91, não só são pouco prováveis, como podem mesmo excluir-se por completo. Por esse motivo, o ajustamento da
percentagem de participação para um valor mais elevado (por exemplo, 50 %) subestimaria o montante do auxílio estatal no modelo
utilizado.
(69) Ver nota 5.
(70) A apresentação pela Dinamarca de 2 de abril de 2013 destaca que, com data de referência de junho de 2012, cerca de 25 % dos
ativos se encontram em situação de incumprimento e outros 25 % têm uma notação «baixa». O relatório dos peritos (serviços de
consultoria relacionados com o processo FIH — 20 de dezembro de 2012) qualifica mais pormenorizadamente esta declaração
indicando que apenas 6,3 % da carteira dispõe de uma notação de qualidade de crédito de 7 ou superior, correspondente a «grau de
investimento». Por conseguinte, sendo que mais de 90 % da carteira tem uma classificação inferior a «grau de investimento» e 25 %
se encontra em incumprimento efetivo, a Comissão considera que uma tomada de participação numa tal carteira seria arriscado e
exigiria uma remuneração elevada.
(71) Apresentada nas suas notas de 11 de março de 2013 e reiterada no anexo 1 da sua nota de síntese de 24 de junho de 2013.
(72) Constantes do acordo de aquisição de ações de 1 de março de 2012 e nos posteriores acordos de encerramento de 2 de julho de
2012.
(73) Ver o considerando 97.
(74) Ver nota 73.
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a) a preocupação da Dinamarca de que a Comissão não prestaria atenção suficiente à realidade económica de
todos os aspetos das medidas, tais como o empréstimo para absorção de perdas; e
b) o facto de nem todos os elementos da transação poderem ser relacionados com um elemento específico na
fórmula de remuneração.
(106) Em conformidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados, a Comissão baseou-se em peritos externos

no que diz respeito a consultoria de avaliação (75).

5.3. COMPATIBILIDADE
5.3.1. Base jurídica da compatibilidade do auxílio
(107) O artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado prevê que os auxílios estatais possam ser considerados compatíveis com

o mercado interno quando se destinam a «sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro».
Tendo em conta a conjuntura atual, bem como a conjuntura dos mercados financeiros no momento da decisão
relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, a Comissão considera que as medidas podem ser
apreciadas ao abrigo da referida disposição.

(108) A Comissão aceita que a crise financeira criou circunstâncias excecionais nas quais a falência de um banco pode

pôr em causa a confiança no sistema financeiro no seu conjunto, tanto a nível nacional como internacional. Pode
ser este o caso mesmo quando se trata de um banco de pequena dimensão, que não se encontre em dificuldade
imediata, mas que esteja sob estreita supervisão da autoridade de regulação financeira, como acontecia com o FIH.
A dívida a 2-4 anos do FIH foi avaliada com spreads de 600-700 pontos de base sobre a Euribor no momento da
decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento. Este nível de preços é uma clara indicação
de perigo iminente. Nestes casos, uma intervenção precoce para evitar que a instituição em causa se torne instável
pode ser necessária a fim de evitar as ameaças à estabilidade financeira. Isto é particularmente evidente quando se
trata de economias pequenas, como a Dinamarca, onde os intervenientes têm tendência para não fazer distinções
entre cada banco, o que faz com que a falta de confiança provocada pelo incumprimento de um banco alastre a
todo o setor bancário. Por conseguinte, a base jurídica para a apreciação da compatibilidade de todos as medidas
abrangidas pela presente decisão é o artigo 107.o, n.o 3, alínea b) do Tratado.

(109) No que se refere especificamente à compatibilidade da transferência de ativos para a FSC, a Comissão avaliará as

medidas à luz da Comunicação relativa aos ativos depreciados.

(110) Subsequentemente, a Comissão avaliará a compatibilidade das medidas de reestruturação com base na Comuni

cação relativa à reestruturação.

5.3.2. Compatibilidade das medidas com a Comunicação relativa aos ativos depreciados
(111) A Comunicação relativa aos ativos depreciados estabelece os princípios relativos à avaliação e transferência de

ativos depreciados e à compatibilidade das medidas com o Tratado. É necessário avaliar se o auxílio se limitou ao
mínimo e se existe contribuição própria suficiente do banco e dos respetivos acionistas.

(112) De acordo com o n.o 21 da Comunicação relativa aos ativos depreciados, os bancos devem suportar na medida do

possível as perdas associadas aos ativos depreciados. O n.o 21 exige uma remuneração correta do Estado pela
medida de apoio a ativos depreciados, independentemente da sua forma, a fim de garantir a equivalência da
responsabilidade dos acionistas e a partilha de encargos independentemente do modelo específico escolhido.

(113) Na sua forma original, as medidas previam uma remuneração igual ao custo de financiamento do governo

dinamarquês acrescido de apenas 100 pontos de base para a liquidez. Não foi prevista qualquer remuneração
pela tomada de participação, para além de uma participação parcial em alta (25 %) caso o processo de resolução
gere um excedente através do mecanismo de ajustamento dos preços. Além disso, num cenário pessimista, em que
a carteira de ativos da Newco se deteriorasse significativamente, a compensação para a FSC viria da FIH Holding
que, nessas circunstâncias, provavelmente não teria capacidade para honrar as suas obrigações. Portanto, parecia
improvável, tal como referido nos considerandos 66 a 73 da decisão relativa ao auxílio de emergência e de início
do procedimento que a remuneração e a contribuição própria fossem suficientes para tornar o auxílio compatível
com o mercado interno de acordo com as orientações constantes da Comunicação relativa aos ativos depreciados.

(75) Relatório final — Serviços de consultoria relacionados com o processo FIH — Fase II — Processo SA. 34445 Dinamarca, 19 de
setembro de 2013.
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(114) Daí que, em conformidade com o n.o 39 da Comunicação relativa aos ativos depreciados, a Comissão tenha

(115)

(116)

(117)

(118)
(119)

(120)

analisado meticulosamente o valor de mercado das medidas. Assistida por um perito externo, estimou uma
distribuição probabilística dos resultados para a carteira de ativos da Newco e calculou o efeito dos valores finais
prováveis de liquidação dos ativos no âmbito acordo de aquisição de ações.
Na sua avaliação, a Comissão constatou que havia vantagens decorrentes da renúncia à remuneração de capital
próprio e potenciais prejuízos relacionados com a qualidade de crédito da FIH Holding, juros em excesso para o
empréstimo para absorção de perdas, spreads em excesso no financiamento da Newco pelo FIH e encargos em
excesso para administração e operações de cobertura de instrumentos derivados. A Comissão constatou ainda
fatores atenuantes, tais como a anulação antecipada das garantias do Estado. No total, as medidas continham um
elemento de auxílio estatal de cerca de 2,25 mil milhões de coroas dinamarquesas.
Tendo em conta os n.os 40 e 41 da Comunicação relativa aos ativos depreciados, a diferença entre o valor de
transferência e o valor económico real foi calculada pelo mesmo método utilizado para a avaliação do valor de
mercado com duas adaptações. Em primeiro lugar, a repartição dos resultados baseou-se nos valores económicos
reais da carteira de ativos e não nos valores de mercado. Em segundo lugar, a remuneração exigida para o capital
próprio baseou-se no efeito real das medidas em termos de redução das necessidades de capitais. No seguimento de
uma declaração pela FSA, a Comissão apurou que o efeito bruto das medidas em termos de redução das
necessidades de capitais ascendia a 375 milhões de coroas dinamarquesas (76) e que o valor de transferência
correspondente ultrapassava em 254 milhões de coroas dinamarquesas o valor económico real (77), que seria
necessário remunerar e recuperar. Além disso, era necessário recuperar 143,2 milhões de coroas dinamarquesas
de encargos em excesso.
Um pagamento antecipado de 254 milhões de coroas dinamarquesas (com data-valor de 1 de março de 2012)
reduziu o efeito em termos de necessidades líquidas de capital, de 375 milhões de coroas dinamarquesas para 121
milhões de coroas dinamarquesas. Por conseguinte, um prémio único de 310,25 milhões de coroas dinamarque
sas (78) com data-valor de 30 de setembro de 2013 acrescido de um pagamento anual de 12,1 milhões de coroas
dinamarquesas (correspondente a uma remuneração anual de 10 % da redução dos fundos próprios), para além da
recuperação dos encargos administrativos em excesso (79) tornaria as medidas compatíveis com a Comunicação
relativa aos ativos depreciados.
A Dinamarca assegurou que o FIH pagasse estes montantes (80), para além de honrar todos os acordos no âmbito
dos documentos de encerramento das medidas.
A Dinamarca compromete-se a que o FIH não pague dividendos até a liquidação final das contas da Newco ao
abrigo do acordo de aquisição de ações, de modo a atenuar o risco de crédito com o qual a FIH Holding se depara
em relação à FSC.
Em conclusão, as medidas na sua totalidade são proporcionadas, limitadas ao mínimo necessário e garantem uma
contribuição própria suficiente do FIH. Além disso, devido ao pagamento de 310,25 milhões de coroas dinamar
quesas acrescido de juros (81) à FSC, bem como aos compromissos adicionais em matéria de remuneração e
encargos (82), as medidas preveem uma remuneração adequada em conformidade com a comunicação relativa
aos ativos depreciados.

(76) Ainda que a FSA tenha indicado que a redução das necessidades de capital do FIH Erhvervsbank A/S ascendera a 847 milhões de
DKK (equivalente 10,5 mil milhões de ativos ponderados pelo risco), a Comissão reconheceu que a garantia ilimitada contra perdas
dada pela FIH Holding reduziu significativamente o efeito global em termos de capacidade de concessão de crédito ponderada pelo
risco. A fim de atenuar as preocupações manifestadas pela Comissão, a Dinamarca comprometeu-se ainda a aumentar a remuneração
por parte do FIH à FSC, caso a FSA alterasse a sua posição regulamentar em matéria de requisitos de capital a nível da holding, de
modo que a capacidade de concessão de empréstimos do FIH deixaria de ser condicionada pela posição de capital da FIH Holding.
(77) A análise da Comissão foi validada por um relatório de um perito que tomou em consideração todos os elementos apresentados pela
Dinamarca na sua correspondência, incluindo a nota de síntese de 24 de junho de 2013, bem como os esclarecimentos de 29 de
agosto de 2013.
(78) Os 310,25 milhões de coroas dinamarquesas são obtidos do seguinte modo: 254 milhões de coroas dinamarquesas +1,5 * 37,5
milhões de coroas dinamarquesas. O efeito da medida em termos de redução das necessidade de capital é de 375 milhões de coroas
dinamarquesas, o que, segundo a Comunicação relativa aos ativos depreciados tem de ser remunerada a 10 % por ano. Além disso,
considera-se que o valor de transferência da carteira é de 254 milhões de coroas dinamarquesas, o que corresponde ao valor
económico real, que deve ser recuperado em conformidade com o n.o 41 da Comunicação relativa aos ativos depreciados. No
entanto, o pagamento de 254 milhões de coroas dinamarquesas para efeitos de recuperação atenuaria o efeito em termos de redução
das necessidades de capital para 121 milhões de coroas dinamarquesas. Por conseguinte, tendo em vista tornar a remuneração
compatível, o FIH tem de remunerar o efeito da redução das necessidades de capital de 375 milhões de coroas dinamarquesas a uma
taxa de 10 % por ano, até que seja liquidada a diferença líquida entre o valor de transferência e o VER dos ativos e passivos
transferidos (transfer-delta). Uma vez que tal só acontece 1,5 anos após execução das medidas, o pagamento exigido é de 254 milhões
de coroas dinamarquesas +1,5 * 37,5 milhões de coroas dinamarquesas e, em seguida, o pagamento anual de 12,1 milhões de coroas
dinamarquesas, que corresponde a 10 % do valor restante do efeito líquido em ternos de redução das necessidades de capital.
(79) Os encargos administrativos em excesso estima-se em 143,2 milhões de coroas dinamarquesas ao longo do período de vigência das
medidas. A Dinamarca reduz este montante por meio do reembolso de 61,7 milhões de coroas dinamarquesas à Newco, o
correspondente ao excedente cobrado até à data e através da redução dos encargos administrativos futuros para 0,05 % do valor
nocional, o que está em conformidade com a prática do mercado.
(80) Ver o considerando 48.
(81) De facto, os pagamentos para fins de recuperação só foram efetuados com data-valor de 4 de dezembro de 2013, pelo que era
devido um pagamento adicional dos juros vencidos entre 1 de outubro de 2013 e 4 de dezembro de 2013. A Dinamarca confirmou
que o FIH efetuou um pagamento suplementar de 6,575 milhões de coroas dinamarquesas para além dos 310,25 milhões de coroas
dinamarquesas para cobrir esse montante.
(82) Ver nota 78.
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5.3.3. Compatibilidade do auxílio com a Comunicação relativa à reestruturação e a Comunicação relativa à
prorrogação de 2011 (83)
(121) De acordo com a Comunicação relativa à reestruturação, a fim de ser compatível com o mercado interno nos

termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado, a reestruturação das instituições financeiras no contexto da
atual crise financeira deve i) conduzir a um restabelecimento da viabilidade do banco ou à liquidação ordeira do
mesmo; ii) garantir que o auxílio se limita ao mínimo necessário e inclui contribuição própria suficiente do
beneficiário (repartição dos encargos); e iii) conter medidas suficientes para limitar as distorções da concorrência.
i) Viabilidade

(122) De acordo com a Comunicação relativa à reestruturação, um Estado-Membro deve apresentar um plano de

reestruturação abrangente que demonstre como a viabilidade a longo prazo do beneficiário será restaurada sem
auxílios estatais num período razoável e num prazo máximo de cinco anos. A viabilidade a longo prazo é
alcançada quando um banco consegue competir no mercado pela obtenção de capitais com base nos seus próprios
méritos, em conformidade com os requisitos regulamentares aplicáveis. Para que um banco o consiga fazer, deve
ser capaz de cobrir todos os seus custos e proporcionar uma rendibilidade adequada sobre os capitais próprios,
tomando em consideração o perfil de risco do banco. O regresso à viabilidade deve basear-se principalmente em
medidas internas e num plano de reestruturação credível.

(123) O plano de reestruturação apresentado pela Dinamarca a respeito do FIH e que abrange um período até 31 de

dezembro de 2016 mostra um regresso a uma situação de viabilidade no final do referido período de reestrutu
ração. Prevê-se que o banco permaneça rentável e melhore os seus resultados anuais, nomeadamente durante o
período de 2013-2016, com uma rendibilidade adequada do capital próprio aplicado em novas atividades. Num
cenário pessimista, o banco continuaria a gerar lucros, com o lucro líquido a registar uma melhoria de 51 milhões
de coroas dinamarquesas (6,8 milhões de euros) em 2013 para 122 milhões de coroas dinamarquesas (16,27
milhões de euros) em 2016.

(124) De acordo com o plano de reestruturação, em 31 de dezembro de 2016, o rácio de fundos próprios do FIH será

de 19,6 % e prevê-se então que o rácio legal de liquidez seja de 160 %. Todos estes rácios estão significativamente
acima dos requisitos regulamentares mínimos. Por conseguinte, o grupo parece bem capitalizado e dotado de uma
posição de liquidez confortável.

(125) Na sequência das medidas, sobretudo da transferência dos empréstimos, o FIH encontrava-se em posição não só

para reembolsar em tempo útil as obrigações garantidas pelo Estado em 2013, mas também para reembolsar, em
2 de julho de 2013, o capital híbrido que tinha sido injetado pelo Estado.

(126) As medidas melhoraram o perfil de liquidez do FIH que conseguiu obter um rácio de liquidez regulamentar de

214 % em 31 de dezembro de 2012 e previa-se que conseguisse um rácio de 239,7 % em 31 de dezembro de
2013 (84) ultrapassando assim significativamente os requisitos legais em matéria de liquidez.

(127) Em particular, o défice de financiamento que tinha previamente ameaçado a situação do FIH tinha sido colmatado

através de uma cessão de ativos, com a ajuda do mecanismo de financiamento de 13 mil milhões de coroas
dinamarquesas concedido pela FSC à Newco. Além disso, a FSC tinha assumido o compromisso de recapitalizar a
Newco durante a vigência das medidas, se necessário (85). Foram assim evitados problemas imediatos de recapita
lização do FIH.

(128) Em suma, com a rentabilidade e a liquidez garantidas e uma base de capital suficiente, o FIH parece encontrar-se

em boa posição para atingir a viabilidade a longo prazo numa base autónoma.

(129) Embora, num cenário pessimista, a rendibilidade antes de impostos dos fundos próprios normalizados se preveja

de apenas 0,9 % em 31 de dezembro de 2013 e 2,0 % (86) em 31 de dezembro de 2016, as projeções mais
otimistas apontam para uma rendibilidade do capital próprio normalizado de 10,3 % e 11,2 % para 2013 e 2016
respetivamente.

(83) Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de janeiro de 2012, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas
de apoio aos bancos no contexto da crise financeira (JO C 356 de 6.12.2011, p. 7.)
(84) Ver o considerandos 37 e seguintes.
(85) Poderia ser esse o caso se o valor dos ativos se deteriorasse ainda mais. Se assim fosse, a Newco estaria numa situação de capitais
próprios negativos, o que a obrigaria, segundo o comercial normal, a declarar falência. Um resultado desta natureza é evitado pela
cláusula de recapitalização, o que significa que a Newco receberá uma nova injeção de capital da FSC em caso de necessidade e que a
FSC só se retirará da FIH Holding após a liquidação final da transação (entre 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2019).
(86) Ver o considerando 38.
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(130) Geralmente, a Comissão não utiliza o conceito de «fundos próprios normalizados», porque, regra geral, leva a uma

rendibilidade mais elevada sobre o capital próprio do que se os cálculos se baseassem nosfundos próprios reais.
Contudo, neste caso, a Dinamarca comprometeu-se no sentido de a FIH Holding e o FIH manterem a um nível
elevado os ganhos acumulados, de modo a garantir um pagamento adequado à FSC. Em particular, se a Newco
realizar rendimentos significativamente inferiores ao previsto pelo FIH, o FIH (através do empréstimo de absorção
de perdas) e a FIH Holding (através da garantia concedida à FSC) suportarão os custos para garantir a remuneração
do FIH a um nível compatível com as regras em matéria de auxílios estatais. Todavia, a acumulação de lucros não
distribuídos aumenta o capital próprio para um nível relativamente elevado (8,4 mil milhões de coroas dinamar
quesas num cenário otimista, 7,3 mil milhões de coroas dinamarquesas num cenário pessimista), o que reduz a
rendibilidade do capital próprio. O FIH não se encontra em posição para neutralizar esse processo, a menos que
produza perdas (o que não está previsto nem é desejável). Por conseguinte, o conceito de «fundos próprios
normalizados» é preferível no caso em apreço para permitir à Comissão avaliar corretamente a rentabilidade do
banco, deixando de lado os resultados da acumulação dos ganhos retidos.

(131) Além disso, o FIH abandonará a área de negócio relativamente arriscada do financiamento de aquisições, o que leva

a uma redução do risco das suas atividades empresariais e coloca o respetivo modelo empresarial numa base mais
sólida. Além disso, com um rácio de fundos próprios de 20,8 % (87) no final do período de reestruturação, o FIH
parece sobrecapitalizado (88) tendo em conta o seu modelo empresarial e, portanto, muito menos exposto do que
anteriormente aos riscos de mercado que podem prejudicar a sua existência em condições normais.

(132) Por conseguinte, a Comissão considera que o plano de reestruturação é adequado para restabelecer a viabilidade a

longo prazo do FIH.

ii) Partilha de encargos
(133) O FIH comprometeu-se a não pagar dividendos durante a fase de reestruturação e a reembolsar uma recapitalização

anterior do Estado de 1,9 mil milhões de coroas dinamarquesas. Além disso, o FIH não efetuará quaisquer
pagamentos de cupões aos investidores em instrumentos híbridos ou em qualquer instrumento para os quais as
instituições financeiras têm poder discricionário para pagar cupões ou exigir, independentemente da sua classifi
cação regulamentar, incluindo instrumentos de dívida subordinada, se não existir uma obrigação legal de efetuar
pagamentos.

(134) Além disso, tal como explicado na secção 5.4.1, a remuneração das medidas de apoio aos ativos depreciados é

fixada a um nível adequado.

(135) Por conseguinte, a Comissão considera que o plano de reestruturação contempla de forma suficiente o requisito de

partilha de encargos.

iii) Distorção da concorrência
(136) O plano de reestruturação prevê que o FIH abandone certos segmentos de atividade (financiamento imobiliário,

capitais privados e gestão de património privado). Em particular, 15,4 mil milhões de coroas dinamarquesas de
ativos de financiamento imobiliário (25 % do balanço de 2012) foram transferidos para a Newco.

(137) Os compromissos (term sheet) assumidos pela Dinamarca, na sua versão alterada, preveem igualmente uma proi

bição de liderança de preços para os depósitos se a quota de mercado do FIH for superior a 5 %. Este compromisso
permite ao FIH melhorar ainda mais a sua posição de financiamento através da obtenção de depósitos no mercado
e, ao mesmo tempo, da determinação de um limiar que evite práticas excessivas. Além disso, haverá uma proibição
de práticas comerciais agressivas que protege os concorrentes contra comportamentos de mercado excessivos.
Importa salientar que nenhum interveniente no mercado apresentou observações sobre a política do FIH relativa
mente aos preços dos depósitos após a Comissão ter dado início ao procedimento respeitante a essa questão.

(138) Além disso, o FIH alienará os seus investimentos em capital privado (private equity) e outras tomadas de participação

e a sua estrutuira empresarial deixará de contar com um organismo de crédito hipotecário a partir de 31 de
dezembro de 2014. Assim, estas áreas de negócio serão deixadas aos concorrentes e a presença do FIH no mercado
será reduzida em conformidade.

(87) O rácio passará a ser de 19,6 % após o pagamento único de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas.
(88) A sobrecapitalização é apenas devida ao facto de o FIH dever reter os seus lucros durante o período de reestruturação e não poder
pagar dividendos durante todo o período a fim de preservar uma cobertura de capital elevada. Esta modo de proceder é uma
precaução para garantir a remuneração correta e completa das medidas de apoio aos ativos depreciados, uma vez que o FIH e a FIH
Holding asseguraram o pagamento final ao Estado.
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(139) Além disso, o FIH Realkredit (89) será liquidado e todas as atividades empresariais no domínio do financiamento de

aquisições serão interrompidas. Segundo os dados finais do exercício de 2012, o FIH Realkredit ainda detinha
ativos no valor de cerca de 300 milhões de coroas dinamarquesas (40,3 milhões de euros), tendo, por isso, uma
importância limitada para o Grupo FIH em geral.

(140) Além disso, o FIH já reduziu os seus ativos totais de 109,3 mil milhões de coroas dinamarquesas (14,67 mil

milhões de euros), em 31 de dezembro de 2010, para 60,80 mil milhões de coroas dinamarquesas (8,16 mil
milhões de euros) em 31 de dezembro de 2012, o que corresponde a uma diminuição de 44 %.

(141) No seu conjunto, os compromissos conduziram a uma atenuação suficiente da distorção da concorrência, já que as

oportunidades comerciais que poderiam eventualmente ser rentáveis para o FIH serão abandonadas e entregues aos
seus concorrentes.
5.4. CONCLUSÃO E ENCERRAMENTO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO

(142) A Comissão manifestou dúvidas na sua decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento

sobre se as medidas em causa estavam bem orientadas, em conformidade com a Comunicação bancária de
2008 (90). Nessa fase, não era ainda claro se os investidores considerariam que o FIH se tinha desvinculado
completamente dos seus piores ativos e se estariam dispostos a conceder financiamento em condições sustentáveis.
O plano de reestruturação do FIH demonstra que o banco dispõe de uma reserva de capital suficiente, mesmo num
cenário de tensão e que é passível de permanecer viável em caso de uma evolução macroeconómica desfavorável.

(143) Na decisão de início do procedimento e relativa ao auxílio de emergência, a Comissão também manifestou dúvidas

sobre se as medidas se limitavam ao mínimo necessário e se previam contribuição própria (91) suficiente, nomea
damente tomando em consideração a complexidade das medidas.

(144) No seguimento de uma avaliação pormenorizada dos elementos e das respetivas interligações, a Comissão con

sidera que a remuneração que o FIH pagará pelas medidas constitui uma contribuição própria suficiente e está em
conformidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados. A Comissão acolhe com agrado o pagamento
único (de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas) à FSC e os compromissos assumidos a esse respeito. A
Comissão observa ainda que as medidas melhoraram o perfil de liquidez do banco, que, em todos os cenários,
permanece líquido e viável, de acordo com o plano de reestruturação.

(145) Na decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento, a Comissão manifestou ainda dúvidas

sobre se o requisito da distorção da concorrência ser limitado tinha sido cumprido. O FIH está atualmente sujeito a
uma proibição de pagamento de cupões, uma proibição de distribuição de dividendos, uma proibição de liderança
de preços (incluindo depósitos) e uma proibição de práticas comerciais agressivas, encontrando-se ainda sujeito a
compromissos de alienação.

(146) De um modo geral, a Comissão salienta que o plano de reestruturação apresentado pela Dinamarca aborda

adequadamente as questões de viabilidade, partilha dos encargos e distorção da concorrência e, por conseguinte,
está em conformidade com os requisitos da Comunicação relativa à reestruturação e da Comunicação relativa aos
ativos depreciados.

(147) Com base na avaliação que precede, a Comissão conclui que as medidas estão bem orientadas, limitadas ao

mínimo e preveem uma distorção limitada da concorrência. Por conseguinte, estão dissipadas as dúvidas da
Comissão quanto à compatibilidade das medidas, inicialmente manifestadas na decisão relativa ao auxílio de
emergência e de início do procedimento.
Conclusão

(148) Com base na notificação e tendo em conta os compromissos apresentados pela Dinamarca, conclui-se que as

medidas de auxílio são compatíveis com o mercado interno. A adequação das medidas, bem como a viabilidade do
banco e as contribuições próprias em conjunto com as medidas para atenuar a distorção da concorrência parecem
ser suficientes. Em consequência, as medidas devem ser aprovadas nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do
Tratado e o procedimento iniciado deve ser encerrado,

(89) Ver o considerando 10.
(90) Ver secção 2.1 da decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento.
(91) Ver secção 2.2 da decisão relativa ao auxílio de emergência e de início do procedimento.
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ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
A transferência de ativos do Grupo FIH para a Danish Financial Stability Company, em conjunto com os acordos
paralelos, constitui auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.
O referido auxílio estatal é compatível com o mercado interno, à luz do plano de reestruturação e dos compromissos
previstos no anexo.
Artigo 2.o
O Reino da Dinamarca é o destinatário da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 11 de março de 2014.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente
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ANEXO
COMPROMISSOS (TERM SHEET) (PROCESSO SA. 34445) DINAMARCA — PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO FIH

1. Contexto
O Reino da Dinamarca compromete-se a garantir a execução correta e completa do plano de reestruturação do FIH
apresentado em 24 de junho de 2013. O presente documento define as condições («compromissos») para a reestruturação
do FIH Erhvervsbank A/S, incluindo as filiais («FIH»), que o Reino da Dinamarca se comprometeu cumprir.

2. Definições
No presente documento, a menos que o contexto o determine de outro modo, o singular inclui o plural (e vice-versa) e
os termos a seguir indicados têm os seguintes significados:

Significado

Termo

Compromissos

As medidas relacionadas com a reestruturação do FIH previstas nos compromissos

Decisão

A decisão da Comissão Europeia sobre a reestruturação do FIH no contexto da qual
os presentes compromissos são assumidos e à qual são anexados

Período de reestruturação

O período de tempo especificado na cláusula 3.2

Plano de reestruturação

O plano apresentado pelo FIH à Comissão Europeia, através do Reino da Dina
marca, em 24 de junho de 2013, alterado e complementado por comunicações
escritas

FIH ou grupo FIH

FIH Erhvervsbank A/S, incluindo as filiais

FIH Holding

FIH Holding A/S

Grupo FIH Holding

A FIH Holding A/S, incluindo filiais diretas e indiretas

FS Property Finance A/S

A filial da Financial Stability Company, FSC, completamente detida por esta, tam
bém referida na decisão como «Newco».

Financiamento de aquisições

A unidade comercial distinta e dedicada com efetivos que trabalham exclusiva
mente em soluções de financiamento no âmbito de fusões e aquisições e que se
dirige especificamente a clientes existentes e potenciais.

3. Observações gerais
3.1. O Reino da Dinamarca compromete-se a assegurar que os compromissos são plenamente respeitados durante a
execução do plano de reestruturação.

3.2. O período de reestruturação termina em 31 de dezembro de 2016. Os compromissos são aplicáveis durante o
período de reestruturação, salvo indicação em contrário.

4. Medidas estruturais
4.1. Financiamento de aquisições (acquisition finance)
O FIH cessará todas as atividades empresariais no domínio do financiamento de aquisições até 30 de junho de 2014.
A carteira existente será liquidada até essa data.
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4.2. Encerramento da atividade de financiamento imobiliário (property finance)
O FIH retirou-se do segmento do financiamento imobiliário (1), tendo liquidado essa atividade em 31 de dezembro
de 2013. Esta atividade não será retomada, o que significa nomeadamente que não haverá novos empréstimos
(capital) nesta área na Dinamarca, Suécia, Alemanha ou em qualquer outro país (2).
4.3. Alienação da atividade de capital-investimento (private equity)
O FIH alienará os seus investimentos em fundos de capital-investimento e outras tomadas de participação na medida
permitida por lei, o mais rapidamente possível e, em qualquer caso, até 31 de dezembro de 2016. Caso não seja
possível uma alienação até essa data, os investimentos serão colocados em liquidação, o que significa, nomeada
mente, que deixará de haver financiamento ou renovação de investimentos (3). Além disso, a partir da data da
decisão, não haverá nenhum novo investimento em capital-investimento ou outro (sob reserva das exceções previstas
na nota de rodapé 3).
4.4. Banco de crédito hipotecário
O FIH deve deixar de deter um instituto hipotecário até ao final de 2014 e não deve operar como banco de crédito
hipotecário a partir desse momento.
5. Medidas comportamentais e corporate governance
5.1. Proibição de aquisições: a FIH não deve adquirir quaisquer participações em quaisquer empresas. Esta proibição
aplica-se tanto às empresas constituídas em sociedade, como aos conjuntos de ativos que formam uma empresa.
Atividades que não abrangidas pela proibição de aquisições: a referida proibição não se aplica às aquisições que
devem ser realizadas em circunstâncias excecionais para manter a estabilidade financeira ou no interesse de uma
concorrência efetiva, desde que tenham sido previamente aprovadas pela Comissão. Esta regra não se aplica às
aquisições que decorrem no âmbito normal da atividade bancária de gestão dos litígios existentes com empresas em
dificuldade, nem às operações de cessão e de reestruturação dentro do Grupo FIH Holding.
Derrogações que não exigem a aprovação prévia da Comissão: o FIH pode adquirir participações em empresas, desde
que o preço de compra pago pelo FIH por qualquer aquisição seja inferior a 0,01% do balanço total do FIH à data da
decisão da Comissão e que, cumulativamente, os preços de compra pagos pelo FIH por todas estas aquisições
durante todo o período de reestruturação sejam inferiores a 0,025% do balanço total do FIH à data da decisão da
Comissão.
5.2. Proibição de práticas comerciais agressivas: o FIH deve evitar a participação em práticas comerciais agressivas durante
o período de vigência do plano de reestruturação.
5.3. Depósitos: o FIH não oferecerá preços mais favoráveis para os depósitos (nomeadamente, mas não exclusivamente,
para os depósitos de pequenos clientes no FIH Direct Bank) do que os dois concorrentes com melhores preços num
determinado mercado.
A restrição não é aplicável se a participação do FIH em todo o mercado de depósitos for inferior a 5% (4).
5.4. Publicidade: o FIH não utilizará a concessão de medidas de auxílio ou quaisquer vantagens daí resultantes para fins
de publicidade. Além disso, o total anual das despesas de publicidade será inferior a 1 milhão de euros.
5.5. Proibição de pagamentos de cupões: o FIH abster-se-á, durante o período de reestruturação, de proceder a qualquer
pagamento sobre instrumentos de capital, a menos que os pagamentos sejam decorrentes de uma obrigação legal e
não exijam ou comprem de volta os referidos instrumentos sem aprovação prévia da Comissão. Os cupões sobre
instrumentos de capital detidos pelo Estado podem ser pagos, a menos que tais pagamentos gerem uma obrigação
de pagamento de cupões a outros investidores que de outra forma não seriam obrigatórios. Este compromisso de
não pagar os cupões durante o período de reestruturação não é aplicável aos instrumentos recentemente emitidos
(ou seja, os instrumentos emitidos após a aprovação final do plano de reestruturação por parte da Comissão), desde
que qualquer pagamento de cupões sobre esses instrumentos de emissão recente não constitua uma obrigação legal
de proceder a pagamentos de cupões sobre títulos do FIH já existentes aquando da adoção da decisão de rees
truturação da Comissão.
(1) São empréstimos concedidos para financiar a aquisição de lojas, escritórios, blocos de apartamentos, armazéns, salas de exposições,
fábricas ou instalações semelhantes, se concedidos a uma empresa cuja atividade principal não decorre nas instalações que pretende
adquirir ou a uma empresa especializada no imobiliário.
(2) Não se aplica nos seguintes casos: a) se a FIH Holding/FIH/outras entidades atuais ou futuras do Grupo FIH Holding readquirirem a
FSPF A/S (em alternativa, a carteira de empréstimos da FSPF A/S, ou parte desta), b) se o FIH for contratualmente/legalmente obrigado
a conceder tal empréstimo ou se um empréstimo for realizado no âmbito de uma solução de reestruturação/refinanciamento/reca
pitalização/resolução de problemas para devedores no FIH ou FSPF ou c) quando se trata de serviços de consultoria não ligados a
empréstimos.
(3) Não é aplicável no decurso normal da atividade bancária (por exemplo, se o FIH obtiver uma participação através de uma rees
truturação ou semelhante de devedores) ou se o FIH for legalmente obrigado a realizar o referido investimento.
(4) Os dados relativos à quota de mercado do FIH proveem é calculada a partir de estatísticas do Banco Central dinamarquês relativas às
IFM (www.statistikbanken.dk/DNMIN). Baseiam-se no valor total dos depósitos dos residentes na Dinamarca no sector das IFM
dinamarquesas em relação aos depósitos dos residentes na Dinamarca no FIH.
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5.6. Proibição do pagamento de dividendos: todos os dividendos pagos à FIH Holding serão retidos até ao termo do
acordo de aquisição de ações ou até final do período de reestruturação, consoante o período que for mais longo.
Assim, a FIH Holding não deve distribuir fundos aos seus acionistas por meio de dividendos ou outros até ao termo
do acordo de aquisição de ações. Para manter os rendimentos no Grupo FIH Holding, o FIH não deve pagar
dividendos a outras entidades que não a FIH Holding.
5.7. Restrições sobre a FIH Holding relacionadas com direitos de propriedade: a FIH Holding não pode empenhar a sua
participação no FIH. As transações com partes relacionadas devem ser realizadas em condições normais de mercado.
Não deve ser tomada qualquer decisão que afete a fiabilidade creditícia ou a liquidez da FIH Holding que com
prometa a sua capacidade de pagar um preço de compra variável negativo se necessário.
A FIH Holding só está autorizada a exercer atividade como holding do FIH e quaisquer empréstimos de acionistas
não devem ser reembolsados.
5.8. Resgate de instrumentos de capital híbrido ou outros instrumentos de capital: No que respeita ao resgate de
instrumentos de capital híbrido ou outros instrumentos de capital existentes no FIH em 2 de março de 2012, o
FIH respeitará as regras relativas às transações de capital Tier 1 e Tier 2 estabelecidas no MEMO/09/441 de 8 de
outubro de 2008 (5). Em qualquer caso, o FIH consultará a Comissão antes de fazer comunicações ao mercado
relativas a operações de capital Tier 1 e Tier 2.
6. Redução das necessidades de capital
O FIH remunerará a medida em conformidade com a Comunicação relativa aos ativos depreciados. Especificamente,
para além de fazer um pagamento único de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas + 37,5 milhões * N/365, em
que N é o número de dias entre 30 de setembro de 2013 e a data do pagamento final, que, de acordo com as
autoridades dinamarquesas, já se verificou com data-valor de 4 de dezembro de 2013, o FIH:
— pagará todos os anos, entre 2014 e 2020 ou o ano seguinte à finalização do acordo de aquisição de ações, em
função do que ocorrer primeiro, uma comissão de 12,1 milhões de coroas dinamarquesas por ano, com data-valor de 30 de setembro (ou, se 30 de setembro do respetivo ano não for um dia útil, no dia útil seguinte). A
comissão deve ser paga na data do termo do acordo de aquisição de ações e reduzida pro rata temporis (numa
base de número efetivo de dias por número efetivo de dias) para o período entre o penúltimo pagamento (30 de
setembro) e o termo do acordo de aquisição de ações, bem como para o primeiro período, de 4 de dezembro de
2013 a 30 de setembro de 2014;
— reduzirá os encargos de gestão relativos a administração e cobertura cobrados à FS Property Finance A/S para
0,05% por ano da carteira de empréstimos pendentes, com efeitos retroativos a partir de 1 de janeiro de 2013;
— pagará uma comissão anual de 47,2 milhões de coroas dinamarquesas à FSC se a FSA alterar a sua perspetiva
regulamentar em matéria de requisitos de capital a nível da holding, de modo a que a capacidade de concessão
de crédito do FIH deixe de estar limitada pela posição de capital da FIH Holding. São aplicáveis datas-valor e
limitações temporais semelhantes ao primeiro travessão acima (6).
7. Relatórios
7.1. O Reino da Dinamarca assegurará que a aplicação integral e correta do plano de reestruturação e o cumprimento
integral e correto de todos os compromissos incluídos no presente acordo sobre as condições são continuamente
acompanhados.
7.2. O Reino da Dinamarca apresentará semestralmente à Comissão informações sobre a evolução do plano de rees
truturação e dos compromissos acima mencionados até ao final do período de reestruturação.
7.3. No prazo de três meses a contar da data da liquidação final da transação, o Reino da Dinamarca apresentará um
relatório elaborado por um contabilista externo certificado sobre a exatidão da liquidação da transação.

(5) http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-09-441_en.htm
(6) Importa mencionar que i) o FIH já efetuou um pagamento único de 310,25 milhões de coroas dinamarquesas + 37,5 milhões de
euros * N/365, em que N é o número de dias entre 30 de setembro de 2013 e a data do pagamento final, que, de acordo com as
autoridades dinamarquesas, já se verificou com data-valor de 4 de dezembro de 2013, e ii) pagou um montante de 61,7 milhões de
coroas dinamarquesas à FS Property Finance A/S como reembolso parcial das taxas recebidas no âmbito do acordo de administração
para 2012 que, segundo as autoridades dinamarquesas já se verificou com a data-valor de 18 de dezembro de 2013.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 29 de abril de 2014
relativa aos auxílios estatais SA.34825 (2012/C), SA.34825 (2014/NN), SA.3600 (2013/NN), SA.34488 (2012/C)
(ex 2012/NN), SA.31155 (2013/C) (2013/NN) (ex 2010/N) concedidos pela Grécia ao Eurobank Group
relacionados com: recapitalização e reestruturação do Eurobank Ergasias S.A.; auxílio à reestruturação do
Proton Bank através da criação e da capitalização do Nea Proton e recapitalização adicional do New Proton
Bank pelo Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia; resolução do Hellenic Postbank através da criação de
um banco de transição
[notificada com o número C(2014) 2933]
(apenas faz fé o texto na língua inglesa)
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2014/885/UE)
A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 108.o, n.o 2, primeiro
parágrafo,
Tendo em conta o Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, nomeadamente o artigo 62.o, n.o 1, alínea a),
Após ter convidado os Estados-Membros e outras partes interessadas a apresentarem as suas observações em conformi
dade com as disposições supramencionadas (1),
Considerando o seguinte:
1. PROCEDIMENTO
1.1. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS COM O EUROBANK GROUP (2) («O BANCO» (3))
(1)

Por decisão de 19 de novembro de 2008, a Comissão aprovou um regime intitulado «Medidas de Apoio às
Instituições de Crédito na Grécia» («regime de apoio aos bancos gregos») destinado a assegurar a estabilidade do
sistema financeiro grego. O regime de apoio aos bancos gregos permite a concessão de auxílios ao abrigo de três
medidas constitutivas, uma medida de recapitalização, uma medida de garantia e uma medida de empréstimo
obrigacionista do Estado (4). Em maio de 2009, o EFG Eurobank Ergasias S.A. (5) foi recapitalizado pela Grécia no
âmbito da medida de recapitalização.

(2)

O considerando 14 da Decisão de 19 de novembro de 2008 registou que seria notificado à Comissão um plano de
reestruturação relativo aos beneficiários da medida de recapitalização.

(3)

Em 2 de agosto de 2010, as autoridades gregas apresentaram à Comissão um plano de reestruturação relativo ao
Eurobank Group. A Comissão registou esse plano e as suas atualizações subsequentes, bem como a informação
adicional apresentada pelas autoridades gregas, como Processo SA.30342 (PN 26/2010) e, em seguida, Processo
SA.32789 (2011/PN).

(1) Decisão da Comissão, de 27 de julho de 2012, relativa ao auxílio estatal SA. 34825 (2012/C) (ex-2012/NN), «Recapitalização do
Eurobank EFG pelo Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia» (JO C 359 de 21.11.2012, p. 31), Decisão da Comissão, de 26 de
julho de 2012, relativa ao auxílio estatal SA. 34488 (2012/C) (ex-2012/NN), «Auxílio ao Nea Proton Bank através da criação e da
capitalização do mesmo e início do procedimento formal de investigação» (JO C 357 de 20.11.2012, p. 26), Decisão da Comissão, de 6 de
maio de 2013, relativa ao auxílio estatal SA. 31155 (2013/C) (ex-2013/NN) (ex-2010/N), «Auxílio estatal ao Hellenic Postbank S.A.
através da criação e da capitalização do banco de transição New Hellenic Postbank S.A.» (JO C 190 de 29.6.2013, p. 70).
(2) O Eurobank Ergasias S.A. e todas as suas filiais (filiais e sucursais gregas e não gregas, bancárias e não bancárias).
(3) «O Banco» refere-se ao Eurobank Group.
(4) Decisão da Comissão, de 19 de novembro de 2008, relativa ao auxílio estatal n.o 560/08 «Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na
Grécia» (JO C 125 de 5.6.2009, p. 6). Foi-lhe atribuído o número SA.26678 (N 560/08). Esse regime foi posteriormente prorrogado e
alterado, tal como descrito na nota de rodapé 6.
(5) A assembleia geral anual de 29 de junho de 2012 decidiu alterar a denominação comercial de EFG Eurobank Ergasias S.A. para
Eurobank Ergasias S.A.
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(4)

O Banco tem beneficiado reiteradamente de garantias estatais sobre instrumentos de dívida e empréstimos obri
gacionistas do Estado ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos (6). Beneficiou igualmente de assistência de
liquidez de emergência garantida pelo Estado («ALE garantida pelo Estado»).

(5)

Em 20 de abril de 2012, o Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia (FEFG), apresentou ao Banco uma carta
de compromisso para participar no previsto aumento de capital social do Banco. Em 28 de maio de 2012, o FEFG
concedeu uma recapitalização ponte de 3 970 milhões de euros ao Banco («primeira recapitalização ponte»).

(6)

Em maio de 2012, as autoridades gregas notificaram à Comissão a carta de compromisso que tinha sido
apresentada pelo FEFG ao Banco. Uma vez que a medida já tinha sido adotada, a Comissão registou-a como
auxílio não notificado [processo SA.34825 (2012/NN)].

(7)

Em 27 de julho de 2012, a Comissão deu início a um procedimento formal de investigação relativamente à
primeira recapitalização ponte («decisão de início do procedimento Eurobank») (7).

(8)

Em dezembro de 2012, o FEFG concedeu uma segunda recapitalização ponte de 1 341 milhões de euros ao Banco
(«segunda recapitalização ponte»). Em 21 de dezembro de 2012, o FEFG apresentou igualmente ao Banco uma
carta de compromisso para a sua participação num aumento de capital social do Banco e em instrumentos de
capital convertíveis a ser emitidos, num montante total máximo de 528 milhões de euros (8). As autoridades gregas
comunicaram essas medidas à Comissão em 27 de dezembro de 2012.

(9)

Em maio de 2013, o FEFG participou no aumento de capital social do Banco que tinha sido acordado em
dezembro de 2012. Converteu a primeira e a segunda recapitalizações ponte em capital próprio e injetou mais
528 milhões de euros de capital no Banco («recapitalização da primavera de 2013»).

(10)

Em 19 de dezembro de 2013, as autoridades gregas apresentaram à Comissão informações relativas às condições
da recapitalização da primavera de 2013.

(6) Em 2 de setembro de 2009, a Grécia notificou várias alterações às medidas de apoio e uma prorrogação até 31 de dezembro de
2009, que foram aprovadas em 18 de setembro de 2009 [ver Decisão da Comissão, de 18 de setembro de 2009, relativa ao auxílio
estatal n.o 504/09 «Prorrogação e Alteração das Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 264 de 6.11.2009, p. 3)]. Em
25 de janeiro de 2010, a Comissão aprovou uma segunda prorrogação das medidas de apoio até 30 de junho de 2010 [ver Decisão
da Comissão, de 25 de janeiro de 2010, relativa ao auxílio estatal n.o 690/09 «Prorrogação das Medidas de Apoio às Instituições de Crédito
na Grécia» (JO C 57 de 9.3.2010, p. 4)]. Em 30 de junho de 2010, a Comissão aprovou várias alterações às medidas de apoio e uma
prorrogação até 31 de dezembro de 2010 [ver Decisão da Comissão, de 30 de junho de 2010, relativa ao auxílio estatal n.o 260/10
«Prorrogação das Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 238 de 3.9.2010, p. 1)]. Em 21 de dezembro de 2010, a
Comissão aprovou a prorrogação das medidas de apoio até 30 de junho de 2011 [ver Decisão da Comissão, de 21 de dezembro de
2010 relativa ao auxílio estatal SA.31998 (2010/N) «Quarta Prorrogação das Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C
53 de 19.2.2011, p. 1)]. Em 4 de abril de 2011, a Comissão aprovou uma alteração [ver Decisão da Comissão, de 4 de abril de
2011, relativa ao auxílio estatal SA.32767 (2011/N) «Alteração às Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 164 de
2.6.2011, p. 5)]. Em 27 de junho de 2011, a Comissão aprovou a prorrogação das medidas de apoio até 31 de dezembro de 2011
[ver Decisão da Comissão, de 27 de junho de 2011, relativa ao auxílio estatal SA.33153 (2011/N) «Quinta Prorrogação das Medidas de
Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 274 de 17.9.2011, p. 3)]. Em 6 de fevereiro de 2012, a Comissão aprovou a
prorrogação das medidas de apoio até 30 de junho de 2012 [ver Decisão da Comissão, de 6 de fevereiro de 2012, relativa ao auxílio
estatal SA.34149 (2011/N) «Sexta Prorrogação das Medidas de Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 101 de 4.4.2012, p. 1)].
Em 6 de julho de 2012, a Comissão aprovou a prorrogação das medidas de apoio até 31 de dezembro de 2012 [ver Decisão da
Comissão, de 6 de julho de 2012, relativa ao processo de auxílio estatal SA.35002 (2012/N) — Grécia «Prorrogação do Regime de
Apoio às Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 77 de 15.3.2013, p. 12)]. Em 22 de janeiro de 2013, a Comissão aprovou uma
prorrogação do regime de garantia e do regime de empréstimos obrigacionistas até 30 de junho de 2013 [ver Decisão da Comissão,
de 22 de janeiro de 2013, relativa ao processo de auxílio estatal SA.35999 (2012/N) — Grécia «Prorrogação do Regime de Garantia e do
Regime de Empréstimos Obrigacionistas para as Instituições de Crédito na Grécia» (JO C 162 de 7.6.2013, p. 3)]. Em 25 de julho de 2013, a
Comissão aprovou uma prorrogação do regime de garantia e do regime de empréstimos obrigacionistas até 31 de dezembro de 2013
(ver Decisão da Comissão, de 25 de julho de 2013, relativa ao processo de auxílio estatal SA.36956 (2013/N) — Grécia «Prorrogação
do Regime de Garantia e do Regime de Empréstimos Obrigacionistas para as Instituições de Crédito na Grécia», ainda não publicada). Em 14 de
janeiro de 2014, a Comissão aprovou uma prorrogação do regime de garantia e do regime de empréstimos obrigacionistas até 30 de
junho de 2014 (ver Decisão da Comissão, de 14 de janeiro de 2014, relativa ao processo de auxílio estatal SA. 37958 (2013/N) —
Grécia «Prorrogação do Regime de Garantia e do Regime de Empréstimos Obrigacionistas para as Instituições de Crédito na Grécia», ainda não
publicada.
(7) Ver Decisão da Comissão, de 27 de julho de 2012, relativa ao auxílio estatal SA. 34825 (2012/C), «Recapitalização do EFG Eurobank
pelo Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia» (JO C 359 de 21.11.2012, p. 31).
(8) Comunicado de imprensa do FEFG, 24 de dezembro de 2012, disponível em linha em: http://www.hfsf.gr/files/press_release_
20121224_en.pdf
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(11)

Em 31 de março de 2014, o FEFG apresentou uma carta de compromisso ao Banco para a sua participação no
previsto aumento de capital social do Banco.

(12)

Em 16 de abril de 2014, as autoridades gregas apresentaram à Comissão um plano final de reestruturação do
Banco («o plano de reestruturação»). Também notificaram à Comissão o compromisso assumido pelo FEFG de
subscrever plenamente a futura recapitalização do Banco. Na mesma data forneceram informação sobre a ALE
garantida pelo Estado. Indicaram que pretendiam continuar a prestar ao Banco esse apoio em termos de liquidez,
bem como garantias estatais sobre instrumentos de dívida e empréstimos obrigacionistas do Estado ao abrigo do
regime de apoio aos bancos gregos (9).

(13)

A Comissão realizou várias reuniões, teleconferências e trocas de correio eletrónico com representantes das
autoridades gregas e do Banco.

(14)

A Grécia admite que, excecionalmente, a presente decisão seja adotada apenas em língua inglesa.
1.2. PROCEDIMENTO RELACIONADO COM AS EMPRESAS ADQUIRIDAS
1.2.1. Procedimento relativo ao Nea Proton Bank

(15)

Em 26 de julho de 2012, a Comissão adotou uma decisão relativa ao auxílio estatal SA. 34488 (2012/C) «Auxílio
ao Nea Proton Bank através da criação e da capitalização do Nea Proton Bank» (10) («decisão de início do
procedimento Nea Proton»). Com essa decisão, a Comissão deu início a um procedimento formal de investigação
no que diz respeito: i) ao financiamento pelo regime de resolução do Fundo de Garantia de Depósitos e Inves
timentos Grego («FGDIG») e pelo FEFG no valor de 1 121,6 milhões de euros do défice de financiamento entre os
ativos e os passivos do Proton Bank que tinha sido transferido para o Nea Proton Bank; ii) a uma injeção de capital
social inicial no valor de 250 milhões de euros pelo FEFG no Nea Proton Bank; e iii) a uma injeção de capital
social adicional no valor de 300 milhões de euros pelo FEFG no Nea Proton Bank, que foi prevista aquando da
adoção da decisão de início do procedimento Nea Proton. A Comissão convidou a Grécia a apresentar as suas
observações e a fornecer toda as informações que a possam auxiliar na avaliação das medidas de auxílio. A secção
1 da decisão de início do procedimento Nea Proton descreve em pormenor o procedimento relativo ao Proton
Bank, incluindo a resolução do Proton Bank, a criação do Nea Proton Bank, o financiamento do défice de
financiamento e a injeção de capital social inicial pelo FEFG no Nea Proton Bank.

(16)

Em 1 de agosto de 2012, o FEFG subscreveu capital social adicional no Nea Proton Bank, um aumento que
ascendeu a 230 milhões de euros.

(17)

Em 5 de setembro de 2012, a Grécia apresentou as observações sobre a decisão de abertura do procedimento Nea
Proton que tinham sido elaboradas pelo Banco da Grécia e pelo FEFG.

(18)

Em 31 de dezembro de 2012, o FEFG subscreveu capital social adicional no Nea Proton Bank, que ascendeu a 35
milhões de euros.

(19)

Em maio de 2013, o FEFG lançou o processo para a venda do Nea Proton Bank.

(20)

Em 12 de julho de 2013, as autoridades gregas informaram a Comissão de que o Banco tinha a intenção de
adquirir o Nea Proton Bank. A Comissão respondeu em 15 de julho de 2013.

(21)

Em 15 de julho de 2013, o Banco assinou um acordo vinculativo com o FEFG para adquirir 100 % das ações e dos
direitos de voto do Nea Proton Bank pelo preço de compra de 1 euro e o FEFG comprometeu-se a recapitalizar o
Nea Proton Bank antes da sua venda com 395 milhões de euros em numerário.

(22)

Em 29 de julho de 2013, as autoridades gregas notificaram a Comissão dessa injeção de capital de 395 milhões de
euros no Nea Proton Bank.

(9) A notificação foi registada com o número SA.34825 (2014/NN).
(10) JO C 357 de 20.11.2012, p. 26.
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1.2.2. Procedimento relativo ao New TT Bank
(23)

Em 6 de maio de 2013, a Comissão adotou uma decisão relativa ao auxílio estatal SA. 31155 (2013/C), «Auxílio
estatal ao TT Hellenic Postbank S.A. através da criação e da capitalização do banco de transição New TT Hellenic
Postbank S.A.» («decisão de início do procedimento New TT») (11). Nessa decisão, a Comissão deu início a um
procedimento formal de investigação no que diz respeito: i) à injeção de capital no valor de 500 milhões de euros
pelo FEFG no New TT Hellenic Postbank S.A. («New TT Bank»); ii) aos 4,1 mil milhões de euros (12) de financia
mento do défice de financiamento (13) resultante da transferência das atividades do Hellenic Postbank S.A. («TT
Bank») para o New TT Bank; iii) aos 224,96 milhões de euros de injeção de capital pela Grécia na forma de ações
preferenciais ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos no TT Bank; e iv) à intervenção no valor de 0,68 mil
milhões de euros pelo FEFG a favor dos ativos do T Bank S.A. («T Bank»), que tinham sido transferidos para o TT
Bank. A Comissão convidou a Grécia a apresentar as suas observações e a fornecer toda as informações que a
possam auxiliar na avaliação das medidas de auxílio. A secção 1 da decisão de início do procedimento New TT
descreve em pormenor os procedimentos relativos à resolução do T Bank por venda ao TT Bank e à resolução do
TT Bank através da criação do New TT Bank.

(24)

Em junho de 2013, o FEFG lançou o processo para a venda do New TT Bank.

(25)

Em 15 de julho de 2013, as autoridades gregas informaram a Comissão da decisão do FEFG vender o New TT
Bank ao Banco e as razões dessa decisão.

(26)

Em 15 de julho de 2013, o Banco assinou um acordo vinculativo com o FEFG para adquirir 100 % das ações e dos
direitos de voto do New TT Bank.

(27)

Em 19 de julho de 2013, a Grécia apresentou as suas observações sobre a decisão de início do procedimento New
TT.
2. DESCRIÇÃO
2.1. O BANCO E AS SUAS DIFICULDADES
2.1.1. Contexto geral do setor bancário grego

(28)

O produto interno bruto («PIB») real da Grécia caiu 20 % entre 2008 e 2012, tal como indicado no quadro 1. Em
consequência, os bancos gregos têm enfrentado um rápido aumento da taxa de incumprimento nos empréstimos a
agregados familiares e empresas gregos (14). Estes desenvolvimentos têm afetado negativamente o desempenho dos
ativos dos bancos gregos e dado lugar a necessidades de capital.
Quadro 1
Crescimento do PIB real na Grécia, 2008-2013
Grécia

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Crescimento do PIB
real, %

– 0,2

– 3,1

– 4,9

– 7,1

– 6,4

– 4 (estimativa)

Fonte: Eurostat, disponível em linha em http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=
en&pcode=tec00115
(29)

Além disso, em fevereiro de 2012, a Grécia implementou uma troca de obrigações do setor privado conhecida
como Participação do Setor Privado («o programa PSI»). Os bancos gregos estiveram envolvidos no programa PSI,
no decurso do qual o Governo grego ofereceu aos titulares de obrigações privados existentes novos valores
mobiliários (incluindo novas obrigações do Estado grego («GGB»), valores mobiliários ligados ao PIB e notas de
pagamento do PSI emitidas pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira («FEEF»)) em troca das GGB existentes,

(11) JO C 190 de 29.6.2013, p. 70.
(12) O défice de financiamento foi mais tarde reavaliado e, de acordo com a decisão 11/1/21.5.2013 do Comité das Medidas de
Resolução do Banco da Grécia, foi finalizado em 3 732,6 milhões de euros.
(13) O défice de financiamento refere-se à diferença entre o valor dos ativos e o valor nominal dos passivos transferidos para o novo
banco.
(14) Comissão Europeia — Direção-Geral dos Assuntos Económicos e Financeiros. O Segundo Programa de Ajustamento Económico para a
Grécia — março de 2012, p. 17, disponível em linha em: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2012/
pdf/ocp94_en.pdf
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com um desconto nominal de 53,5 % e prazos de vencimento mais longos (15). As autoridades gregas anunciaram
os resultados dessa troca de obrigações em 9 de março de 2012 (16). A troca resultou em perdas significativas para
os titulares de obrigações (estimadas pelo Banco da Grécia numa média de 78 % do montante nominal das antigas
GGB para os bancos gregos) e necessidades de capital, com efeitos retroativos, registadas nas demonstrações
financeiras de 2011 dos bancos gregos.
Quadro 2
Total de perdas dos principais bancos gregos na sequência do PSI (milhões de euros)

Bancos

Montante
Perda na se
Perda bruta
Perda bruta
Perda
nominal dos
Perda de quência do PSI
total na se
total na
Total do
bruta total
Montante
empréstimos
GGB na de emprésti
quência do
sequência do
montante
na
nominal das
relacionados
sequência mos relaciona
PSI /Total
nominal
sequência PSI /Core Tier
GGB
com o
do PSI
dos com o
dos ativos
1 (1)
do PSI
Estado
Estado
(%)

BNG

13 748

1 001

14 749

10 985

751

11 735

161 %

11

Eurobank

7 001

335

7 336

5 517

264

5 781

164,5 %

7,5

Alpha

3 898

2 145

6 043

3 087

1 699

4 786

105,7 %

8,1

Piraeus

7 063

280

7 343

5 686

225

5 911

226 %

12

Postbank (TT
Bank)

4 197

175

4 372

3 306

138

3 444

618,3 %

24,8

934

0

934

216

0

216

378,8 %

12,6

Nea Proton
Bank

Fonte: Banco da Grécia, Relatório sobre a Recapitalização e a Reestruturação do Setor Bancário Grego, dezembro de 2012, p. 14.
(1) O rácio de fundos próprios de base (Core Tier 1) de um banco é um dos rácios regulamentares de capital monitorizados pelo
supervisor no âmbito da Diretiva relativa aos Requisitos de Fundos Próprios.
(30)

Dado que os bancos gregos enfrentaram défices de capital substanciais em resultado do programa PSI e da
contínua recessão, o Memorando de Políticas Económicas e Financeiras («MPEF») do Segundo Programa de Ajus
tamento para a Grécia entre o Governo grego, a União Europeia, o Fundo Monetário Internacional («FMI») e o
Banco Central Europeu («BCE»), de 11 de março de 2012, disponibilizou fundos para a recapitalização desses
bancos. As autoridades gregas estimaram o total das necessidades de recapitalização dos bancos e os custos de
resolução a serem financiados no âmbito desse programa em 50 mil milhões de euros (17). Esse montante foi
calculado com base num teste de esforço realizado pelo Banco da Grécia para o período compreendido entre
dezembro de 2011 e dezembro de 2014 («teste de esforço de 2012»), que se baseou na previsão das perdas com
empréstimos efetuada pela Blackrock (18). Os fundos para a recapitalização dos bancos gregos estão disponíveis
através do FEFG. O quadro 3 resume o cálculo das necessidades de capital para os principais bancos gregos,
conforme resultam do teste de esforço de 2012.
Quadro 3
Teste de esforço de 2012: Necessidades de capital dos principais bancos gregos (milhões de euros)

Bancos

BNG

Referência
Core Tier 1
(dez. de
2011)

Perda bruta
total na se
quência do
PSI
(dez. de
2011)

7 287

– 11 735

Reservas
para cober
Disposições
tura de
Perdas brutas
relativas ao
Geração de Meta Core Necessi
cumulativas perdas com
PSI
capital in Tier 1 (dez. dades de
Projeções para o emprésti
(junho de
de 2014)
capital
terno
mos
risco de crédito
2011)
(dez. de
2011)

1 646

– 8 366

5 390

4 681

8 657

9 756

(15) Ver secção II «A reestruturação da dívida soberana grega» do Relatório sobre a Recapitalização e a Reestruturação do Setor Bancário Grego,
Banco da Grécia, dezembro de 2012, disponível em linha em: http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Report_on_the_
recapitalisation_and_restructuring.pdf
(16) Comunicado de imprensa do Ministério das Finanças de 9 de março de 2012, disponível em linha em: http://www.pdma.gr/
attachments/article/80/9 %20MARCH%202012 %20-%20RESULTS.pdf
(17) Ver nota de rodapé 14.
(18) Ver nota de rodapé 15.
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Reservas
para cober
Disposições
tura de
Perdas brutas
relativas ao
Geração de Meta Core Necessi
cumulativas perdas com
PSI
capital in Tier 1 (dez. dades de
Projeções para o emprésti
de 2014)
capital
(junho de
terno
mos
risco de crédito
2011)
(dez. de
2011)

Referência
Core Tier 1
(dez. de
2011)

Perda bruta
total na se
quência do
PSI
(dez. de
2011)

Eurobank

3 515

– 5 781

830

– 8 226

3 514

2 904

2 595

5 839

Alpha

4 526

– 4 786

673

– 8 493

3 115

2 428

2 033

4 571

Piraeus

2 615

– 5 911

1 005

– 6 281

2 565

1 080

2 408

7 335

Postbank (TT
Bank)

557

– 3 444

566

– 1 482

1 284

– 315

903

3 737

Nea Proton
Bank

57

– 216

48

– 482

368

34

115

305

Bancos

Fonte: Banco da Grécia, Relatório sobre a Recapitalização e a Reestruturação do Setor Bancário Grego, dezembro de 2012, p. 8.
(31)

Em conformidade com o MPEF de março de 2012, «aos bancos que apresentarem planos viáveis de mobilização de
capital será dada a oportunidade de solicitar e receber apoio público de uma forma que preserve os incentivos ao
setor privado para injetar capital e que, por conseguinte, minimize os encargos para os contribuintes» (19). O Banco
da Grécia considerou que apenas os quatro maiores bancos (Eurobank, Banco Nacional da Grécia, Piraeus Bank e
Alpha Bank) eram viáveis (20). Estes receberam uma primeira recapitalização realizada pelo FEFG em maio de 2012.

(32)

Os depósitos nacionais nos bancos da Grécia diminuíram, no total, 37 % entre o final de 2009 e junho de 2012
devido à recessão e à incerteza política. Esses bancos tiveram de pagar taxas de juro mais elevadas para tentar
manter os depósitos. Os custos dos depósitos subiram, reduzindo a margem de juro líquida dos bancos. Como os
bancos gregos foram excluídos dos mercados grossistas de financiamento, tornaram-se inteiramente dependentes
do financiamento do Eurossistema (21), uma parte crescente do qual sob a forma de assistência de liquidez de
emergência («ALE») concedida pelo Banco da Grécia. Os montantes que esses bancos obtiveram foram particular
mente avultados na segunda metade de 2012.

(33)

Depois das eleições de junho de 2012, a reserva de depósitos começou outra vez a aumentar. O total do
financiamento do Eurossistema aos bancos gregos diminuiu desde 31 de dezembro de 2012.

(34)

Em 3 de dezembro de 2012, a Grécia lançou um programa de resgate sobre as novas GGB recebidas no âmbito do
programa PSI, a preços que variaram entre os 30,2 % e os 40,1 % do seu valor nominal (22). Os bancos gregos
participaram nesse programa de resgate, que cristalizou novas perdas no seu balanço, uma vez que a perda
contabilística (isto é, a diferença entre o valor de mercado e o valor nominal) registada no momento do programa
PSI se tornou definitiva e irreversível (23).

(35)

Em dezembro de 2012, os quatro maiores bancos gregos receberam uma segunda recapitalização do FEFG.

(36)

No outono de 2013, o Banco da Grécia lançou um novo exercício de teste de esforço, a fim de avaliar a solidez da
posição de capital dos bancos gregos, tanto no âmbito de um cenário de referência como num cenário adverso.

(37)

Em julho de 2013, o Banco da Grécia pediu a um consultor para realizar um estudo de diagnóstico sobre as
carteiras de empréstimo de todos os bancos gregos. O consultor efetuou projeções de perdas de crédito («PPC»)
sobre todas as carteiras de empréstimos nacionais dos bancos gregos, bem como sobre empréstimos com risco
grego em sucursais e filiais estrangeiras ao longo de três anos e meio e um período de vigência do empréstimo. A
análise forneceu PPC no âmbito de dois cenários macroeconómicos; um cenário de referência e um adverso. As
PPC para as carteiras de empréstimos estrangeiras foram calculadas pelo Banco da Grécia, usando alguns dos
contributos do consultor.

(19) Ver nota de rodapé 14.
(20) Ver nota de rodapé 15.
(21) O Banco Central Europeu e os bancos centrais nacionais, em conjunto, constituem o Eurossistema, o sistema bancário central da
zona euro.
(22) Comunicado de imprensa do Ministério das Finanças de 3 de dezembro de 2012, disponível em linha em: http://www.pdma.gr/
attachments/article/248/Press%20Release%20-%20December%2003.pdf. Essa reaquisição da sua própria dívida a um preço profun
damente abaixo do par gerou uma significativa redução da dívida para a Grécia.
(23) Na ausência de uma reaquisição, o valor de mercado dessas obrigações podia ter aumentado em função da evolução de parâmetros
do mercado tais como as taxas de juro e a probabilidade de incumprimento da Grécia.

PT

L 357/118

Jornal Oficial da União Europeia

12.12.2014

(38)

Com base na avaliação das PPC pelo consultor, o Banco da Grécia procedeu à avaliação das necessidades de capital
com o apoio técnico de um segundo consultor.

(39)

Os principais componentes da avaliação das necessidades de capital no âmbito do teste de esforço de 2013 foram
i) as PPC (24) das carteiras de empréstimo dos bancos numa base consolidada para o risco grego e risco estrangeiro,
o líquido das reservas de empréstimo existentes, e ii) a rentabilidade operacional dos bancos estimada para o
período de junho de 2013 a dezembro de 2016, com base num ajustamento prudente dos planos de reestrutu
ração que tinham sido apresentados ao Banco da Grécia durante o quarto trimestre de 2013. O quadro 4 resume o
cálculo das necessidades de capital para os principais bancos gregos numa base consolidada no cenário de
referência para o teste de esforço de 2013.
Quadro 4
Teste de esforço de 2013: Necessidades de capital dos bancos gregos numa base consolidada no cenário de
referência (milhões de euros)
Referência
Core Tier 1
(junho de
2013) (1)

Reservas para
Cobertura de
Perdas com
Empréstimos
(junho de
2013) (2)

BNG (2)

4 821

8 134

– 8 745

– 3 100

1 451

4 743

2 183

Eurobank (3)

2 228

7 000

– 9 519

– 1 628

2 106

3 133

2 945

Alpha

7 380

10 416

– 14 720 – 2 936

4 047

4 450

262

Piraeus

8 294

12 362

– 16 132 – 2 342

2 658

5 265

425

Attica

225

403

– 888

0

106

243

397

Panellinia

61

66

– 237

0

– 26

31

169

Bancos

PPC para
Rácio Core Tier 1 Necessidades de
Geração in
PPC para
o risco es
do teste de esforço
capital
terna de capi
o risco
trangei
(dezembro de
(7)=(6)-(1)-(2)tal (5)
grego (3)
ro (1) (4)
2016) (6)
-(3)-(4)-(5)

Fonte: Banco da Grécia, Teste de Esforço de 2013 do Setor Bancário Grego, março de 2014, p. 42.
(1) O impacto do risco estrangeiro nas PPC foi calculado após impostos estrangeiros, e tendo em conta os compromissos
propostos nessa altura pela Grécia à Comissão em matéria de alienações.
(2) As reservas para cobertura de perdas com empréstimos do BNG a partir de junho de 2013 pró-forma das disposições do FBB
e do Probank.
(3) As reservas para cobertura de perdas com empréstimos do Eurobank a partir de junho de 2013 pró-forma das disposições do
New Hellenic Postbank e do New Proton Bank, que foram adquiridos pelo Banco em agosto de 2013.
(40)

Em 6 de março de 2013, o Banco da Grécia anunciou os resultados do teste de esforço de 2013 e solicitou aos
bancos que apresentassem os seus planos de mobilização de capital para cobrir as necessidades de capital no
âmbito do cenário de referência até meados de abril de 2014.
2.1.2. As atividades económicas do Banco

(41)

O Banco presta serviços bancários universais sobretudo na Grécia e na Europa Oriental e do Sudeste (Chipre,
Roménia, Bulgária, Sérvia e Ucrânia). Oferece uma gama completa de produtos bancários e financeiros e de
serviços às famílias e às empresas. Desenvolve atividades na banca de retalho, serviços bancários a empresas e
particulares, gestão de ativos, seguros, tesouraria, atividades no mercado de capitais e outros serviços. O Banco está
constituído na Grécia e as suas ações estão cotadas na Bolsa de Valores de Atenas. Em 31 de dezembro de 2012, o
Banco empregava um total de 17 427 pessoas, aproximadamente metade das quais estava empregada na Europa
Oriental e do Sudeste e a outra metade empregada na Grécia (25).

(42)

O Banco participou no programa PSI, trocando GGB e empréstimos relacionados com o Estado com um valor
nominal de 7 336 milhões de euros. O total da sua despesa relacionada com o PSI ascendeu a cerca de 5 781
milhões de euros antes de impostos e foi integralmente registada nas suas contas de 2011 (26). Durante o programa
de resgate de dezembro de 2012, o Banco vendeu as novas GGB que tinha recebido no âmbito do PSI com um
grande desconto face ao valor nominal. Essa venda cristalizou as suas perdas nas novas GGB.

(24) Que incluíam a perda esperada da produção de novos empréstimos na Grécia durante o período de junho de 2013 a dezembro de
2016.
(25) http://www.eurobank.gr/online/home/generic.aspx?id=323&mid=347&lang=en
(26) Ver quadro 2.
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(43)
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Os dados principais do Banco em dezembro de 2010, dezembro de 2011, dezembro de 2012 e dezembro de
2013 (dados consolidados) são apresentados no quadro 5.

Quadro 5
Dados Principais do Eurobank, 2010, 2011, 2012 e 2013

Lucros e perdas
(milhões de euros)

2011

2010

2013
(inclui o New TT Bank
e o Nea Proton Bank
desde a data da sua
aquisição)

2012

Resultado Líquido de
Juros

2 103

2 965

1 461

1 294

Total do Resultado de
Exploração

2 730

2 226

1 755

1 587

Total das Despesas de
Exploração

– 1 280

– 1 123

– 1 052

– 1 071

Resultados da Pré-Pro
visão

1 450

1 103

703

516

– 1 273

– 1 328

– 1 655

– 1 920

Perdas do PSI

– 6 012

– 363

Outras Perdas

– 737

– 373

– 522

– 5 496

– 1 440

– 1 157

Perdas do Risco de
Crédito

Lucros/perdas líquidos
Volume de valores seleti
vos (milhões de euros)

84
31 de dezembro de
2010

31 de dezembro de
2011

31 de dezembro de
2012

31 de dezembro de
2013 (inclui o New TT
Bank e o Nea Proton
Bank)

Total de Empréstimos
e Adiantamentos a
Clientes

53 412

48 094

43 171

45 610

Total de Depósitos

41 173

32 459

30 752

41 535

Total de Ativos

87 188

76 822

67 653

77 586

6 094

875

– 685

4 523

Total de Capitais Pró
prios (1)

Fontes: 2013: Resultados financeiros 2013 — Demonstrações financeiras consolidadas, p. 3 e 4: http://www.eurobank.gr/
Uploads/pdf/EN%20Consol%20AR%202013.pdf; 2012 e 2011: Resultados financeiros 2012 — Demonstrações financei
ras consolidadas, p. 3 e 4: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Annual%20Report%202012.pdf; 2010: EFG Eurobank-Comunicado de Imprensa, Resultados do Ano Completo de 2011, p. 5 e 6: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/
Annual%20Report%20AQ2011.pdf
(1) Esses montantes de capital próprio incluem, para 2010, 2011 e 2012, 950 milhões de euros de ações preferenciais
concedidas pela Grécia em 2009; esses montantes não incluem as duas recapitalizações ponte recebidas pelo Banco em
2012, num montante de 5 311 milhões de euros. O valor de capital próprio para 31 de dezembro de 2013 inclui a
recapitalização de maio de 2013 (durante a qual as duas recapitalizações ponte foram convertidas em ações ordinárias).
(44)

O quadro 5 mostra que, para além das enormes perdas que registou em 2011 devido ao programa PSI (5 781
milhões de euros (27)), o Banco sofreu de um declínio das receitas (devido, entre outros motivos, aos custos mais
elevados dos depósitos) e de perdas elevadas e crescentes por imparidade nas suas carteiras de empréstimos na

(27) Ver quadro 2.
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Grécia e no estrangeiro. A posição de liquidez do Banco foi gravemente atingida pela retirada de depósitos e o seu
rácio empréstimos/depósitos atingiu 148 % em 31 de dezembro de 2011, enquanto 42 % do seu balanço era
financiado nessa data pelo Eurossistema.
(45)

No âmbito do teste de esforço de 2013, cujos resultados foram anunciados em 6 de março de 2014, o Banco da
Grécia estimou as necessidades de capital do Banco em 2 945 milhões de euros para o cenário de referência. Este
montante era líquido de medidas de atenuação, ou seja, já assumia que o Banco iria realizar medidas de atenuação
sob a forma de alienações, que foram assumidas para contribuir para a redução das necessidades de capital.

(46)

Para cobrir a necessidade constatada de 2 945 milhões de euros de capital, o Banco propôs medidas de atenuação
reforçadas que, no entanto, devem gerar no total apenas pouco mais do que o previsto pelo Banco da Grécia
aquando do cálculo das necessidades de capital. Essas medidas de atenuação incluem a venda de ativos adicionais
(venda de […] (*), venda de […]% da filial de seguros e a redução da participação nas atividades imobiliárias para
20 % pela […]) (28).

(47)

Dado que as medidas de atenuação reforçadas podem apenas cobrir uma parte muito reduzida das necessidades de
capital identificadas, a assembleia geral extraordinária dos acionistas decidiu, em 12 de abril de 2014, proceder a
um aumento de capital de 2 864 milhões de euros. Assume a forma de uma oferta não preferencial de capital
próprio (ou seja, um aumento de capital com extinção dos direitos de preferência) a investidores internacionais e
uma oferta pública na Grécia. Se a procura por parte de investidores privados for insuficiente para cobrir a
totalidade do aumento de capital, o FEFG irá cobrir a diferença subscrevendo as restantes novas ações, sujeito à
conversão prévia dos instrumentos de capital subordinados do Banco existentes em ações.
2.2. AQUISIÇÕES DE ATIVIDADES BANCÁRIAS GREGAS PELO BANCO

(48)

Em 15 de julho de 2013, o Banco assinou dois acordos vinculativos com o FEFG para adquirir 100 % das ações e
dos direitos de voto do Nea Proton Bank e do New TT Bank.
2.2.1. Aquisição do Nea Proton Bank
Resolução do Proton Bank e o Nea Proton Bank

(49)

Em 9 de outubro de 2011, o Banco da Grécia procedeu à resolução do Proton Bank. A licença do Proton Bank foi
revogada pelo Banco da Grécia, que o colocou em liquidação (29).

(50)

Com base numa proposta do Banco da Grécia e na sequência da decisão do Ministro das Finanças (30), foi criado o
Nea Proton Bank como uma instituição de crédito intercalar e todos os depósitos (de retalho, bancários e do
Estado), a rede de sucursais e ativos selecionados (empréstimos e carteiras de valores mobiliários) do Proton Bank
foram transferidos para esta entidade. Os créditos sobre ações, a dívida subordinada e os empréstimos de alto risco
permaneceram no Proton Bank. O FEFG injetou o capital social inicial de 250 milhões de euros (31) no Nea Proton
Bank e era o seu único acionista. O balanço de abertura do Nea Proton Bank foi de aproximadamente 3 mil
milhões de euros.

(51)

No final de 2011, os ativos ponderados pelo risco do Nea Proton Bank («APR» (32)) ascenderam a 1,2 mil milhões
de euros.
Aquisição do Nea Proton Bank pelo Banco

(52)

A legislação grega em matéria de resolução bancária exige que o FEFG deve alienar as suas ações numa instituição
de crédito intercalar, no prazo de dois anos a contar da data da decisão ministerial que estabelece essa instituição
de crédito intercalar (33). Em conformidade com essa obrigação, e nos termos do MPEF, o FEFG procedeu à venda
das suas ações do Nea Proton Bank. O consultor financeiro do FEFG contactou um vasto leque de potenciais
investidores (incluindo bancos gregos, bancos estrangeiros e patrocinadores financeiros), mas apenas duas partes, o
Banco e um fundo de cobertura norte-americano, apresentaram propostas finais. Só a oferta feita pelo Banco foi
considerada conforme com o dossier do concurso do FEFG e, por conseguinte, válida.

(*) Dados confidenciais.
(28) O plano de mobilização de capital inicial foi menos ambicioso dado que, por exemplo, o Banco tinha planeado manter uma
presença significativa em […], e só se tinha comprometido a uma alienação de […] % da filial de seguros.
(29) Decisão 20/3/9.10.2011 do Comité de Crédito e Seguros do Banco da Grécia.
(30) Decisão n.o 9250/9.10.2011 do Ministro das Finanças, que estabelece a instituição de crédito intercalar com o nome de «Nea Proton
Bank S.A.» (Jornal Oficial do Governo grego FEK B’ 2246/2011).
(31) O capital social inicial foi pago em duas parcelas em conformidade com a decisão Ministerial de 9 de outubro de 2011; 220 milhões
de euros em 9 de outubro de 2011 e 30 milhões de euros em 3 de fevereiro de 2012. Ver o Relatório Financeiro Anual para o período
de 01/01/2012 a 31.12.2012 do FEFG, agosto de 2013, disponível em linha em: http://www.hfsf.gr/files/hfsf_annual_report_2012_
en.pdf
(32) Os ativos ponderados pelo risco são um agregado de regulamentação que mede a exposição ao risco da instituição financeira, e que é
utilizado pelos supervisores para monitorizar a adequação dos fundos próprios das instituições financeiras.
(33) Ver o artigo 63.o-E, n.o 9, da Lei n.o 3601/2007.
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Em 31 de maio de 2013, os APR do Nea Proton Bank eram de 811 milhões de euros e o seu capital regulamentar
era de -203 milhões de euros. Na mesma data, o Nea Proton Bank necessitava de uma recapitalização total de 276
milhões de euros para atingir um rácio de fundos próprios de base (Core Tier 1) de 9 %. O Banco pagou uma
contrapartida em numerário de 1 euros em troca de 100 % das ações e dos direitos de voto do Nea Proton Bank.
O Banco solicitou ao FEFG que recapitalizasse o Nea Proton Bank em 395 milhões de euros que, para além dos
276 milhões de euros necessários para colocar o rácio de adequação dos fundos próprios do Nea Proton Bank
novamente em 9 %, permitiria um montante suplementar de 119 milhões de euros de provisões para lidar com as
provisões para perdas com empréstimos adicionais e perdas antes de impostos esperadas até 2016. Nos termos das
condições de venda, o FEFG comprometeu-se a cobrir as necessidades de capital do Nea Proton Bank antes da
conclusão da operação, mediante uma contribuição de 395 milhões de euros em numerário.
2.2.2. Aquisição do New TT Bank
Resolução do TT Bank e o New TT Bank

(54)

Em 18 de janeiro de 2013, as autoridades gregas procederam à resolução do TT Bank. A licença do TT Bank foi
recordada pelo Banco da Grécia, que a colocou em liquidação (34).

(55)

Com base numa proposta do Banco da Grécia e na sequência da decisão do Ministro das Finanças (35), foi criado o
New TT Bank como instituição de crédito intercalar e foram transferidos para o New TT Bank 10,8 mil milhões de
euros de ativos (em numerário, títulos do Tesouro, empréstimos produtivos, depósitos de retalho, financiamento
central e GGB (36)). Um montante total de 1,2 mil milhões de euros de ativos líquidos permaneceu no TT Bank:
«sob a forma de» créditos sobre ações, crédito mal parado, ativos e passivos fiscais do TT, e quotizações e direitos
de qualquer tipo. O FEFG injetou capital social inicial de 500 milhões de euros no New TT Bank e era o seu único
acionista. O balanço de abertura do New TT Bank após a injeção de capital foi de cerca de 15,1 mil milhões de
euros.
Aquisição do New TT Bank pelo Banco

(56)

Como parte dos compromissos do MPEF, o FEFG procedeu à venda das suas ações do New TT Bank. Deste modo,
também respeitou a obrigação de alienar as suas participações na referida instituição de crédito intercalar no prazo
de dois anos a contar da sua criação desta última. O seu consultor financeiro contactou um vasto leque de
potenciais investidores, incluindo bancos gregos, bancos estrangeiros e patrocinadores financeiros. Apenas os
quatro maiores bancos gregos apresentaram propostas finais, das quais a oferta do Banco foi a preferida.

(57)

O Banco aceitou pagar um total de 681 milhões de euros sob a forma de ações ordinárias recentemente emitidas
para comprar o New TT Bank. Nos termos do acordo de subscrição, a contrapartida inicial paga pelo Banco foi
objeto de outros ajustamentos com base numa avaliação do valor líquido dos ativos (37).

(58)

Por conseguinte, a assembleia geral extraordinária dos acionistas do Banco, de 26 de agosto de 2013, aprovou o
aumento de capital social do Banco em 425 625 000 euros, mediante a emissão de 1 418 750 000 novas ações
ordinárias (38) com um valor nominal de 0,3 euros cada e uma proposta de preço de oferta de 0,48 euros cada. O
aumento de capital foi subscrito inteiramente pelo FEFG por meio de contribuição em espécie. Essa contribuição
em espécie assumiu a forma de todas as ações do New TT Bank detidas pelo FEFG, com um valor total de 681
milhões de euros. Na sequência desta operação, a participação do FEFG no Banco aumentou de 93,5 % para
95,2 %.
2.3. MEDIDAS DE AUXÍLIO

(59)

O Banco beneficiou das medidas de apoio ao capital A, B1, B2, B3, B4 e C e das medidas de apoio à liquidez L1 e
L2. O Proton Bank e o Nea Proton Bank beneficiaram das seguintes medidas: Pr1, Pr2 Pr3, NP1, NP2 e NP3. O T
Bank, o TT Bank e o New TT Bank beneficiaram das medidas T, TT, NTT1 e NTT2.

(34) Decisão 7/3/18.1.2013 do Comité das Medidas de Resolução do Banco da Grécia.
(35) Decisão n.o 2124/B95/18.1.2013 do Ministro das Finanças, que estabelece a instituição de crédito intercalar com o nome de «New
TT Hellenic Postbank S.A.» (Jornal Oficial do Governo grego, FEK B’ 74/2013).
(36) Anexo 1, artigo 1.o, n.o 13, da decisão ministerial n.o 2124/B95/2013.
(37) A Deloitte efetuou uma avaliação do valor líquido dos ativos do New TT Bank, em 30 de agosto de 2013, e em 15 de novembro de
2013 o FEFG pagou ao Banco o montante de 54,9 milhões de euros em numerário, tal como indicado no Relatório de Atividades
do Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia para o período de julho a dezembro de 2013, p. 2, disponível em linha em: http://
www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jul_2013_Dec_2013_en.pdf
(38) O número final de ações recebidas pelo FEFG foi determinado com base no preço médio ponderado por volume das ações do Banco
na Bolsa de Valores de Atenas durante os dez dias úteis anteriores à data da assembleia geral extraordinária (com um mínimo de
1 418 750 000 ações). Ver nota de rodapé 31.
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2.3.1. Medidas de auxílio concedidas ao Banco ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos
(60)

O Banco obteve várias formas de auxílio ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos, no âmbito da medida de
recapitalização, da medida de garantia e da medida de empréstimo obrigacionista do Estado.
2.3.1.1. Apoio estatal à liquidez concedido no âmbito da medida de garantia e da medida de empréstimo obrigacionista do
Estado (medida L1)

(61)

O Banco beneficiou, e continua a beneficiar, de auxílio no âmbito da medida de garantia e da medida de
empréstimo obrigacionista do Estado. Esse auxílio será descrito na presente decisão como «medida L1». Em 30 de
novembro de 2013 (39), as garantias concedidas ao Banco atingiram cerca de 13,9 mil milhões de euros. Nessa
data, não existiam empréstimos em dívida de obrigações do Estado ao Banco. Em 15 de abril de 2011, o Banco
tinha recebido empréstimos de obrigações do Estado no valor de 1 737 milhões de euros e 13,6 mil milhões de
euros de garantias estatais concedidas ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos.

(62)

No plano de reestruturação do Banco apresentado pelas autoridades gregas à Comissão em 16 de março de 2014,
as autoridades gregas manifestaram a intenção de continuar a conceder garantias e empréstimos de obrigações do
Estado ao abrigo do regime durante o período de reestruturação.
2.3.1.2. Recapitalização estatal concedida no âmbito da medida de recapitalização do regime de apoio aos bancos gregos
(medida A)

(63)

Em maio de 2009, o Banco recebeu uma injeção de capital de 950 milhões de euros (40) (medida A) no âmbito da
medida de recapitalização do regime de apoio aos bancos gregos. Esta injeção de capital foi equivalente a cerca de
2 % dos APR que o Banco tinha nessa altura.

(64)

A recapitalização assumiu a forma de ações preferenciais subscritas pela Grécia, que tinham um cupão de 10 % e
um prazo de vencimento de cinco anos. Em 2010, a duração das ações preferenciais foi prorrogada e a sua
remuneração foi aumentada. A partir daí, se as ações preferenciais não forem reembolsadas no prazo de cinco anos
a contar da data da respetiva emissão e não for adotada qualquer decisão pela assembleia geral dos acionistas
quanto ao reembolso das referidas ações, o Ministro das Finanças grego aumentará o cupão em 2 % por ano numa
base cumulativa (isto é, um cupão de 12 % para o sexto ano, 14 % para o sétimo ano, etc...).
2.3.2. ALE garantida pelo Estado (medida L2)

(65)

A ALE constitui uma medida excecional que permite a uma instituição financeira solvente enfrentar problemas de
liquidez temporários e receber financiamento do Eurossistema sem que essa operação faça parte da política
monetária única. A taxa de juro paga por essa instituição financeira pela ALE é […] pontos de base mais elevada
do que os juros que paga pelo refinanciamento regular do Banco Central.

(66)

O Banco da Grécia é responsável pelo programa de ALE, o que significa que todos os custos e riscos decorrentes
da concessão de ALE são incorridos pelo Banco da Grécia (41). A Grécia concedeu ao Banco da Grécia uma garantia
estatal que se aplica ao montante total de ALE concedida pelo Banco da Grécia. A adoção do artigo 50.o, n.o 7, da
Lei n.o 3943/2011, que alterou o artigo 65.o, n.o 1, da Lei n.o 2362/1995, permitiu ao Ministro das Finanças
conceder garantias em nome do Estado ao Banco da Grécia, a fim de salvaguardar os créditos do Banco da Grécia
sobre as instituições de crédito. Os bancos que beneficiam de ALE têm de pagar uma taxa de garantia ao Estado no
montante de […] pontos de base.

(67)

Em 31 de dezembro de 2011, o Banco tinha beneficiado de 14,95 mil milhões de euros de ALE garantida pelo
Estado (42), ao passo que em 31 de dezembro de 2012, o banco tinha beneficiado de 12 mil milhões de euros de
ALE garantida pelo Estado.
2.3.3. Medidas de auxílio concedidas ao Banco através do FEFG

(68)

Desde 2012, o Banco beneficiou de várias medidas de apoio ao capital concedidas pelo FEFG. O quadro 6
apresenta uma panorâmica dessas medidas de auxílio.

(39) De acordo com o relatório sobre o funcionamento das medidas de garantia e de empréstimo obrigacionista apresentadas pelo
Ministério das Finanças em 13 de dezembro de 2013.
(40) 950 milhões de euros é o montante líquido das despesas. O montante foi de 950,125 milhões de euros. Ver o Relatório Financeiro
Anual relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2009 do Eurobank, p. 6, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/
Uploads/pdf/REPORTSITE%202009Final1.pdf
(41) De acordo com a carta do Banco da Grécia de 7 de novembro de 2011, «as garantias aplicam-se sobre o montante total da
assistência de liquidez de emergência (ALE)».
(42) Informações fornecidas pelo Banco da Grécia em 7 de abril de 2014.
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Quadro 6
Medidas de apoio ao capital concedidas ao Banco através do FEFG

Medida

Montante
(milhões de eu
ros)

1.a recapitalização
ponte — maio de
2012 (milhões de
euros)

2.a recapitalização
ponte — dez. de
2012 (milhões de
euros)

B1

B2

3 970

Carta de compro Recapitalização da Compromisso de
misso — dez. de primavera de 2013 recapitalização —
2012
— maio de 2013 abril de 2014 (mi
(milhões de euros) (milhões de euros)
lhões de euros)
B3

1 341

B4

528

C

5 839

2 864

2.3.3.1. A primeira recapitalização ponte (medida B1)
(69)

Os considerandos 15 a 32 da decisão de início do procedimento Eurobank apresentam uma descrição pormeno
rizada da primeira recapitalização ponte de maio de 2012 (medida B1). Os antecedentes e as principais caracte
rísticas desta medida são apresentados na presente secção.

(70)

Em 20 de abril de 2012, o FEFG apresentou uma carta ao Banco comprometendo-se a participar no previsto
aumento de capital social do Banco num montante máximo de 4,2 mil milhões de euros.

(71)

No âmbito da medida B1, o FEFG transferiu 3,97 mil milhões de euros de obrigações do FEEF para o Banco em
28 de maio de 2012, em conformidade com as disposições relativas à recapitalização ponte previstas na Lei
n.o 3864/2010 que instituiu o FEFG («Lei do FEFG»). As obrigações do FEEF transferidas para o Banco eram
obrigações flutuantes do FEEF com prazos de vencimento de seis e dez anos e data de emissão de 19 de abril de
2012. A Comissão já estabeleceu no considerando 48 da decisão de início do procedimento Eurobank que «a
recapitalização ponte concluída em 28 de maio de 2012 é a execução da obrigação assumida na carta de compromisso e
constitui, assim, a continuação do mesmo auxílio». Os montantes previstos na carta de compromisso e na primeira
recapitalização ponte foram calculados pelo Banco da Grécia, a fim de assegurar que o Banco atingia um rácio de
capital total de 8 % a partir de 31 de dezembro de 2011, data do registo retroativo da recapitalização ponte nos
registos do Banco. Tal como pode ser observado no quadro 3, a medida B1 cobriu apenas uma parte limitada do
total das necessidades de capital identificadas no teste de esforço de 2012. Era suposto o que o Banco mobilizasse
o capital através de um futuro aumento de capital e a recapitalização ponte destinava-se apenas a preservar a
elegibilidade do Banco para financiamento do BCE até que o aumento de capital tivesse ocorrido.

(72)

Para o período compreendido entre a data da primeira recapitalização ponte e a data de conversão da primeira
recapitalização ponte em ações ordinárias ou outros instrumentos financeiros convertíveis, o acordo de pré-subs
crição entre o Banco e o FEFG estipulava que o Banco tinha de pagar ao FEFG uma taxa anual de 1 % sobre o valor
nominal das obrigações do FEEF e que quaisquer pagamentos de cupão e juros acumulados das obrigações do FEEF
relativos a esse período seriam considerados como uma contribuição adicional de capital pelo FEFG (43).
2.3.3.2. A segunda recapitalização ponte (medida B2)

(73)

O Banco registou novas perdas no outono de 2012. O seu capital, por conseguinte, situou-se uma vez mais abaixo
dos requisitos mínimos de fundos próprios para poder permanecer elegível para refinanciamento do BCE.

(74)

Em consequência, tornou-se necessária uma segunda recapitalização ponte. Em 21 de dezembro de 2012, o FEFG
implementou uma segunda recapitalização ponte de 1 341 milhões de euros (medida B2), que foi novamente paga
através da transferência de obrigações do FEEF para o Banco.
2.3.3.3. A carta de compromisso de 21 de dezembro de 2012 (medida B3)

(75)

Além da segunda recapitalização ponte, em 21 de dezembro de 2012, o FEFG apresentou uma carta de com
promisso ao Banco para a sua participação no aumento de capital social do Banco e nos instrumentos convertíveis
a serem emitidos, num montante máximo de 528 milhões de euros (medida B3).

(76)

O total das duas recapitalizações ponte (medidas B1 e B2) e do montante adicional disponibilizado em dezembro
de 2012 (medida B3) significou que o FEFG tinha disponibilizado as necessidades totais de capital identificadas no
teste de esforço de 2012 (5 839 milhões de euros (44)).

(43) O acordo de pré-subscrição estabelece: «O risco efetivo a pagar ao Banco deve incluir as obrigações do FEEF e quaisquer pagamentos
de cupões e de juros vencidos para as obrigações do FEEF para o período compreendido entre a emissão das obrigações e a
conversão do adiantamento em capital social e outros instrumentos financeiros convertíveis conforme prescrito no presente
capítulo».
(44) Ver quadro 3.
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2.3.3.4. A recapitalização da primavera de 2013 (medida B4)
(77)

Em 30 de abril de 2013, a assembleia geral de acionistas aprovou um aumento de capital social do Banco num
montante de 5 839 milhões de euros («recapitalização da primavera de 2013»). Por conseguinte, o Banco emitiu
3 789 317 357 novas ações com um valor nominal de 0,30 euros a um preço de 1,54 euros por ação.

(78)

Na mesma data, a assembleia geral de acionistas decidiu igualmente que o montante total do capital seria fornecido
pelo FEFG e pago em espécie, sob a forma de obrigações do FEEF.

(79)

Como resultado, o FEFG injetou um total de 5 839 milhões de euros no Banco, sob a forma de ações ordinárias
em maio de 2013 (medida B4). O referido montante é igual à soma das medidas B1, B2 e B3.

(80)

Através da recapitalização da primavera de 2013, a primeira e a segunda recapitalizações ponte (medidas B1 e B2)
foram convertidas numa recapitalização permanente, e o compromisso de conceder auxílio de capital adicional
(medida B3) foi implementado.

(81)

O preço das novas ações foi fixado em 50 % da média ponderada por volume do preço das ações durante os 50
dias de negociação anteriores à determinação do preço de oferta. Como resultado do desdobramento reverso de
ações decidido pela assembleia geral de acionistas em 30 de abril de 2012 (45), o preço das novas ações foi fixado
em 1,54 euros por ação.

(82)

Imediatamente após a recapitalização da primavera de 2013, o FEFG tornou-se o principal acionista do Banco com
uma participação de 98,56 %. No entanto, depois do Banco ter concluído outro exercício de gestão do passivo,
essa participação diminuiu para 93,55 % em junho de 2013 (ver secção 2.4.5). Em agosto de 2013, o Banco
emitiu novas ações ao FEFG a fim de comprar o New TT Bank, o que resultou no aumento da participação do
FEFG para 95,23 % (46).
2.3.3.5. O compromisso de recapitalização de 2014 (medida C)

(83)

Em 6 de março de 2014, o Banco da Grécia comunicou os resultados do exercício de teste de esforço realizado na
segunda metade de 2013. O Banco da Grécia indicou que, no cenário de referência, as necessidades de capital do
Banco para o período 2014-2016 deveriam atingir 2 945 milhões de euros.

(84)

Em 31 de março de 2014, o FEFG enviou uma carta ao Banco indicando que tinha a intenção e a capacidade para
apoiar qualquer aumento de capital social implementado nos termos da Lei n.o 3864/2010 do FEFG, com a
redação que lhe foi dada em 30 de março de 2014, necessário para satisfazer as necessidades de capital identi
ficadas no teste de esforço. A Lei do FEFG prevê que se no final do período de subscrição existir uma procura
insuficiente de investidores privados a um preço determinado pelo Conselho Geral do FEFG com base em duas
avaliações independentes, o FEFG deve subscrever as ações remanescentes, sujeito à conversão prévia do ins
trumento de capital subordinado existente do Banco em ações, tal como referido no artigo 6.o-A.

(85)

Em 12 de abril de 2014, a assembleia extraordinária de acionistas aprovou um aumento de capital social no
montante de 2 864 milhões de euros ao abrigo da Lei do FEFG e indicou que o preço de oferta não podia ser
inferior ao preço nominal de 0,30 euros por ação e ao preço mínimo a fixar pelo FEFG (47).

(86)

Em conformidade com a Lei do FEFG, o FEFG nomeou dois consultores independentes para determinar o valor do
Banco. Em 10 de abril de 2014, os dois consultores concluíram o seu trabalho, cada um deles fornecendo um
intervalo para o valor do Banco. Os dois intervalos sobrepõem-se de forma significativa. Com base nessas
avaliações, o Conselho Geral do FEFG determinou, em 14 de abril de 2014, o preço que corresponde ao preço
mínimo a que as novas ações do Banco podem ser oferecidas aos investidores e o preço a que funcionará como
mecanismo de apoio para a oferta de capital próprio, se necessário (48). Em 15 de abril de 2014, a Comissão
aprovou a proposta apresentada por um consórcio de investidores para uma subscrição de 1,3 mil milhões de
euros de novas ações a um preço de 0,30 euros por ação («investidor-pilar» (49) (50)).

(45) Anúncio do Eurobank de 30 de abril de 2013 sobre as Resoluções da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas do Banco de
30.4.2013, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ%20ΕΓΣ%2030 %204 %202013_ENG(FINAL).
pdf
(46) Ver considerando 57.
(47) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/EGM_12042014_RESOLUTIONSVOTING_RESULTS_ENG(FINAL).pdf
(48) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Press_Release_Capital_increase_ENG_(04042014)_FINAL.pdf
(49) http://www.hfsf.gr/files/press_release_20140415_en.pdf
(50) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Press_Release_Commitment_Letter_ENG.pdf
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Em 24 de abril de 2014 o Eurobank anunciou o início da venda de valores mobiliários por oferta pública a um
preço que varia entre os 0,30 e os 0,33 euros (51). Se existir procura suficiente para cobrir os 2 864 milhões de
euros a um preço superior a 0,30 euros, o investidor-pilar terá de ajustar os seus preços ao preço mais elevado ou
de cancelar as suas ordens de compra, caso em que receberá uma taxa de compensação. Se existir procura
suficiente de investidores privados (incluindo procura pelo investidor-pilar) para cobrir os 2 864 milhões de euros
ao preço de 0,30 euros, o investidor-pilar receberá atribuição prioritária. Se existir procura insuficiente (incluindo
procura pelo investidor-pilar) ao preço de 0,30 euros, a dívida subordinada será convertida em novas ações. Tal
como previsto nos termos da Lei do FEFG, quaisquer ações não subscritas após a conversão da dívida subordinada
serão subscritas pelo FEFG ao mesmo preço, ou seja, 0,30 euros por ação.
2.3.4. Medidas de auxílio às empresas adquiridas
2.3.4.1. Medidas de auxílio ao Proton Bank e ao Nea Proton Bank

(88)

Desde 2008 que o Proton Bank e o Nea Proton Bank têm beneficiado de diversas medidas de auxílio. O quadro 7
fornece uma panorâmica dessas medidas de auxílio.
Quadro 7
Panorâmica das medidas de apoio ao capital ao Proton e ao Nea Proton Bank
Beneficiário do
auxílio

Atividades do
Proton Bank

Atividades do
Nea Proton
Bank

Medida

Natureza do auxílio

Entidade que Data da dispo Montante (em
concedeu o nibilização de milhões de
fundos
euros)
auxílio

Pr1

Capital no âmbito da medida de
recapitalização: ações preferenciais
do Estado grego

Estado

maio de
2009

80

Pr2

Concessão de títulos de dívida pú Estado
blica grega no âmbito da medida de
empréstimo obrigacionista grega

abril de
2009

78

Pr3

Garantia estatal para obrigações
emitidas no âmbito da medida de
garantia grega

Estado

julho de
2010

149,4

NP1
Défice de fi
nanciamento
do PB para o
NPB

Financiamento do défice de finan
ciamento do PB para o NPB (parte
1)

FGDIG

9.10.2011

862

Após a finalização do cálculo do
défice de financiamento, o finan
ciamento do saldo do défice de fi
nanciamento do PB para o NPB
(parte 2)

FEFG

14.5.2012

259,6

1 121,6

Montante total da NP1
NP2
Injeções de ca
pital social no
NPB em 2011
e 2012

NP3
Recapitali-za
ção antes da
sua venda ao
Eurobank

Capital social inicial

FEFG

9.10.2011

220

Capital social inicial

FEFG

3.2.2012

30
250

Capital inicial total
Capital social adicional

FEFG

1.8.2012

230

Capital social adicional

FEFG

31.12.2012

35

Capital adicional total

265

Montante total da NP2

515

Capital social

(51) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/PRICE_RANGE_ENG_FINAL.pdf

FEFG

28.8.2013

395
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2.3.4.1.1. M e d i d a s d e a u x í l i o a o P r o t o n B a n k
i) Recapitalização estatal recebida pelo Proton Bank (medida Pr1)
(89)

Em maio de 2009, a Grécia injetou 80 milhões de euros no Proton Bank, o equivalente a cerca de 4,6 % dos seus
APR nessa altura. Essa injeção de capital foi efetuada no âmbito da medida de recapitalização que faz parte do
regime de apoio aos bancos gregos. A recapitalização assumiu a forma de ações preferenciais.
ii) Apoio estatal à liquidez recebido pelo Proton Bank (medidas Pr2 e Pr3)

(90)

O Proton Bank também beneficiou de medidas de auxílio no âmbito das medidas de garantia e de empréstimo
obrigacionista do Estado que fazem parte do regime de apoio aos bancos gregos. Em abril de 2009, o Proton Bank
recebeu títulos de dívida pública grega num montante de 78 milhões de euros (medida Pr2) e, em julho de 2010,
recebeu uma garantia estatal para as obrigações emitidas com um valor nominal de 149,4 milhões de euros
(medida Pr3). As obrigações garantidas pelo Estado foram transferidas para o Nea Proton Bank no dia da resolução
mas foram canceladas em 5 de janeiro de 2012. Os títulos de dívida pública grega venceram em dezembro de
2011 e não foram renovados.
2.3.4.1.2. M e d i d a s d e a u x í l i o a o N e a P r o t o n B a n k
i) Cobertura do défice de financiamento do Nea Proton Bank no valor de 1 121,6 milhões de euros (medida NP1)

(91)

No contexto da resolução do Proton Bank, as autoridades gregas identificaram um défice de financiamento no Nea
Proton Bank e, em conformidade com uma decisão de 9 de outubro de 2011 do Banco da Grécia, o regime de
resolução do FGDIG pagou 862 milhões de euros ao Nea Proton Bank em dezembro de 2011. Depois do Banco
da Grécia ter finalizado, em 19 de janeiro de 2012, o cálculo do défice de financiamento em 1 121,6 milhões de
euros, em conformidade com a decisão do Banco da Grécia de 9 de abril de 2012 (52), o FEFG (53) pagou o
montante remanescente de 259,6 milhões de euros em 14 de maio de 2012. O regime de resolução do FGDIG e o
FEFG fecharam assim esse défice de financiamento.
ii) Injeções de capital pelo FEFG no Nea Proton Bank em 2011 e 2012 (medida NP2)

(92)

O FEFG forneceu auxílio estatal ao Nea Proton Bank sob a forma de capital social inicial (ações ordinárias) no
montante de 250 milhões de euros pago em duas frações em 9 de outubro de 2011 e 3 de fevereiro de 2012.

(93)

De acordo com o plano de reestruturação atualizado do Nea Proton Bank apresentado em 16 de julho de 2012,
que era a última versão do plano que tinha sido notificado à Comissão no momento da decisão de início do
procedimento Nea Proton, o Nea Proton Bank necessitava de um capital adicional de 300 milhões de euros. Esse
capital adicional era necessário, em parte, porque o Nea Proton Bank tinha sofrido perdas na sequência do
programa PSI (as perdas por imparidade para 2011 atingiram 146,5 milhões de euros em relação às GGB e as
imparidades adicionais de 22 milhões de euros foram incluídas nos resultados do primeiro trimestre de 2012). O
Nea Proton Bank também necessitava de capital adicional porque os encargos de provisão de 2011 a 2016 tinham
subido em relação aos níveis assumidos aquando da constituição do Nea Proton Bank.

(94)

De acordo com o plano de reestruturação atualizado do Nea Proton Bank apresentado em 16 de julho de 2012, as
necessidades de capital antecipadas deviam assumir a forma de uma injeção de capital de 285 milhões de euros em
2012 e de uma injeção de capital esperada de 15 milhões de euros em 2014. De facto, o FEFG injetou 230
milhões de euros no Nea Proton Bank em 1 de agosto de 2012 e 35 milhões de euros em 31 de dezembro de
2012.
iii) Injeção de capital pelo FEFG no Nea Proton Bank antes da venda ao Eurobank (medida NP3)

(95)

Nos termos do contrato de venda de 15 de julho de 2013, o FEFG já se tinha comprometido a injetar o montante
de 395 milhões de euros no Nea Proton Bank (54). O FEFG pagou o montante de 395 milhões de euros em 28 de
agosto de 2013.
2.3.4.2. Medidas de auxílio ao New TT Bank

(96)

O T Bank, o TT Bank e o New TT Bank beneficiaram de diversas medidas de auxílio desde 2008. O quadro 8
fornece uma panorâmica dessas medidas de auxílio.

(52) Decisão 2/3/9.4.2012 do Comité das Medidas de Resolução do Banco da Grécia.
(53) O montante restante foi pago pelo FEFG, nos termos do artigo 9.o, n.o 12, da Lei n.o 4051/2012, conforme aplicável, este substituiu
o FGDIG na sua função de cobrir o défice de financiamento a partir de 29 de fevereiro de 2012.
(54) Ver considerando 53.
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Quadro 8
Panorâmica das medidas de auxílio ao T Bank e ao TT Bank
Beneficiário do
auxílio

Medida

Atividades do T T
Bank transferi
das para o TT
Bank (1)

Descrição

Financiamento do défice de finan
ciamento do T Bank para o TT
Bank (parte 1)

Entidade que
concedeu o
auxílio

FGDIG

Após a finalização do cálculo do FEFG
défice de financiamento, financia
mento do saldo do défice de fi
nanciamento do T Bank para o TT
Bank (parte 2)

Data

dezembro de
2011

450

14.2.2013

227

677

Montante total da T
TT Bank

TT
Injeção de
capital

New TT Bank NTT1
(banco de tran Défice de fi
nancia
sição)
mento do
TT para o
NTT

Capital no âmbito da medida de
recapitalização: ações preferenciais
do Estado grego

Estado

maio de 2009

224,96

Financiamento do défice de finan
ciamento do TT para o New TT
Bank (parte 1)

FEFG

29.1.2013

2 730,8

Após a finalização do cálculo do
défice de financiamento, o finan
ciamento do saldo do défice de
financiamento do TT para o New
TT Bank (parte 2)

FEFG

14.6.2013

1 001,7

3 732,6

Montante total da NTT1
NTT2
Injeção de
capital so
cial inicial

Montante de
auxílio estatal
(em milhões
de euros)

Capital social inicial do New TT
Bank

FEFG

29.1.2013

500

(1) A medida foi avaliada como um auxílio estatal que beneficiou as atividades do T Bank que tinham sido transferidas para o TT
Bank, na Decisão da Comissão, de 16 de maio de 2012, relativa ao processo de auxílio estatal SA. 34115 (2012/NN) —
Grécia, «Resolução do T Bank» («Decisão T Bank») (JO 284, 20.9.2012, p. 6), e na decisão de início do procedimento New TT.

2.3.4.2.1. M e d i d a s d e a u x í l i o a o T B a n k
Intervenção através do regime de resolução do FGDIG a favor do T Bank no valor de 677 milhões de euros
(medida T)
(97)

O regime de resolução do FGDIG e o FEFG financiaram o défice de financiamento resultante da transferência de
atividades do T Bank para o TT Bank, que representa a diferença entre o justo valor dos ativos transferidos do T
Bank para o TT Bank e o justo valor dos passivos transferidos. Em conformidade com a decisão do Banco da
Grécia de 17 de dezembro de 2011, o regime de resolução do FGDIG pagou o montante de 450 milhões de
euros (55), que correspondia a cerca de dois terços do défice de financiamento estimado. Após a finalização do
cálculo do défice de financiamento em cerca de 677 milhões de euros, em conformidade com a decisão do Banco
da Grécia de 9 de abril de 2012 (56), o FEFG (57) pagou o saldo de 227 milhões de euros (58) ao New TT Bank em
14 de fevereiro de 2013.

(55) O défice de financiamento inicial foi estimado em 700 milhões de euros, de acordo com a Decisão 26/2/17.12.2011 do Comité de
Crédito e Seguros do Banco da Grécia.
(56) Decisão 2/1/9.4.2012 do Comité das Medidas de Resolução do Banco da Grécia.
(57) Ver nota de rodapé 53.
(58) No que se refere ao montante de 227 milhões de euros pago pelo FEFG ao New TT Bank, a decisão do Comité das Medidas de
Resolução do Banco da Grécia de 3 de maio de 2012 previu que, em conformidade com o artigo 9.o, n.o 12, da Lei n.o 4051/2012,
o FEFG era obrigado a pagar em vez do FGDIG, não apenas os novos passivos mas também os passivos pendentes do FGDIG não
cumpridos até à adoção da Lei n.o 4051/2012, em 29 de fevereiro de 2012. Por conseguinte, o FEFG apresentou um pedido de
anulação da decisão relevante do Banco da Grécia ao Conselho de Estado. Por esta razão, o New TT Bank declarou ao FEFG, por
carta de 11 de fevereiro de 2013, que, se o Tribunal decidir a favor do FEFG, o New TT Bank devolverá o montante de 227 milhões
de euros ao FEFG. Ver nota de rodapé 31.
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2.3.4.2.2. M e d i d a d e a u x í l i o a o T T B a n k
Recapitalização estatal recebida pelo TT Bank (medida TT)
(98)

Em maio de 2009, o TT Bank recebeu da Grécia uma injeção de capital de 224,96 milhões de euros, equivalente a
cerca de 2,9 % dos seus APR nessa altura. O TT Bank recebeu a injeção de capital no âmbito da medida de
recapitalização que faz parte do regime de apoio aos bancos gregos. A injeção de capital assumiu a forma de ações
preferenciais.
2.3.4.2.3. M e d i d a s d e a u x í l i o a o N e w T T B a n k
i) Cobertura do défice de financiamento do New TT Bank no valor de 3 732,6 milhões de euros (medida NTT1)

(99)

O FEFG financiou o défice de financiamento no New TT Bank, que representa a diferença entre o valor dos ativos
transferidos do TT Bank para o New TT Bank e o valor nominal dos passivos transferidos. Em conformidade com
a decisão do Banco da Grécia de 18 de janeiro de 2013, o FEFG pagou o montante de 2 730,8 milhões de
euros (59) em 29 de janeiro de 2013, que correspondia a cerca de dois terços do défice de financiamento estimado.
Depois do Banco da Grécia ter finalizado o cálculo do défice de financiamento em 3 732,6 milhões de euros (60),
em conformidade com a decisão do Banco da Grécia de 21 de maio de 2013, o FEFG pagou o montante
remanescente de 1 001,7 milhões de euros ao New TT Bank em 14 de junho de 2013.
ii) Injeções de capital pelo FEFG no New TT Bank (medida NTT2)

(100) O FEFG constituía o único acionista do New TT Bank, tendo-lhe concedido auxílio estatal sob a forma de capital

social inicial (ações ordinárias) no montante de 500 milhões de euros.

2.4. O PLANO DE REESTRUTURAÇÃO E O NOVO MODELO DE NEGÓCIO
(101) Em 16 de abril de 2014, a Grécia apresentou o plano de reestruturação do Banco, que explica a forma como o

Banco, enquanto entidade combinada resultante da aquisição do Nea Proton Bank e do New TT Bank, tenciona
restabelecer a sua viabilidade a longo prazo.
2.4.1. Operações nacionais

(102) Através do plano de reestruturação, o Banco vai concentrar-se nas suas principais atividades bancárias na Grécia.

Embora as suas operações internacionais representassem cerca de 26 % dos empréstimos em 2010 (61), essa
percentagem já tinha caído para 20 % no final de 2012 e irá diminuir ainda mais para […]% até ao final de
2018 (62).

(103) A principal prioridade do Banco consiste em trazer as suas operações bancárias gregas de volta à rentabilidade e à

viabilidade até ao final do período de reestruturação (31 de dezembro de 2018). Para esse efeito, o plano de
reestruturação inclui uma série de medidas destinadas a melhorar a eficiência operacional e a margem de juro
líquida do Banco, bem como medidas para reforçar a sua estrutura de balanço e posição de capital.

(104) No que diz respeito à eficiência operacional, o Banco já tinha iniciado um vasto programa de racionalização bem

antes da aquisição do New TT Bank e do Nea Proton Bank. Desde 2010, o Banco reduziu a sua pegada física na
Grécia. Numa base autónoma (excluindo as aquisições do New TT Bank e do Nea Proton Bank), reduziu as suas
sucursais de 564 em junho de 2008 para […] em 2014 e também reduziu os seus efetivos gregos (de 10 142 em
2008 para 9 037 em 2012) (63).

(105) Até ao final do plano de reestruturação, o Banco planeia continuar a diminuir o número de sucursais, de 645 pró-

-forma em 31 de dezembro de 2012 para […] em 31 de dezembro de 2018, bem como o número de traba
lhadores, de 12 430 para […] numa base pro-forma, isto é, tendo em conta o Nea Proton Bank e o New TT
Bank (64).

(59) O défice de financiamento inicial foi estimado em aproximadamente 4 096 milhões de euros, de acordo com a Decisão
7/1/18.1.2013 do Comité das Medidas de Resolução do Banco da Grécia.
(60) Decisão 11/1/21.5.2013 do Comité das Medidas de Resolução do Banco da Grécia.
(61) Relatório Anual de 2010 do EFG Eurobank, p. 9, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/
Eurobank%20FIN%20AR%202010 %20en.pdf
(62) Plano de reestruturação, p. 50, com base nos empréstimos líquidos.
(63) Plano de reestruturação, p. 62-63.
(64) Plano de reestruturação, p. 64 (valores de 2012 numa base pró-forma).
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(106) O aumento da eficiência em termos de sucursais e de pessoal ajudará a reduzir o custo total das atividades

bancárias gregas combinadas em […]%, passando de 913 milhões de euros numa base anual em 2013 (65) para
[…] milhões de euros em 2018 (66). Em consequência, o coeficiente de exploração esperado das atividades
bancárias gregas do Banco irá cair abaixo de […]% no final do período de reestruturação, abaixo de 60 % em
2012.

(107) O plano de reestruturação descreve também a forma como o Banco irá melhorar os seus custos de financiamento,

o que é fundamental para o restabelecimento da viabilidade. O Banco espera poder pagar taxas de juro mais baixas
sobre os seus depósitos graças ao ambiente mais estável e, em especial, à prevista estabilização e recuperação da
economia grega, que se espera que venha a crescer de novo a partir de 2014. As margens de lucro nos depósitos
(média dos depósitos a prazo, depósitos à ordem e taxas de poupança) deverão diminuir na Grécia, passando de
223 pontos de base em 2012 para […] pontos de base em 2018 (67). Essa diminuição das margens de lucro seria
concretizada sobretudo mediante o pagamento de taxas muito mais baixas nos depósitos a prazo. Do mesmo
modo, a dependência do Banco da assistência de liquidez de emergência e de financiamento mais amplo do
Eurossistema irá diminuir de 42,9 % do total de ativos a nível do grupo em 2012 para […]% em 2018 (68).

(108) O plano de reestruturação prevê que o Banco venha também a reforçar o seu balanço. O seu rácio emprésti

mos/depósitos líquido na Grécia irá diminuir para […]% em 2018 (abaixo de 160 % em 2012 e 115 % em
2013) (69), enquanto que a sua adequação dos fundos próprios irá melhorar com um rácio de fundos próprios de
base de […]% a nível do grupo em 2018 (70) (em vez do capital próprio negativo anterior à primeira recapita
lização ponte).

(109) Outra prioridade estratégica do Banco é a gestão de empréstimos mal parados. Além de processos de crédito

melhorados tanto no que respeita à originação dos empréstimos como à reestruturação de empréstimos mal
parados, o plano de reestruturação incide sobre o tratamento das posições em risco objeto de imparidade, com
a criação de uma nova unidade de correção. Essa unidade será dedicada à reestruturação das posições em risco que
são objeto de imparidade. Beneficiará dos conhecimentos especializados de 30 a 50 gerentes de relacionamento
corretivos (71). A taxa de empréstimos mal parados atingirá […]% a nível do grupo em 2015 ([…]% em 2015 para
o mercado interno grego (72)) e, em seguida, começará a diminuir, com uma taxa prevista de […]% no final do
período de reestruturação (73) (30 % na Grécia antes da remissão de dívidas). As imparidades dos empréstimos do
Banco da Grécia irão diminuir de 1 652 milhões de euros em 2013 para […] milhões de euros em 2018 (74),
devido à recuperação da economia grega.

(110) A melhoria da eficiência operacional, a redução da margem de juro líquida, e a diminuição do custo do risco irão

permitir que o Banco seja rentável na Grécia a partir de 2015. O Banco prevê que, a um nível consolidado, as suas
perdas ascendam a […] milhões de euros em 2014 e a […] milhões de euros em 2015, e que os seus lucros
ascendam a […] milhões de euros, […] milhões de euros e […] milhões de euros em 2016, 2017 e 2018,
respetivamente (75). O retorno do capital próprio consolidado atingirá […]% em 2018 (76). Este nível de rentabi
lidade será impulsionado sobretudo pelo mercado grego (com um retorno do capital próprio de […]% no final do
período de reestruturação) enquanto que […] e […] irão registar níveis mais baixos de rentabilidade (de […]% e
[…]%, respetivamente).
2.4.2. Atividades bancárias internacionais

(111) O Banco já começou a desalavancar e a reestruturar a sua rede internacional. Já vendeu filiais na Turquia (Eurobank

Tefken) e na Polónia (EFG Polónia). O défice comercial, isto é, a diferença entre o montante em dívida dos
depósitos e o montante em dívida dos empréstimos para uma determinada filial, da restante rede internacional
caiu de 1,7 mil milhões de euros em 2010 para 0.8 mil milhões de euros, enquanto que os custos operacionais
foram reduzidos em 9 % entre 2010 e 2012 (77).

(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

Apresentação do Banco com data de 10 de setembro de 2013.
Plano de reestruturação, p. 64.
Plano de reestruturação, p. 61.
Projeções financeiras anexas ao plano de reestruturação, notificadas à Comissão em 16 de abril de 2014.
Plano de reestruturação, p. 76.
Ver nota de rodapé 69.
Plano de reestruturação, p. 62.
Plano de reestruturação, p. 51.
Ver nota de rodapé 68.
Ver nota de rodapé 72.
O resultado líquido das atividades gregas regressará a valores positivos em 2015 com lucros de 20 milhões de euros, 304 milhões de
euros, 471 milhões de euros e 554 milhões de euros em 2015, 2016, 2017 e 2018, respetivamente.
(76) Ver nota de rodapé 68.
(77) Valores apresentados pelo Banco em 9 de maio de 2013.
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(112) O Banco irá continuar a reestruturar e a desalavancar a sua rede internacional. Em especial, o Banco comprometeu-

-se a reduzir a dimensão da sua carteira de ativos internacionais para 8,77 mil milhões de euros até 30 de junho de
2017. O Banco comprometeu-se também a reduzir ainda mais essa carteira para 3,5 mil milhões de euros caso seja
necessário que o FEFG injete mais de mil milhões de euros no próximo aumento de capital social.

(113) Uma opção explorada pelo Banco no plano de reestruturação para cumprir essa meta é a venda das suas atividades

no […] (78).

(114) Essas alienações representavam […]% dos ativos externos do Banco em 31 de dezembro de 2012. Os ativos

externos ascenderiam, por conseguinte, a […] mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2018, com uma rede
internacional centrada em […] e […].

(115) O plano de reestruturação salienta a necessidade de reduzir a dependência das filiais estrangeiras da sua empresa-

-mãe grega no que diz respeito às necessidades de financiamento e a continuar a salvaguardar a posição de capital
do Banco.

(116) Para esse efeito, o Banco tenciona implementar um programa de redução de custos significativo na rede interna

cional, […]. Em […], por exemplo, serão encerradas […] sucursais enquanto que os efetivos irão diminuir em […]
trabalhadores de 31 de dezembro de 2012 até à venda da filial em […]] (79).

(117) O Banco irá reduzir o seu financiamento total às filiais estrangeiras, passando de 2 mil milhões de euros em 2012

para […] em 2018 (80), enquanto que o retorno do capital próprio atingirá […]% e […]% em […] e […],
respetivamente.
2.4.3. Atividades não bancárias: venda da atividade seguradora e de atividades imobiliárias

(118) O Banco reduziu a sua propriedade na filial de bens imóveis Eurobank Properties para abaixo de 35 %, por meio

de um aumento de capital social, com um impacto positivo no rácio de fundos próprios de base do Banco (81). O
Banco irá alienar totalmente esta filial até 31 de dezembro de 2018.

(119) O Banco também tenciona vender as suas filiais de seguros até […].

2.4.4. Mobilização de capital privado e contribuição dos atuais acionistas e credores subordinados
(120) O Banco conseguiu mobilizar capital no mercado, reduzindo assim o auxílio estatal de que o Banco necessitava.
(121) Os acionistas foram fortemente diluídos pela recapitalização da primavera de 2013, uma vez que o FEFG recebeu

98,56 % das ações do Banco, deixando os acionistas preexistentes com uma participação de apenas 1,44 %. Por
conseguinte, o FEFG assumiu o pleno controlo do Banco em junho de 2013. Nenhum dividendo foi pago em
numerário desde 2008.

(122) Em fevereiro de 2012, o Banco propôs a reaquisição de instrumentos híbridos aos investidores privados, a um

preço compreendido entre os 40 % e os 50 % do seu valor nominal. Esse preço de resgate foi determinado com
base no valor de mercado dos instrumentos e continha um prémio de não mais de dez pontos percentuais, que foi
acrescentado para incentivar os investidores a participar no resgate. Esta proposta foi aceite para praticamente 50 %
do valor nominal total dos instrumentos que, após dedução dos custos da operação em causa, deixou o Banco com
um lucro de 248 milhões de euros (82).

(123) Em maio de 2013, o Banco anunciou outro exercício de gestão do passivo. O Banco ofereceu aos detentores de

dívida a oportunidade de converterem os seus títulos de nível 1 inferior e de nível 2 inferior, com um montante
em dívida de 662 milhões de euros, em ações ordinárias ao par. O preço de conversão foi fixado de modo

(78) O Banco não se comprometeu a implementar esse programa de alienação específico, e continua a ser livre, conforme descrito no
anexo, para escolher uma estratégia diferente para cumprir o objetivo global.
(79) Ver nota de rodapé 68.
(80) Ver nota de rodapé 68.
(81) Anúncio do Eurobank de 19 de junho de 2013, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/
EuproVeryFinalEnglish_190613.pdf
(82) Anúncio dos resultados da abertura de concurso dos valores mobiliários de nível I e nível II inferior existentes, 20 de fevereiro de
2013, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Harper%20-%20Final%20Results%20Press%20Release%20_Eng.
pdf
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a corresponder ao preço de subscrição pago pelo FEFG na recapitalização da primavera de 2013 (83). A taxa de
aceitação foi de 48 %. Uma vez que os titulares de obrigações de nível 1 inferior e de nível 2 inferior converteram
os seus valores mobiliários em instrumentos subordinados inferiores sem contrapartida em numerário, o capital
mobilizado atingiu os 317 milhões de euros.
(124) Como consequência das duas reaquisições, a reserva de dívida híbrida e subordinada diminuiu, passando de 1 045

milhões de euros em 31 de dezembro de 2011 para 283 milhões de euros em 31 de dezembro de 2013 (84).
2.5. COMPROMISSOS DAS AUTORIDADES GREGAS

(125) A Grécia assumiu o compromisso de que o Banco e as suas filiais implementarão o plano de reestruturação

apresentado em 16 de abril de 2014 e assumiu outros compromissos relativos à implementação do plano de
reestruturação («Compromissos»). Os Compromissos, enumerados no anexo I, são resumidos na presente secção.

(126) Em primeiro lugar, a Grécia assumiu o compromisso de que o Banco irá reestruturar as suas atividades comerciais

na Grécia, fixando um número máximo de sucursais e de trabalhadores, bem como um montante máximo de
custos totais que devem ser respeitados em 31 de dezembro de 2017 (85).

(127) A Grécia assumiu também o compromisso de que o Banco irá reduzir o custo dos depósitos mobilizados na Grécia

e irá respeitar um rácio de empréstimos líquidos/depósitos máximo até 31 de dezembro de 2017 (86).

(128) No que diz respeito às filiais estrangeiras do Banco, a Grécia assumiu o compromisso de que o Banco não irá

fornecer apoio ao capital adicional, a menos que estejam reunidas condições predefinidas. A Grécia assumiu
também o compromisso de que o Banco irá desalavancar significativamente os seus ativos internacionais até 30 de
junho de 2018 (87).

(129) A Grécia assumiu o compromisso de que o Banco irá alienar as suas atividades seguradoras, a sua filial imobiliária

e uma série de valores mobiliários e irá reduzir a dimensão da sua carteira de ações e participações privadas. Além
disso, o Banco não irá adquirir valores mobiliários que não possuam qualificação de investimento, com exceções
limitadas (88).

(130) A Grécia assumiu vários compromissos relacionados com governo das empresas do Banco. Comprometeu-se a

limitar a remuneração dos trabalhadores e gestores do Banco, para fazer com que o Banco cumpra a legislação
grega em matéria do governo das empresas e crie uma estrutura organizacional eficaz e adequada (89).

(131) A Grécia assumiu também o compromisso de que o Banco irá reforçar a sua política de crédito, a fim de impedir

qualquer discriminação em qualquer fase do processo de crédito e garantir que as decisões de concessão e de
reestruturação de empréstimos visam maximizar a rentabilidade do Banco. A Grécia assumiu o compromisso de
que o Banco irá melhorar a monitorização do risco de crédito, bem como a reestruturação de empréstimos (90).

(132) Vários compromissos lidam com as operações do Banco com mutuários associados. Estes compromissos visam

garantir que o Banco não se afasta de práticas bancárias prudentes na concessão ou reestruturação de empréstimos
concedidos aos seus trabalhadores, gestores e acionistas, bem como a entidades públicas, partidos políticos e
empresas de comunicação social (91).

(133) Por último, a Grécia comprometeu-se a impor restrições adicionais ao Banco, tais como uma proibição de

pagamento de cupões e de dividendos, uma proibição de aquisição e uma proibição de publicidade (92).

(134) Esses compromissos serão monitorizados até 31 de dezembro de 2018 por um mandatário responsável pelo

acompanhamento.

(83) Exercício de Gestão de Passivos, disponível em linha em: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Press%20Release_Offer%20Results_
ENGLISH.pdf e Relatório do Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia para o período de janeiro a junho de 2013, disponível
em linha em: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_2013_en.pdf
(84) Ver as demonstrações financeiras consolidadas para 2011 e 2013.
(85) Ver os Compromissos no anexo I, capítulo II.
(86) Ver nota de rodapé 85.
(87) Ver nota de rodapé 85.
(88) Ver nota de rodapé 85.
(89) Ver os Compromissos no anexo, capítulo III, secção A.
(90) Ver nota de rodapé 89.
(91) Ver nota de rodapé 89.
(92) Ver os Compromissos no anexo, capítulo III, secção C.
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(135) Separadamente, no âmbito do atual aumento de capital do Banco, uma vez que o FEFG está a apoiar o aumento de

capital, a Grécia assumiu o compromisso de implementar as medidas previstas no artigo 6.o-A da Lei do FEFG,
com a redação que lhe foi dada em 30 de março de 2014, uma disposição que visa conceder o montante residual
do défice de capital de uma instituição de crédito aos titulares dos seus instrumentos de capital e outros passivos
subordinados, consoante necessário, antes de proceder a qualquer injeção de capital pelo FEFG.

3. MOTIVOS PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO
3.1. MOTIVOS PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO À PRIMEIRA RECAPITA
LIZAÇÃO PONTE
(136) Em 27 de julho de 2012, a Comissão deu início ao procedimento formal de investigação a fim de verificar se as

condições da Comunicação relativa aos bancos de 2008 (93) foram cumpridas no que diz respeito à adequação,
necessidade e proporcionalidade da primeira recapitalização ponte fornecida pelo FEFG a favor do Banco (medida
B1).

(137) No que respeita à adequação da medida, tendo em conta o facto de que o auxílio veio após uma recapitalização

prévia e um auxílio à liquidez, e tendo em conta o período de emergência prolongado, a Comissão manifestou
dúvidas sobre se tinham sido adotadas pelo Banco todas as ações possíveis para evitar a necessidade de auxílio no
futuro (94). Além disso, a Comissão não ficou esclarecida sobre quem controlaria o Banco após a primeira
recapitalização ponte ter sido substituída por uma recapitalização permanente (95), uma vez que o Banco podia
ficar sob o controlo do Estado ou de acionistas privados minoritários. A Comissão observou que gostaria de
assegurar que a qualidade da gestão do Banco e, nomeadamente, o seu processo de empréstimo não venham a
deteriorar-se em qualquer dos casos.

(138) No que respeita à necessidade da primeira recapitalização ponte, no considerando 66 da decisão de início do

procedimento Eurobank, a Comissão questionou se tinham sido adotadas todas as medidas possíveis para evitar
que o Banco necessitasse novamente de auxílio no futuro. Além disso, uma vez que o período de duração da
recapitalização ponte era incerto, a Comissão não pôde concluir se era suficiente e respeitava os princípios de
remuneração e repartição de encargos no âmbito das regras em matéria de auxílio estatal. Além disso, dado que os
termos da conversão da primeira recapitalização ponte numa recapitalização permanente não eram conhecidos à
data em que foi adotada a decisão de início do procedimento Eurobank, a Comissão não pôde avaliá-los.

(139) No que respeita à proporcionalidade da medida, a Comissão manifestou dúvidas sobre se as salvaguardas (proibição

de publicidade, proibição de pagamento de cupões e dividendos, proibição do exercício de opção de compra e
proibição de resgate, como descrito no considerando 71 da decisão de início do procedimento Eurobank) eram
suficientes em relação à primeira recapitalização ponte. Além disso, no considerando 72 da decisão de início do
procedimento Eurobank, a Comissão expôs que poderiam ser causadas distorções da concorrência pela falta de
regras que impeçam o FEFG de coordenar todos os quatro maiores bancos gregos (a saber, o Banco, o Alpha Bank,
o BNG e o Piraeus), assim como a ausência de salvaguardas adequadas para evitar que partilhem informação
comercialmente sensível. A Comissão, por conseguinte, propôs a nomeação de um mandatário responsável pelo
acompanhamento, que estaria fisicamente presente no Banco.

3.2. MOTIVOS PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO AO NEA PROTON BANK
(140) Em 26 de julho de 2012, a Comissão deu início ao procedimento formal de investigação a fim de verificar se a

intervenção de 1 122 milhões de euros pelo regime de resolução do FGDIG (medida NP1), bem como a injeção de
capital de 250 milhões de euros pelo FEFG e as injeções de capital pelo FEFG perfazendo um total de 300 milhões
de euros (medida NP2) a favor do Nea Proton Bank cumpriam os critérios gerais de compatibilidade e os requisitos
da Comunicação relativa aos bancos de 2008, da Comunicação relativa à recapitalização (96) e da Comunicação
relativa à reestruturação (97) (restabelecimento da viabilidade a longo prazo, repartição de encargos e limitação do
auxílio a um mínimo necessário, e limitação das distorções da concorrência).

(93) Comunicação da Comissão — Aplicação das regras relativas aos auxílios estatais às medidas adotadas em relação às instituições
financeiras no contexto da atual crise financeira global (JO C 270 de 25.10.2008, p. 8).
(94) Considerando 59 da decisão de início do procedimento Eurobank.
(95) Considerando 63 da decisão de início do procedimento Eurobank.
(96) Comunicação da Comissão – A recapitalização das instituições financeiras na atual crise financeira: limitação do auxílio ao mínimo
necessário e salvaguardas contra distorções indevidas da concorrência (JO C 10 de 15.1.2009, p. 2).
(97) Comunicação da Comissão intitulada «O regresso à viabilidade e avaliação, em conformidade com as regras em matéria de auxílios
estatais, das medidas de reestruturação tomadas no setor financeiro no contexto da atual crise» (JO C 195 de 19.8.2009, p. 9).
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(141) No que respeita à adequação das medidas, a Comissão afirmou que essas medidas eram adequadas enquanto auxílio

de emergência.

(142) No que respeita à necessidade das medidas, a Comissão observou que a intervenção do regime de resolução do

FGDIG era necessária tanto no montante como na forma, ao passo que as injeções de capital pelo FEFG eram
necessárias apenas na sua forma. Contudo, no que respeita ao montante das injeções de capital pelo FEFG, no
considerando 59 da decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão manifestou dúvidas sobre se o Nea
Proton Bank seria capaz de restabelecer a sua viabilidade a longo prazo de forma autónoma e se uma reestrutu
ração autónoma era a opção menos onerosa disponível. Além disso, nos considerandos 60 e 61 da decisão de
início do procedimento Nea Proton, a Comissão declarou que a incapacidade de o Nea Proton Bank remunerar
suficientemente a recapitalização pelo FEFG criou dúvidas sobre se era um banco fundamentalmente sólido e,
consequentemente, desencadeou a necessidade de uma reestruturação profunda.

(143) No que diz respeito à proporcionalidade das medidas, a Comissão considerou que as mesmas eram proporcionadas

enquanto auxílio de emergência.

(144) No que diz respeito ao restabelecimento da viabilidade a longo prazo do Nea Proton Bank, no considerando 65 da

decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão manifestou dúvidas sobre se o banco poderia tornar-se
viável numa base autónoma.

(145) A Comissão duvidava que a reestruturação proposta fosse suficiente em comparação com a profundidade da

reestruturação necessária, tendo em conta a ausência de remuneração suficiente.

3.3. MOTIVOS PARA DAR INÍCIO AO PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO AO NEW TT BANK
(146) Em 6 de maio de 2013, a Comissão deu início ao procedimento formal de investigação para verificar se o

financiamento de 4,1 mil milhões de euros do défice de financiamento para as atividades transferidas do TT
Bank para o New TT Bank (medida NTT1), a injeção de capital de 500 milhões de euros pelo FEFG no New
TT Bank (medida NTT2), a injeção de capital de 224,96 milhões de euros sob a forma de ações preferenciais ao
abrigo do regime de apoio aos bancos gregos no TT Bank (medida TT) e a intervenção de 0,68 mil milhões de
euros pelo regime de resolução do FGDIG a favor dos ativos do T Bank que foram transferidos para o TT Bank
(medida T) cumpriam com os critérios gerais de compatibilidade e os requisitos da Comunicação relativa aos
bancos de 2008, da Comunicação relativa à recapitalização e da Comunicação relativa à reestruturação (restabe
lecimento da viabilidade a longo prazo, repartição de encargos e limitação do auxílio ao mínimo necessário, e
limitação das distorções de concorrência).

(147) A Comissão considerou que ambas as medidas, NTT2 e NTT1, eram adequadas e necessárias na sua forma

enquanto auxílio de emergência. No que diz respeito à necessidade da medida NTT2 em termos do seu montante,
a Comissão, duvidando da viabilidade a longo prazo do New TT Bank numa base autónoma, considerou que a
reestruturação numa base autónoma podia não ser a única e menos onerosa opção disponível (98). No que se refere
à remuneração destas medidas, a Comissão afirmou que a cobertura do défice de financiamento era um custo
definitivo sem compensação pelas receitas futuras que desencadeava a necessidade de uma reestruturação profun
da (99).

(148) No que diz respeito à proporcionalidade das medidas, a Comissão considerou que as medidas NTT2 e NTT1 eram

proporcionadas enquanto auxílio de emergência a curto prazo mas, no considerando 79 da decisão de início do
procedimento New TT, exigiu que fossem introduzidas rapidamente medidas que limitassem as repercussões
negativas.

(149) No que diz respeito à compatibilidade da medida T, a Comissão já a tinha aprovado temporariamente enquanto

auxílio de emergência em 16 de maio de 2012 na sua Decisão sobre a resolução do T Bank («Decisão T
Bank») (100), mas não podia conceder uma aprovação definitiva do auxílio às atividades do T Bank que foram
transferidas para o TT Bank. A Comissão prolongou na decisão de início do procedimento New TT (101) a
autorização da medida como auxílio de emergência até tomar uma decisão final sobre uma versão atualizada
do plano de reestruturação do TT Bank.

(98) Considerando 73 da decisão de início do procedimento New TT.
(99) Considerandos 75 e 77 da decisão de início do procedimento New TT.
(100) Decisão da Comissão, de 16 de maio de 2012, relativa ao auxílio estatal SA.34115 (2012/NN) «Resolução do T Bank» (JO C 284 de
20.9.2012, p. 6).
(101) Considerando 83 da decisão de início do procedimento New TT.
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(150) No que se refere à compatibilidade destas medidas com a Comunicação relativa à reestruturação, a Comissão tinha

dúvidas sobre se o New TT Bank iria restabelecer a sua viabilidade a longo prazo numa base autónoma. Este
ceticismo baseou-se no número limitado de medidas propostas a serem adotadas pelo New TT Bank para gerar
lucros no futuro, na incerteza do regime voluntário de reforma antecipada no que diz respeito à calendarização e à
taxa de aceitação pelos trabalhadores, na ausência de novas medidas para reduzir os custos de pessoal, na falta de
medidas de racionalização da rede de sucursais após a aquisição do T Bank e na deficiência concomitante para
explorar sinergias potenciais (102).

(151) Nos considerandos 90 e 91 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão manifestou preocupações

sobre se a ambiciosa diminuição das margens de juro nos depósitos existentes e o aumento das margens de
empréstimo na produção de novos empréstimos podiam ser implementados sem que o New TT Bank perdesse
uma quantidade significativa de clientes e sem que fizesse empréstimos de risco. Além disso, a Comissão tinha
dúvidas sobre se o New TT Bank iria duplicar a sua carteira de empréstimos às empresas como previsto e se, tendo
em conta a falta de conhecimentos especializados, poderia alcançar a forte taxa de crescimento prevista dos
resultados líquidos de juros.

(152) Por conseguinte, no considerando 95 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão considerou que a

reintegração do TT Bank numa empresa financeira viável e de maior dimensão aumentaria as perspetivas de
viabilidade do New TT Bank, uma vez que permitiria a racionalização dos custos, a reapreciação dos depósitos
e novos empréstimos, e a oferta de uma gama mais ampla de produtos.

(153) Como o New TT Bank manteve as atividades económicas anteriormente desenvolvidas no TT Bank, incluindo as

do T Bank, a Comissão deu início a um procedimento formal de investigação sobre se as medidas T e TT
ofereceram uma solução de longo prazo para a viabilidade do New TT Bank e convidou as partes interessadas
a apresentarem as suas observações.

(154) No que respeita à repartição de encargos, a Comissão considerou que a reestruturação numa base autónoma tinha

inflacionado os custos da reestruturação e, por conseguinte, tinha dúvidas sobre se o auxílio estatal tinha sido
limitado ao mínimo necessário. Além disso, a Comissão observou que, apesar do facto de ter sido alcançada uma
repartição suficiente de encargos dos acionistas e detentores de dívida subordinada que foi, provavelmente, a
máxima possível, a ausência de remuneração desencadeou a necessidade de uma reestruturação profunda, tanto
em termos de medidas de viabilidade como em termos de medidas destinadas a limitar as distorções da concor
rência. A Comissão observou também que o facto de uma grande parte das perdas incorridas ter resultado da
renúncia da dívida a favor do Estado justificava uma remuneração inferior (103).

(155) No que diz respeito às distorções da concorrência, a Comissão observou que o enorme montante de auxílio

recebido pelo TT Bank, as atividades transferidas do T Bank e a ausência de remuneração apelaram a uma
reestruturação profunda e a uma redução da presença do New TT Bank no mercado. Além disso, embora as
perdas tenham resultado essencialmente da exploração de GGB, a Comissão observou que o TT Bank tinha detido
mais GGB do que outros bancos gregos em proporção à sua dimensão e considerou que isso refletia uma assunção
de riscos inadequada (104). Por último, observou que, apesar do New TT Bank se ter mantido no mercado quase
como o TT Bank antes dele, as distorções da concorrência seriam limitadas, dada a sua dimensão relativamente
pequena e a ausência de atividades no estrangeiro. Contudo, a Comissão tinha dúvidas de que tivessem sido
adotadas medidas suficientes para limitar distorções indevidas da concorrência e considerou que uma proibição de
liderança de preços e outras medidas comportamentais podem ser necessárias (105).
4. OBSERVAÇÕES DAS PARTES INTERESSADAS SOBRE O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RE
LATIVO À PRIMEIRA RECAPITALIZAÇÃO PONTE
OBSERVAÇÕES DE UM BANCO GREGO

(156) Em 3 de janeiro de 2013, a Comissão recebeu as observações apresentadas por um banco grego sobre a decisão de

início do procedimento Eurobank. Este banco grego comentou que a recapitalização dos bancos gregos pelo FEFG
constitui, em princípio, um passo positivo no sentido de se alcançar um sistema bancário mais saudável e viável e
não formulou nenhuma objeção à recapitalização do Eurobank.

(157) No entanto, apesar de manifestar todo o seu apoio ao princípio da recapitalização dos bancos gregos pelo FEFG

explicou que, a fim de minimizar as distorções da concorrência e evitar a discriminação, esperava que a recapi
talização pelo FEFG estivesse aberta a todos os bancos que operam na Grécia em condições semelhantes.

(102)
(103)
(104)
(105)

Considerandos 88 e 89 da decisão de início do procedimento
Considerando 103 da decisão de início do procedimento New
Considerando 104 da decisão de início do procedimento New
Considerando 107 da decisão de início do procedimento New

New TT.
TT.
TT.
TT.
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5. OBSERVAÇÕES DA GRÉCIA SOBRE OS PROCEDIMENTOS FORMAIS DE INVESTIGAÇÃO
5.1. OBSERVAÇÕES DA GRÉCIA SOBRE O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO À PRIMEIRA RECA
PITALIZAÇÃO PONTE
(158) Em 5 de setembro de 2012, a Grécia apresentou observações que haviam sido elaboradas pelo Banco da Grécia e

pelo FEFG sobre a decisão de início do procedimento Eurobank.

5.1.1. Observações elaboradas pelo Banco da Grécia
(159) No que se refere à adequação da primeira recapitalização ponte, o Banco da Grécia observou que o montante de

18 mil milhões de euros de capital com que o FEFG recapitalizou os quatro maiores bancos gregos em maio de
2012 foi inferior ao montante final necessário para que os bancos progressivamente atingissem e mantivessem um
rácio de fundos próprios de base fixado em 10 % até junho de 2012, e um rácio de fundos próprios de base fixado
em 7 % no âmbito de um cenário de esforço adverso de três anos. Registou também que a primeira recapitalização
ponte era temporária, uma vez que o processo de recapitalização seria concluído com os aumentos de capital
social destes quatro bancos.

(160) O Banco da Grécia também observou que a recapitalização dos maiores bancos gregos constitui uma parte

integrante da reestruturação a longo prazo do setor bancário grego. Fez notar que, quando um banco permanece
nas mãos do setor privado, a gestão permanecerá provavelmente a mesma, enquanto que se um banco se tornar
propriedade do Estado (isto é, detido pelo FEFG), o FEFG pode nomear uma nova gestão que, em todo o caso, será
avaliada pelo Banco da Grécia. O Banco da Grécia referiu que avalia o quadro de governo das empresas, a
adequação da gestão e o perfil de risco de cada banco, numa base permanente, a fim de garantir que não sejam
assumidos riscos excessivos. Salientou também que o FEFG já tinha nomeado representantes no Conselho de
Administração dos bancos recapitalizados.

(161) No que diz respeito à necessidade da primeira recapitalização ponte, o Banco da Grécia observou que a recapi

talização do Banco foi limitada de forma a assegurar que os requisitos mínimos de fundos próprios então aplicáveis
(8 %) eram cumpridos. Afirmou igualmente que o período prolongado de tempo anterior às recapitalizações se
deveu à deterioração abrupta do ambiente operacional da Grécia e ao impacto do programa PSI, à complexidade de
todo o projeto e à necessidade de maximizar a participação dos investidores privados nos aumentos de capital
social.

(162) No que se refere à proporcionalidade da primeira recapitalização ponte, o Banco da Grécia referiu que a imple

mentação integral do plano de reestruturação a ser apresentado à Comissão está salvaguardada pelo facto de que a
suspensão dos direitos de voto do FEFG será levantada se, nomeadamente, o plano de reestruturação for subs
tancialmente violado. O Banco da Grécia também observou que as dificuldades do Banco não se deveram a uma
subestimação dos riscos pela gestão do Banco ou a ações comerciais agressivas.

5.1.2. Observações elaboradas pelo FEFG
(163) No que se refere à adequação da primeira recapitalização ponte, a fim de resolver a questão das eventuais

interferências estatais se o Estado conceder montantes elevados de auxílio estatal através do FEFG e o FEFG tiver
plenos direitos de voto, o FEFG declarou que os bancos financiados por ele não são considerados entidades
públicas ou sob o controlo do Estado e que não seriam controlados pelo Estado após terem sido permanentemente
recapitalizados pelo FEFG. O FEFG referiu que é uma entidade jurídica de direito privado, inteiramente indepen
dente e com autonomia de decisão. Não está sujeito a controlo do Governo, nos termos do artigo 16.o-C, n.o 2, da
Lei do FEFG, segundo o qual as instituições de crédito a que o FEFG forneceu apoio ao capital não fazem parte do
setor público em geral. Referiu-se também à estrutura de direção do FEFG.

(164) No que diz respeito à intervenção do FEFG na gestão do Banco, o FEFG notou que iria respeitar a autonomia do

Banco e não interferir com a sua gestão corrente, dado que o seu papel se limita ao que está previsto na Lei do
FEFG. Declarou que não haveria qualquer interferência ou coordenação do Estado e que as decisões do Banco sobre
o processo de empréstimo (nomeadamente em matéria de garantias, fixação de preços e solvabilidade dos mu
tuários) seriam tomadas com base em critérios comerciais.
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(165) O FEFG salientou que a Lei do FEFG e o acordo de pré-subscrição estabelecem salvaguardas adequadas a fim de

impedir que os acionistas privados existentes assumam riscos excessivos. Chamou a atenção para elementos como
i) a nomeação de representantes do FEFG como membros independentes não-executivos do Conselho de Adminis
tração do Banco e a sua presença nos comités, ii) o FEFG efetuar as devidas diligências no Banco e iii) o facto de,
após a recapitalização final, os seus direitos de voto serem restringidos apenas enquanto o Banco cumprir com os
termos do plano de reestruturação.

(166) No que diz respeito à necessidade da primeira recapitalização ponte e, especificamente, no que diz respeito ao nível

de remuneração do auxílio, o FEFG declarou que a remuneração foi acordada com os representantes da Comissão,
do BCE e do FMI. Esse nível acordado teve em conta que a primeira recapitalização ponte seria convertida numa
recapitalização permanente antes de 30 de setembro de 2012, prazo que foi fixado em março de 2012 no MPEF
entre a Comissão, o BCE e o FMI, e a Grécia.

(167) No que se refere à proporcionalidade da primeira recapitalização ponte, o FEFG observou que as medidas por ele

adotadas, como as descritas no considerando 165 da presente decisão, são salvaguardas suficientes, tendo em conta
os montantes elevados de auxílio recebido e o período de emergência prolongado. Além disso, o FEFG declarou
que existem medidas adequadas em vigor, a fim de garantir que os bancos em que o FEFG participa não partilhem
informação comercialmente sensível entre eles. Essas medidas incluem a nomeação de diferentes representantes do
FEFG para esses bancos, os mandatos concedidos a esses representantes que protegem especificamente contra a
troca de informações de um representante para outro e instruções internas claras aos referidos agentes para que
não transmitam informações comercialmente sensível dos bancos. Além disso, o FEFG declarou não exercer os seus
direitos no que se refere aos bancos de uma forma que possa impedir, restringir, distorcer ou reduzir de forma
significativa ou dificultar a concorrência efetiva. Por último, o FEFG sublinhou que os membros do seu Conselho
de Administração e os seus trabalhadores estão sujeitos a regras de confidencialidade estritas e deveres fiduciários e
estão vinculados pelas disposições relativas ao segredo profissional no que respeita aos seus assuntos.
5.2. OBSERVAÇÕES DA GRÉCIA SOBRE O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO AO NEA PROTON
BANK

(168) Em 5 de setembro de 2012, a Grécia apresentou observações que haviam sido elaboradas pelo Banco da Grécia e

pelo FEFG sobre a decisão de início do procedimento Nea Proton.
5.2.1. Observações elaboradas pelo Banco da Grécia

(169) O Banco da Grécia observou que o Nea Proton Bank, enquanto instituição de crédito intercalar detida pelo FEFG,

não podia fornecer um plano de negócios a longo prazo numa base autónoma. Além disso, o Banco da Grécia
notou que segue de perto a implementação do plano de negócios elaborado pelo FEFG para o Nea Proton Bank e
apresentado à Comissão, a fim de garantir que o Nea Proton Bank pudesse ser vendido no prazo previsto por lei.

(170) No que respeita à rentabilidade da taxa de crescimento, o Banco da Grécia salientou que a maior parte do

crescimento estava prevista ocorrer durante 2013 (quando se esperava que o resultado líquido de juros aumentasse
para 55,3 milhões de euros, em comparação com os 22,7 milhões de euros de 2012), que resultaria sobretudo da
redução das despesas totais com juros e seria o resultado de dois fatores: um refinanciamento dos depósitos a
prazo que costumavam gerar altos rendimentos em melhores condições e uma redução de 30 % do montante total
em dívida dos depósitos durante a primeira metade de 2012. Além disso, o Banco da Grécia destacou o facto de
que a partir de 2013, os valores do resultado líquido de juros se movimentariam sem grandes dificuldades e não
suscitariam quaisquer dúvidas quanto à capacidade do Nea Proton Bank para atingir o objetivo.
5.2.2. Observações elaboradas pelo FEFG

(171) No que se refere à necessidade das medidas a favor do Nea Proton Bank, o FEFG observou que o Banco da Grécia é

a autoridade pertinente para decidir sobre qualquer medida de resolução e que o FEFG injetou o capital mínimo
exigido para efeitos regulamentares.

(172) No que diz respeito ao restabelecimento da viabilidade a longo prazo do Nea Proton Bank, o FEFG fez referência

ao quadro de resolução ao abrigo do qual o FEFG devia vender o Nea Proton Bank no prazo de dois anos e
concordou com a Comissão que o Nea Proton Bank poderia ser parte integrante de uma entidade viável e de
maiores dimensões. Embora o plano de reestruturação do Nea Proton Bank se tenha baseado num modelo «de base
autónoma», o FEFG explicou que o seu objetivo consistia em facilitar a venda do referido banco, melhorando a sua
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atratividade para os investidores e os seus resultados financeiros. O FEFG comentou que as injeções de capital não
só permitiram que o Nea Proton Bank respeitasse o rácio mínimo de adequação dos fundos próprios como
também melhoraram a sua situação financeira e a sua atratividade para qualquer futura fusão com outros pequenos
bancos. O FEFG notou igualmente que a injeção de capital adicional tinha sido necessária para cobrir as perdas por
imparidade relacionadas com o programa PSI e o aumento das despesas de provisão para empréstimos.
(173) O FEFG observou que o Nea Proton Bank tinha melhorado o seu custo de financiamento e a fidelidade dos

depósitos. A dependência do Nea Proton Bank do Eurossistema diminuiu em 2012 e o banco tinha melhorado a
sua posição de liquidez. A injeção de capital adicional tinha contribuído para reduzir as taxas de juro sobre
depósitos e para melhorar as margens da taxa de juro. O Nea Proton Bank já tinha reapreciado parte da sua
carteira de empréstimos, utilizando preços com base no risco com taxas de juro muito superiores ao custo de
financiamento. Além disso, a taxa de crescimento prevista do resultado líquido de juros ocorreria com uma
expansão conservadora no segmento de mercado das empresas e através da melhoria da qualidade da carteira.

(174) O FEFG observou que o Nea Proton Bank tinha reduzido significativamente os seus custos operacionais em 2012,

que as suas duas únicas filiais cessariam operações, que a sua participação nas corretoras de seguros estava a ser
muito reduzida e que as suas atividades de negociação por conta própria terminariam.

(175) Por último, o FEFG observou que as distorções da concorrência seriam reduzidas dada a pequena quota do Nea

Proton Bank no total dos ativos bancários na Grécia e o facto de que o banco não estava a considerar uma
angariação de depósitos agressiva.
5.3. OBSERVAÇÕES DA GRÉCIA SOBRE O PROCEDIMENTO FORMAL DE INVESTIGAÇÃO RELATIVO AO NEW TT BANK

(176) Em 19 de julho de 2013, o Ministério das Finanças apresentou observações sobre a decisão de início do

procedimento New TT.

(177) No que respeita à necessidade da medida NTT1, o Ministério das Finanças acrescentou que o valor exato dos ativos

e passivos que foram transferidos para o New TT Bank foi definido com base no relatório dos auditores externos,
em conformidade com o artigo 63.o-E, n.o 6, da Lei n.o 3601/2007.

(178) No que respeita à necessidade da medida NTT2, o Ministério das Finanças alegou que o segundo programa de

ajustamento para a Grécia (segunda revisão-maio de 2013) exigia a venda do New TT Bank a terceiros até 15 de
julho de 2013.

(179) No que se refere à remuneração das medidas de NTT1 e NTT2, o Ministério das Finanças notou que o FEFG, que

preenche o défice de financiamento até 31 de dezembro de 2013 em vez do FGDIG, obtém um direito preferencial
sobre os outros credores não garantidos no caso da liquidação dos ativos que permaneceram propriedade do TT
Bank, e que apenas as reivindicações dos trabalhadores para receber 50 % da sua remuneração se classificam antes
do direito do FEFG. Por conseguinte, observou que o produto da liquidação desses ativos beneficiará sobretudo o
FEFG e reduzirá assim os custos suportados pelo Estado.

(180) No que diz respeito ao restabelecimento da viabilidade a longo prazo do New TT Bank, o Ministério das Finanças

observou que, enquanto instituição de crédito intercalar, o New TT Bank tinha de ser vendido no prazo de dois
anos a contar do seu estabelecimento, em conformidade com o artigo 63.o-E da Lei n.o 3601/2007. A venda do
New TT Bank seria, em conformidade com o MPEF de maio de 2013, concluída até 15 de julho de 2013,
garantindo assim a viabilidade a longo prazo das suas atividades.
6. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO RELACIONADO COM AS EMPRESAS ADQUIRIDAS
6.1. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO RELACIONADO COM O NEA PROTON BANK
6.1.1. Existência e montante do auxílio

(181) A Comissão deve estabelecer a existência de auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. De acordo

com essa disposição, considera-se auxílio estatal qualquer auxílio concedido por um Estado-Membro ou prove
niente de recursos estatais, independentemente da forma que assuma, que falseie ou ameace falsear a concorrência
pelo favorecimento de determinadas empresas ou a produção de determinadas mercadorias, na medida em que
afete as trocas comerciais entre Estados-Membros.
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6.1.1.1. Existência de auxílio nas medidas concedidas ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos (medidas Pr1, Pr2 e
Pr3)
(182) A injeção de 80 milhões de euros de capital pelo Estado grego no Proton Bank em maio de 2009 (medida Pr1), os

títulos de dívida pública grega no montante de 78 milhões de euros obtidos pelo Proton Bank em abril de 2009
(medida Pr2) e a garantia estatal dada ao Proton Bank para as obrigações emitidas com um valor nominal de 149,4
milhões de euros em julho de 2010 (medida Pr3) foram concedidos ao abrigo do regime de apoio aos bancos
gregos (106). Na decisão que aprova esse regime, a Comissão concluiu que as medidas concedidas ao abrigo desse
regime constituiriam auxílio estatal.

(183) Tal como se conclui no considerando 38 da decisão de início do procedimento Nea Proton, o Nea Proton Bank

mantém as atividades económicas do Proton Bank. As medidas Pr1, Pr2 e Pr3 beneficiaram o Nea Proton Bank,
uma vez que contribuíram para a estabilização e a manutenção das atividades económicas que lhe foram trans
feridas e que de outra forma deixariam de existir. Por conseguinte, a Comissão considera que estas beneficiaram as
atividades económicas transferidas para o Nea Proton Bank.
6.1.1.2. Existência de auxílio na cobertura do défice de financiamento do Nea Proton Bank (medida NP1)

(184) Nos considerandos 31 a 37 da decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão já estabeleceu que a

medida NP1, a intervenção pelo regime de resolução do FGDIG e pelo FEFG para cobrir o défice de financiamento,
constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. No considerando 38 da mesma decisão, a
Comissão considerou o Nea Proton Bank o beneficiário económico dessa medida, uma vez que o Nea Proton Bank
mantém a atividade económica do Proton Bank que continua a existir em virtude do auxílio recebido.
6.1.1.3. Existência de auxílio na injeção de capital social inicial pelo FEFG e injeção de capital social adicional pelo FEFG em
2012 (medida NP2)

(185) Nos considerandos 41 a 43 da decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão já estabeleceu que a

injeção de capital de 250 milhões de euros pelo FEFG e as injeções de capital adicionais previstas no momento
dessa decisão, num total de 300 milhões de euros, constituíram auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do
Tratado. Tal como referido no considerando 93 da presente decisão, fora os possíveis 300 milhões de euros
adicionais de capital, o FEFG acabou por contribuir com mais 265 milhões de euros em 2012, o que eleva o total
do auxílio de recapitalização em 2011 e 2012 para 515 milhões de euros (medida NP2).
6.1.1.4. Existência de auxílio na injeção de capital pelo FEFG no Nea Proton Bank antes da sua venda ao Banco (NP3)

(186) A Comissão considera que a injeção de capital pelo FEFG no Nea Proton Bank antes da sua venda ao Banco, no

valor de 395 milhões de euros, constitui auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.

(187) A injeção de capital foi fornecida pelo FEFG, que é uma entidade criada e financiada pela Grécia para apoiar os

bancos, pelo que foi efetuada utilizando recursos estatais. Além disso, a medida é seletiva por natureza, uma vez
que a injeção de capital só beneficia o Nea Proton Bank.

(188) Além disso, a intervenção fornece ao Nea Proton Bank uma clara vantagem, uma vez que permite que as suas

atividades bancárias se mantenham vivas. Sem a injeção de capital, o Nea Proton Bank, que tinha capitais
profundamente negativos, teria entrado em falência. Em tais circunstâncias, não teria sido possível vender o
Nea Proton Bank e integrá-lo numa entidade mais ampla. Além disso, essa recapitalização não está em confor
midade com o princípio do investidor de mercado. Pelo contrário, a recapitalização de 395 milhões de euros
permitiu que a venda do Nea Proton Bank fosse efetuada por um preço de um euro. Um investidor privado teria
optado por não proceder à recapitalização e deixar o Nea Proton Bank entrar em falência poupando, por
conseguinte, 395 milhões de euros.

(189) O Nea Proton Bank concorre com outros bancos, incluindo filiais de bancos estrangeiros que desenvolvem

atividades na Grécia ou que estão potencialmente interessadas em entrar no mercado grego. Por conseguinte, a
injeção de capital tem um efeito sobre as trocas comerciais entre Estados-Membros e, eventualmente, distorce a
concorrência.

(190) Por conseguinte, a Comissão conclui que a injeção de capital de 395 milhões de euros no Nea Proton Bank

constitui auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.

(106) Ver notas de rodapé 4 e 6.
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Beneficiário da medida NP3
(191) Tal como já explicado no considerando 188, a Comissão considera o Nea Proton Bank como sendo o beneficiário

da injeção de capital de 395 milhões de euros no Nea Proton Bank, uma vez que o auxílio permitiu a continuação
das suas atividades económicas no Banco.

(192) Quanto à questão de saber se a venda do Nea Proton Bank implica auxílio estatal ao Banco, em conformidade com

o ponto 49 da Comunicação relativa aos bancos de 2008, a Comissão deve avaliar se foram cumpridos deter
minados requisitos. Em especial, é necessário examinar se: i) o processo de venda foi aberto e não discriminatório;
ii) a venda foi realizada em condições de mercado; e iii) a instituição financeira ou o Governo maximizaram o
preço de venda dos ativos e passivos envolvidos.

(193) O Banco adquiriu as ações no Nea Proton Bank porque apresentou a única proposta válida no âmbito de um

procedimento de concurso não discriminatório, aberto a outros bancos e instituições financeiras. Um consultor
financeiro do FEFG contactou um grande número de bancos, instituições financeiras e patrocinadores e apenas
quatro manifestaram o seu interesse em adquirir o Nea Proton Bank, dos quais apenas dois, o Banco e um fundo
de cobertura (107), apresentaram propostas finais. A proposta do Banco foi a única a cumprir o dossier do concurso
do FEFG.

(194) Uma vez que o consultor financeiro contactou um grande número de bancos e tinha fixado antecipadamente o

calendário e os requisitos que as propostas deviam satisfazer para serem consideradas válidas, a Comissão considera
que o concurso foi aberto e não discriminatório. A Comissão conclui, por conseguinte, que o processo de concurso
permite excluir a presença de auxílio ao comprador.

(195) O Banco pagou uma contrapartida de um euro e o FEFG assumiu o compromisso de recapitalizar o Nea Proton

Bank antes da sua venda. Esse preço negativo (ou seja, tendo em conta a recapitalização do Nea Proton Bank
imediatamente antes da venda) não impede que o preço de venda reflita o valor de mercado da empresa (108) uma
vez que o património líquido do Nea Proton Bank era claramente negativo e era esperado que continuasse a
registar perdas. A Comissão não tem motivos para acreditar que a oferta feita e o preço pago não refletiam o preço
de mercado da empresa. Por conseguinte, em conformidade com o ponto 49 da Comunicação relativa aos bancos
de 2008, com o ponto 20 da Comunicação relativa à reestruturação e com a sua própria prática decisória (109), a
Comissão conclui que o preço de venda foi o preço de mercado e que o auxílio ao Banco pode ser excluído.

6.1.1.5. Conclusão sobre a existência e o montante total do auxílio recebido
(196) Com base nos considerandos 182 a 190, a Comissão considera que as medidas Pr1, Pr2 e Pr3, NP1, NP2 e NP3

preenchem todas as condições definidas no artigo 107.o, n.o 1, do Tratado e constituem auxílio estatal. No que se
refere às medidas Pr1, Pr2 e Pr3, a Comissão conclui que, na medida em que contribuíram para a continuação da
existência das atividades do Proton Bank que foram posteriormente transferidas para o Nea Proton Bank, pode
considerar-se que beneficiam igualmente o Nea Proton Bank que mantém essas atividades. Como já mencionado
no considerando 184, o beneficiário da medida NP1 é o Nea Proton Bank, que mantém as atividades transferidas
do Proton Bank. Além disso, o Nea Proton Bank é também o beneficiário das medidas NP2 e NP3.

(197) Por conseguinte, a Comissão conclui que as atividades do Nea Proton Bank receberam auxílio estatal sob a forma

de apoio ao capital no valor de 2 111,6 milhões de euros (medidas Pr1, NP1, NP2 e NP3), para além de garantias
estatais de 149,4 milhões de euros (medida Pr3) e de títulos de dívida pública grega no valor de 78 milhões de
euros (medida Pr2), tal como resumido no quadro 9.

(107) A proposta do fundo de cobertura não estava em conformidade com o dossier de concurso do FEFG. A proposta do fundo de
cobertura foi condicionada ao cumprimento da devida diligência, para a qual pediu um prazo adicional, pedido que não era
compatível com o prazo do MPEF. Além disso, requeria declarações e garantias substanciais e o fundo de cobertura introduziu um
teto de 25 milhões de euros no montante de capital adicional que estava disposto a injetar caso fosse necessário e que faria apenas
por um ano.
(108) Ver também o considerando 82 da Decisão da Comissão, de 28 de novembro de 2012, relativa ao auxílio estatal SA. 34053
(2012/N) — Espanha «Recapitalização e Reestruturação do Banco de Valencia S.A.» (JO C 75 de 14.3.2013, p. 3).
(109) Ver Decisão da Comissão, de 25 de janeiro de 2010, relativa ao processo de auxílio estatal NN 19/2009 — Auxílio à Reestruturação à
Dunfermline Building Society (JO C 101 de 20.4.2010, p. 7), considerando 47; Decisão da Comissão, de 25 de outubro de 2010,
relativa ao processo de auxílio estatal n.o 560/2009 — Auxílio para a liquidação do Banco Fionia (JO C 76 de 26.3.2011, p. 3),
considerando 55; Decisão da Comissão, de 8 de novembro de 2010, relativa ao processo de auxílio estatal n.o 392/2010 —
Reestruturação do CajaSur (JO C 357 de 30.12.2010, p. 12), considerando 52.
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Quadro 9
Panorâmica do auxílio total recebido pelo Proton Bank e pelo Nea Proton Bank
Beneficiário do auxílio

Medida

Atividades do Proton Bank
Atividades do Nea Proton Bank

Natureza do auxílio

Pr1

Recapitalização

80

NP1

Financiamento do
défice de financia
mento do PB para o
NPB

1 121,6

NP2

Recapitalização

515

NP3

Recapitalização

395

Total do auxílio de capital concedido
Beneficiário do auxílio
Atividades do Proton Bank

Total do auxílio à liquidez concedido

Montante do auxílio
(em milhões de euros)

2 111,6
Medida

Natureza do auxílio

Pr2

Empréstimos obri
gacionistas

78

Pr3

Garantia

149,4
227,4

6.1.2. Base jurídica da apreciação da compatibilidade
(198) O artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado confere poderes à Comissão para decidir que o auxílio é compatível

com o mercado interno se este se destinar a «sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro».

(199) A Comissão reconheceu que a crise financeira mundial pode criar uma perturbação grave na economia de um

Estado-Membro e que as medidas de apoio aos bancos podem sanar essa perturbação. Este facto foi confirmado na
Comunicação relativa aos bancos de 2008, na Comunicação relativa à recapitalização e na Comunicação relativa à
reestruturação. A Comissão continua a considerar que os requisitos que permitem aprovar o auxílio estatal nos
termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado estão preenchidos tendo em conta o ressurgimento de tensões
nos mercados financeiros. A Comissão confirmou este ponto de vista ao adotar a Comunicação relativa à
prorrogação de 2011 (110) e a Comunicação relativa aos bancos de 2013 (111).

(200) Relativamente à economia grega, nas suas decisões de aprovação e prorrogação do regime de apoio aos bancos

gregos, bem como na sua aprovação das medidas de auxílio estatal concedido pela Grécia a bancos individuais (112),
a Comissão reconheceu que existe uma ameaça de perturbação grave na economia grega e que o apoio estatal aos
bancos é adequado para sanar essa perturbação. Por conseguinte, a base jurídica para a apreciação das medidas de
auxílio deve ser o artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado.

(201) Para que um auxílio seja compatível nos termos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado deve estar em

conformidade com os critérios gerais de compatibilidade:

a) adequação: o auxílio deve ser bem orientado, para poder efetivamente alcançar o objetivo de sanar uma
perturbação grave da economia; tal não seria o caso se a medida não fosse adequada para sanar a perturbação;
(110) Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de Janeiro de 2012, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas
de apoio aos bancos no contexto da crise financeira (JO C 356 de 6.12.2011, p. 7).
(111) Comunicação da Comissão sobre a aplicação, a partir de 1 de agosto de 2013, das regras em matéria de auxílios estatais às medidas
de apoio aos bancos no contexto da crise financeira («comunicação sobre o setor bancário») (JO C 216 de 30.7.2013, p. 1).
(112) Ver notas de rodapé 9 e 11.
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b) necessidade: a medida de auxílio deve, no seu montante e forma, ser necessária para atingir o objetivo; por
conseguinte, o montante deve ser o mínimo necessário para atingir o objetivo e assumir a forma mais adequada
para sanar a perturbação.
c) proporcionalidade: os efeitos positivos da medida devem compensar de forma adequada as distorções da
concorrência, de forma a que estas sejam limitadas ao mínimo necessário para atingir os objetivos visados
pela medida.
(202) Durante a crise financeira, a Comissão desenvolveu critérios de compatibilidade para os diferentes tipos de medidas

de auxílio. Os princípios para a apreciação das medidas de auxílio foram inicialmente estabelecidos na Comuni
cação relativa aos bancos de 2008.

(203) A Comunicação relativa à recapitalização (113) define mais orientações sobre o nível de remuneração exigido para

as injeções de capital do Estado.

(204) Por último, a Comissão esclareceu, na sua Comunicação relativa à reestruturação (114), a forma como irá apreciar os

planos de reestruturação. Na sua apreciação do plano de reestruturação do Banco ao abrigo da Comunicação
relativa à reestruturação, a Comissão terá em conta todas as medidas enumeradas no quadro 7.
6.1.3. Apreciação da compatibilidade das medidas de auxílio ao abrigo da Comunicação relativa aos
bancos de 2008 e da Comunicação relativa à recapitalização
6.1.3.1. Compatibilidade das medidas Pr1, Pr2 e Pr3 com a Comunicação relativa aos bancos de 2008

(205) As medidas Pr1, Pr2 e Pr3 foram concedidas ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos. As medidas

incluídas neste regime já foram avaliadas e consideradas compatíveis com o mercado interno na decisão da
Comissão de 19 de novembro de 2008.

6.1.3.2. Compatibilidade das medidas NP1 e NP2 com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a Comunicação
relativa à recapitalização
(206) A Comissão aprovou as medidas NP1 e NP2 como auxílio de emergência na decisão de início do procedimento

Nea Proton. No entanto, tal como mencionado no considerando 142, a Comissão manifestou preocupações
quanto à necessidade do montante da medida NP2, se o Nea Proton Bank seria capaz de restaurar a viabilidade
a longo prazo numa base autónoma e, portanto, questionou-se sobre se a opção autónoma seria a opção mais
barata disponível. Foi dada resposta a estas preocupações através da venda do Nea Proton Bank ao Banco em 15 de
julho de 2013. Uma vez que o Nea Proton Bank foi vendido ao Banco através de um processo aberto, transparente
e não discriminatório, a contrapartida paga pelo Banco é considerada como o preço de mercado. Por conseguinte,
o montante de capital injetado pelo Estado antes da venda foi necessário para o êxito da venda. A integração do
Nea Proton Bank nas atividades do Banco irá resolver as questões relacionadas com a viabilidade a longo prazo do
Nea Proton Bank, à luz do plano de reestruturação apresentado pelo Banco à Comissão.
6.1.3.3. Compatibilidade da medida NP3 com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a Comunicação relativa à
recapitalização
6.1.3.3.1. A d e q u a ç ã o

(207) No que diz respeito à adequação da medida NP3, a injeção de capital de 395 milhões de euros pelo FEFG no Nea

Proton Bank antes da sua venda ao Banco, a Comissão considera que a medida é adequada, pois contribuiu para
manter vivas as atividades do Nea Proton Bank. Essas atividades não teriam podido prosseguir sem o auxílio do
FEFG, uma vez que o Nea Proton Bank tinha capital próprio negativo no momento da sua venda ao Banco e
continuou a registar perdas. Nenhum banco teria comprado o Nea Proton Bank sem uma recapitalização prévia.
Por conseguinte, a medida garante que a estabilidade financeira na Grécia se mantenha. Nesta base, a Comissão
conclui que a medida é adequada enquanto auxílio de emergência.
6.1.3.3.2. N e c e s s i d a d e

(208) De acordo com a Comunicação relativa aos bancos de 2008, a medida de auxílio deve, em termos de montante e

de forma, ser necessária para atingir o objetivo da medida. Tal implica que a injeção de capital deve consistir no
montante mínimo necessário para atingir esse objetivo.

(113) Ver nota de rodapé 96.
(114) Ver nota de rodapé 97.
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(209) Como o Banco da Grécia declarou na sua carta de 19 de julho de 2013, se o Nea Proton Bank tivesse sido

liquidado, poderia ter causado contágio, provocando uma nova crise sistémica e minando a confiança que tinha
sido recentemente restaurada no sistema bancário após a conclusão do processo de recapitalização. A Comissão
considera que esses elementos de estabilidade financeira justificam a necessidade da medida NP3.

(210) No que diz respeito à escala da intervenção, o valor de 395 milhões de euros foi determinado por um processo de

concurso aberto e não discriminatório. O Banco tinha concluído uma devida diligência do Nea Proton Bank. A
proposta do Banco, que exigia a recapitalização de 395 milhões de euros antes da respetiva aquisição do Nea
Proton Bank, foi calculada de modo a cumprir o rácio mínimo de adequação dos fundos próprios de 9 % e a
permitir disposições de um montante adicional de 119 milhões de euros, devido a perdas com empréstimos
adicionais esperadas e perdas antes de impostos esperadas até 2016. A Comissão conclui que o auxílio de 395
milhões de euros era necessário.

(211) No que se refere à remuneração do auxílio, uma vez que o preço de venda está fixado em um euro, o FEFG não irá

recuperar qualquer quantia em dinheiro. A sua contribuição é semelhante a uma subvenção. Como indicado no
ponto 44 da Comunicação relativa à recapitalização, uma recapitalização insuficientemente remunerada só pode ser
aceite no caso de bancos em dificuldades que não possam pagar qualquer remuneração. A Comissão considera ser
esse o caso do Nea Proton Bank. A ausência de remuneração dá origem à necessidade de uma reestruturação
profunda, em conformidade com a Comunicação relativa à recapitalização.

(212) Em conclusão, a medida é necessária enquanto auxílio de emergência, tanto em termos de montante como de

forma, para atingir o objetivo de limitar as perturbações no sistema bancário grego e da economia como um todo.
6.1.3.3.3. P r o p o r c i o n a l i d a d e

(213) A Comissão observa que, na sequência da fusão das empresas por absorção do Nea Proton Bank pelo Banco, as

atividades económicas do Nea Proton Bank foram transferidas para o Banco. O facto de o auxílio resgatar essas
atividades económicas pode, em teoria, criar distorções de concorrência. No entanto, a Comissão faz notar a
pequena dimensão do Nea Proton Bank e o processo de venda, em que os concorrentes tiveram a oportunidade de
licitar pelo Nea Proton Bank. Além disso, imediatamente após a sua transferência, as atividades económicas do Nea
Proton Bank vão ser totalmente integradas no Banco e deixarão de existir como uma atividade económica separada
ou concorrente. Por conseguinte, a Comissão conclui que o auxílio não cria distorções indevidas da concorrência.
6.1.3.3.4. C o n c l u s ã o r e l a t i v a à c o n f o r m i d a d e d a m e d i d a N P 3 c o m a C o m u n i c a ç ã o
relativa aos bancos de 2008 e a Comunicação relativa à recapitalização.

(214) Assim, a Comissão conclui que a medida NP3 é adequada, necessária e, tendo em conta a profunda reestruturação

prevista para o Banco em que as atividades económicas do Nea Proton Bank estão agora contidas, é proporcional
ao objetivo pretendido.
6.1.4. Compatibilidade das medidas de auxílio com a Comunicação relativa à reestruturação

(215) Nos considerandos 60, 61, 78 e 79 da decisão de início do procedimento Nea Proton, e no que diz respeito às

medidas NP1 e NP2, a Comissão observou que o Nea Proton Bank provavelmente não estaria em condições de
remunerar o auxílio estatal que recebeu e sublinhou que a ausência de remuneração desencadeou a necessidade de
uma profunda reestruturação. No considerando 211 a Comissão constatou, no que diz respeito à remuneração da
medida NP3 que, dado que o preço de venda do Nea Proton está fixado em um euro, o FEFG não irá recuperar
qualquer dos 395 milhões de euros injetados imediatamente antes da venda (medida NP3). Além disso, a Grécia
não irá recuperar nada das ações preferenciais emitidas em maio de 2009, uma vez que os direitos patrimoniais
correspondentes foram deixados no liquidado Proton Bank. Por conseguinte, a Comissão conclui que a ausência de
remuneração desencadeia a necessidade de uma reestruturação profunda, tanto em termos de medidas de viabi
lidade, como em termos de medidas destinadas a limitar as distorções da concorrência.
6.1.4.1. Viabilidade a longo prazo da atividade do Nea Proton Bank através da venda

(216) O ponto 21 da Comunicação relativa à reestruturação determina que, quando a instituição de crédito em dificul

dades não puder retornar de modo credível a uma viabilidade a longo prazo, deve ser considerada a sua liquidação
ordenada ou a sua venda por leilão. Por conseguinte, os Estados-Membros podem incentivar a saída dos partici
pantes inviáveis, permitindo ao mesmo tempo que o processo de saída se realize num prazo adequado que
preserve a estabilidade financeira.
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(217) Na decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão levantou sérias dúvidas sobre se o Nea Proton Bank

conseguiria restabelecer a sua viabilidade a longo prazo numa base autónoma e salientou as sinergias que poderiam
ser alcançadas mediante a sua integração numa grande entidade financeira.

(218) A este respeito, o ponto 17 da Comunicação relativa à reestruturação esclarece que a venda de um banco em

dificuldades a outra instituição financeira pode contribuir para restabelecer a viabilidade a longo prazo, se o
comprador for viável e capaz de absorver a transferência desse banco em dificuldades, e pode ajudar a restabelecer
a confiança do mercado. Além disso, em conformidade com o MPEF, tinha de ser alcançada uma maior conso
lidação do setor bancário e o FEFG tinha de vender o Nea Proton Bank até 15 de julho de 2013.

(219) Como especificado na secção 7.5.2, com base no seu plano de reestruturação, o Banco pode ser considerado como

uma entidade viável. Por conseguinte, o facto das atividades do Nea Proton Bank terem sido transferidas para o
Banco permite restabelecer a sua viabilidade a longo prazo. Além disso, o facto do Nea Proton Bank estar
totalmente integrado no Banco e de deixar de existir como concorrente autónomo constitui uma reestruturação
profunda, tal como exigido pela falta de remuneração do auxílio estatal.

6.1.4.2. Contribuição própria e repartição de encargos
(220) Na decisão de início do procedimento Nea Proton, a Comissão manifestou dúvidas sobre se os custos da rees

truturação tinham sido limitados ao mínimo. Essas dúvidas decorreram da observação de que o Nea Proton Bank
não conseguiria retornar a uma viabilidade a longo prazo de forma autónoma sem incorrer em custos elevados. A
integração do Nea Proton Bank no Banco, uma entidade de maiores dimensões com infraestruturas de TI e
estrutura de gestão de risco apropriadas, responde a essas preocupações. A venda ao Banco contribui para limitar
ao mínimo os custos de reestruturação.

(221) No que diz respeito à contribuição dos acionistas e titulares de dívida subordinada para os custos de reestruturação,

a Comissão já estabeleceu no considerando 77 da decisão de início do procedimento Nea Proton que os acionistas
e detentores de dívida subordinada não foram transferidos para o Nea Proton Bank mas permaneceram no Proton
Bank, isto é, na entidade em liquidação. Por conseguinte, a Comissão considerou que foi alcançada uma repartição
de encargos dos acionistas e detentores de dívida subordinada suficiente.

6.1.4.3. Medidas para limitar as distorções da concorrência
(222) No que respeita a medidas para limitar as distorções da concorrência, o ponto 30 da Comunicação relativa à

reestruturação estabelece que «a Comissão toma como ponto de partida para a sua apreciação da necessidade de tais
medidas, a dimensão, escala e âmbito das atividades que o banco em causa teria após a implementação de um plano de
reestruturação credível. A natureza e a forma de tais medidas dependerão de dois critérios: primeiramente, o montante do
auxílio e as condições e circunstâncias em que foi concedido e, em segundo, as características do mercado ou mercados em que o
banco beneficiário irá operar.»

(223) Em relação ao montante de auxílio recebido, a Comissão observa o montante total do auxílio recebido sob a forma

de capital no valor de 2 111,6 milhões de euros (Pr1, NP1, NP2, NP3), além do apoio à liquidez estatal de 149,4
milhões de euros (Pr3) e dos títulos de dívida pública grega no valor de 78 milhões de euros (Pr2). A medida Pr1
correspondeu a 4,6 % dos APR do Proton Bank nessa altura. A medida NP1, o financiamento do défice de
financiamento da transferência de atividades do Proton Bank para o Nea Proton Bank, correspondeu a cerca de
36 % dos APR do Proton Bank no final de 2010 ou a 84 % dos APR do Nea Proton Bank aquando da sua criação.
A injeção de capital social inicial pelo FEFG no Nea Proton Bank, que fazia parte da medida NP2, correspondeu a
cerca de 18,8 % dos APR deste último aquando da sua criação. As injeções de capital social adicionais, que faziam
parte da medida NP2, corresponderam a cerca de 34,2 % dos APR do Nea Proton Bank (com base nos dados de
31 de dezembro de 2012 (115)). Tal como especificado no considerando 80 da decisão de início do procedimento
New Proton, as medidas NP1 e NP2 representaram mais de 50 % dos APR do Proton Bank, ou mais de 130 % dos
APR do Nea Proton Bank. A injeção de capital social antes da venda ao Banco, ou seja, a medida NP3, corres
pondeu a cerca de 48,7 % dos APR do Nea Proton Bank (com base nos dados de 31 de maio de 2013). Estes
montantes de auxílio, em combinação com a ausência de remuneração, exigem uma profunda redução da presença
de mercado do beneficiário.

(115) Relatório financeiro anual para o período prorrogado de 9 de outubro de 2011 a 31 de dezembro de 2012, de acordo com o qual
os APR atingiram os 775,62 milhões de euros em 31 de dezembro de 2012.
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(224) Em relação ao mercado em que o Nea Proton Bank operava, no considerando 82 da decisão de início do

procedimento Nea Proton, a Comissão salientou que o Proton Bank era um banco muito pequeno (aproximada
mente 1 % da quota de mercado do total dos ativos dos bancos gregos) e, consequentemente, os ativos e passivos
do Proton Bank que foram transferidos para o Nea Proton Bank eram relativamente pequenos em comparação
com a dimensão do sistema bancário grego. Por conseguinte, a Comissão concluiu que, apesar do montante
extremamente elevado de auxílio, a distorção da concorrência provocada pelo auxílio ao Nea Proton Bank poderia
ser considerada limitada.

(225) Além disso, as atividades do Nea Proton Bank foram oferecidas aos concorrentes através de um leilão aberto. Na

sequência da sua venda, o Nea Proton Bank deixou de existir enquanto concorrente autónomo, na medida em que
foi totalmente integrado no Banco.

(226) A Comissão conclui que, dada a pequena dimensão do Nea Proton Bank, o processo de venda aberto e o facto de

o Nea Proton Bank deixar de existir como concorrente autónomo, não existem distorções indevidas da concor
rência, não obstante o montante elevado do auxílio e a ausência de remuneração.
6.1.4.4. Conclusão sobre a compatibilidade com a Comunicação relativa à reestruturação

(227) Com base na análise dos considerandos 216 a 226 acima, a Comissão conclui que a venda do Nea Proton Bank e

a sua integração no Banco asseguram a viabilidade a longo prazo do Nea Proton Bank, que o auxílio se limita ao
mínimo necessário e que não existe distorção indevida da concorrência.

(228) Todas as medidas de auxílio constantes do quadro 7 devem, por conseguinte, ser declaradas compatíveis com o

mercado interno.

6.2. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO RELACIONADO COM O NEW TT BANK
6.2.1. Existência e montante do auxílio
(229) A Comissão deve avaliar se as medidas constituem auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.

6.2.1.1. Existência de auxílio na cobertura do défice de financiamento dos ativos e passivos transferidos do T Bank (medida T)
(230) Nos considerandos 26 a 32 da Decisão T Bank, a Comissão já estabeleceu que a medida T, a intervenção pelo

regime de resolução do FGDIG e pelo FEFG para cobrir o défice de financiamento dos ativos e passivos transferidos
para o TT Bank, constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. No considerando 33
dessa Decisão, a Comissão considerou as atividades económicas do T Bank que foram transferidas para o TT Bank
como sendo beneficiárias de um auxílio estatal, na medida em que continuaram a existir em virtude do auxílio
recebido.
6.2.1.2. Existência de auxílio na recapitalização concedida no âmbito da medida de recapitalização do TT Bank (medida TT)

(231) A injeção de capital de 224,96 milhões de euros pelo Estado grego no TT Bank (medida TT) foi concedida no

âmbito da medida de recapitalização, que faz parte do regime de apoio aos bancos gregos (116). Na decisão de
aprovação deste regime, a Comissão concluiu que as medidas concedidas ao abrigo desse regime constituiriam
auxílio estatal. A medida TT, por conseguinte, constituiu um auxílio ao TT Bank.

(232) Como a Comissão observou no considerando 98 da decisão de início do procedimento New TT, o New TT Bank

manteve as atividades económicas anteriormente realizadas no TT Bank, incluindo o T Bank.

6.2.1.3. Existência de auxílio no financiamento do défice de financiamento do New TT Bank (medida NTT1)
(233) Nos considerandos 53 a 57 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão já estabeleceu que a medida

NTT1, a intervenção pelo FEFG para cobrir o défice de financiamento do New TT Bank, constitui um auxílio estatal
na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. No considerando 54 dessa decisão, a Comissão considerou o New TT
Bank como o beneficiário económico, uma vez que o New TT Bank mantém as atividades económicas do TT Bank
que continuam a existir em virtude do auxílio recebido.

(116) Ver nota de rodapé 4.
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6.2.1.4. Existência de auxílio na injeção de capital social inicial (medida NTT2)
(234) Nos considerandos 49 a 52 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão já estabeleceu que a medida

NTT2, a injeção de capital social inicial pelo FEFG no montante de 500 milhões de euros a favor do New TT Bank,
constitui auxílio estatal ao New TT Bank na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.
6.2.1.5. Existência de auxílio ao Banco enquanto adquirente do New TT Bank

(235) O Banco adquiriu as ações do New TT Bank no âmbito de um processo de concurso aberto e não discriminatório.

De acordo com a informação enviada pelas autoridades gregas em 15 de julho de 2013, um consultor financeiro
contactou um grande número de bancos estrangeiros e gregos e investidores, e apenas os quatro maiores bancos
gregos apresentaram propostas finais. O facto do consultor financeiro ter contactado um grande número de bancos
permite à Comissão concluir que o processo de concurso foi aberto e não discriminatório. A proposta do Banco
foi considerada a melhor, tendo em conta o montante e o tipo de remuneração propostos.

(236) Mais precisamente, o Banco aceitou pagar ao FEFG um total de 681 milhões de euros sob a forma de ações

ordinárias recentemente emitidas. A segunda proposta mais elevada foi uma oferta de aquisição de 500 milhões de
euros. Era, por conseguinte, 26,58 % mais baixa do que a proposta do Banco. De acordo com a carta do Banco da
Grécia de 8 de julho de 2013, qualquer oferta de aquisição por um banco nacional não poderia ser considerada, na
medida em que este ainda dependesse de financiamento do Eurossistema e, em particular, se estivesse a receber
assistência de liquidez de emergência. A segunda proposta mais elevada, por conseguinte, não cumpria os requi
sitos do Banco da Grécia.

(237) Deve também notar-se que, nos termos do contrato de venda, o FEFG recebeu 1 418,75 milhões de novas ações

ordinárias do Banco ao preço de oferta de 0,48 euros cada (117). A participação do FEFG no Banco aumentou de
93,55 % para 95,23 %.

(238) Por conseguinte, a Comissão conclui que a aquisição não constitui auxílio ao comprador.

6.2.1.6. Conclusão sobre a existência de auxílio
(239) Com base no que precede, a Comissão considera que as medidas T, TT, NTT1 e NTT2 constituem todas auxílios

estatais. No que se refere à medida T, a Comissão conclui que o auxílio beneficiou as atividades do T Bank, uma
vez que foram transferidas para o TT Bank e, posteriormente, para o New TT Bank. No que se refere à medida TT,
a Comissão conclui que esta beneficiou as atividades do TT Bank que foram transferidas para o New TT Bank. O
beneficiário das medidas NTT1 e NTT2 é o New TT Bank.

(240) Por conseguinte, a Comissão conclui que as atividades económicas do T Bank, uma vez que foram mantidas no TT

Bank e, posteriormente, no New TT Bank, beneficiaram de auxílio de recapitalização no montante de 677 milhões
de euros, ao passo que as atividades realizadas pelo TT Bank mantidas no New TT Bank beneficiaram de auxílio
estatal sob a forma de apoio ao capital no valor de 4 457,96 milhões de euros (medidas TT, NTT1 e NTT2).
Quadro 10
Panorâmica do total do auxílio recebido pelo T Bank, TT Bank e New TT Bank
Medida

Beneficiário do auxílio

Descrição

Montante do auxílio (em
milhões de euros)

Atividades do T Bank

T

Financiamento do défice de 677
financiamento do T para o
TT

Atividades do TT Bank

TT

Recapitalização

Atividades do New TT Bank NTT1

NTT2

224,96

Financiamento do défice de 3 732,6
financiamento do TT Bank
para o New TT Bank
Capital social inicial

500

(117) O número de ações foi determinado com base no preço médio ponderado pelo volume da quota do Banco na Bolsa de Valores de
Atenas, durante o prazo de dez dias úteis anteriores à data da assembleia geral extraordinária dos acionistas (com um mínimo de
1 418,75 milhões de ações). Ver nota de rodapé 36, p. 14 e p. 56. Dado que o preço médio de mercado ponderado pelo volume
durante esse período foi superior a 0,48 euros, o FEFG recebeu o número mínimo de ações, isto é, 1 418,75 mil milhões de euros
ao preço de oferta de 0,48 euros cada. 0,48 euros x 1 418,75 milhões = 681 milhões de euros, isto é, a contrapartida paga pelo
Banco ao FEFG.
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6.2.2. Base jurídica da apreciação da compatibilidade
(241) O artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado confere poderes à Comissão para decidir que o auxílio é compatível

com o mercado interno se este se destinar a «sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-Membro».

(242) Tal como explicado nos considerandos 199 e 200, a base jurídica para a apreciação das medidas de auxílio aos

bancos gregos deve ser, presentemente, o artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado.

(243) Tal como explicado no considerando 201, para que um auxílio seja compatível ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3,

alínea b), do Tratado deve satisfazer os critérios gerais de compatibilidade: adequação, necessidade e proporcio
nalidade.

(244) Os princípios para a apreciação das medidas de auxílio foram inicialmente estabelecidos na Comunicação relativa

aos bancos de 2008.

(245) A Comunicação relativa à recapitalização (118) define mais orientações sobre o nível de remuneração exigido para

as injeções de capital do Estado.

(246) Por último, a Comissão esclareceu, na sua Comunicação relativa à reestruturação (119), a forma como irá apreciar os

planos de reestruturação. Na sua apreciação do plano de reestruturação do Banco nos termos da Comunicação
relativa à reestruturação, a Comissão terá em conta todas as medidas enumeradas no quadro 8.
6.2.3. Compatibilidade das medidas de auxílio com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a
Comunicação relativa à recapitalização

6.2.3.1. Compatibilidade da medida T com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a Comunicação relativa à
recapitalização
(247) No que se refere à medida T, na sua Decisão T Bank, a Comissão considerou que a intervenção preenche os

requisitos do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado e decidiu que era compatível com o mercado interno por
razões de estabilidade financeira, por um período de seis meses a contar da data de adoção da referida decisão. As
autoridades gregas não apresentaram um plano de reestruturação atualizado para o TT Bank que tivesse em conta a
integração das atividades do T Bank no TT Bank antes do final desse período de seis meses. No entanto, no
considerando 83 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão considerou que esta omissão era
compreensível, uma vez que tinha sido adotada entretanto a decisão de que o TT Bank seria objeto de resolução.
Como as autoridades gregas apresentaram um plano de reestruturação para o New TT Bank em janeiro de 2013 e
um plano atualizado em março de 2013, ambos lidando com as atividades transferidas do T Bank para o TT Bank,
a Comissão, na sua decisão de início do procedimento New TT, aprovou provisoriamente a medida T como auxílio
de emergência até ser adotada uma decisão final sobre as medidas T, TT, NTT1 e NTT2.
6.2.3.2. Compatibilidade da medida TT com a Comunicação relativa aos bancos de 2008

(248) Na sua Decisão de 19 de novembro de 2008 (120) a Comissão já concluiu que a medida TT, que foi concedida em

maio de 2009 no âmbito da medida de recapitalização que faz parte do regime de apoio aos bancos gregos, é um
auxílio de emergência compatível ao abrigo da Comunicação relativa aos bancos de 2008. A decisão de 19 de
novembro de 2008 não se referia à Comunicação relativa à recapitalização, que ainda não tinha sido adotada nessa
altura.
6.2.3.3. Compatibilidade das medidas NTT1 e NTT2 com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a Comu
nicação relativa à recapitalização

(249) A Comissão já aprovou temporariamente as medidas NTT1 e NTT2 como auxílio de emergência na decisão de

início de procedimento New TT.

6.2.4. Compatibilidade das medidas de auxílio T, TT, NTT1 e NTT2 com a Comunicação relativa à rees
truturação
6.2.4.1. Falta de uma remuneração adequada do auxílio: a ter em conta na apreciação ao abrigo da Comunicação relativa à
reestruturação
(250) No considerando 45 da Decisão T Bank, a Comissão observou que o FGDIG e o FEFG não irão provavelmente

recuperar qualquer quantia em dinheiro e que o financiamento do défice de financiamento do T Bank ao TT Bank
é, por conseguinte, semelhante a uma subvenção. Além disso, tal como concluído no considerando 101 da decisão
de início do procedimento New TT, o FEFG poderia esperar recuperar apenas uma parte da injeção de capital social

(118) Ver nota de rodapé 96.
(119) Ver nota de rodapé 97.
(120) Ver nota de rodapé 2.
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inicial de 500 milhões de euros (medida NTT2). Além disso, a Comissão observou que não haverá qualquer
remuneração para a cobertura do défice de financiamento do TT Bank ao New TT Bank pelo FEFG (medida NTT1)
e que existe uma probabilidade muito pequena de que o FEFG recupere a maior parte dos 3,7 mil milhões de
euros. Por último, a Comissão observa que o Estado muito provavelmente não irá recuperar qualquer montante no
que diz respeito à medida TT, dado que os seus créditos sobre ações, relacionados com as ações preferenciais
emitidas em maio de 2009, permaneceram no TT Bank, que foi posto em liquidação.
(251) Como indicado nos considerandos 77 e 102 da decisão de início do procedimento New TT, a ausência de

remuneração desencadeia a necessidade de uma reestruturação profunda, tanto em termos de medidas de viabi
lidade como em termos de medidas para limitar as distorções da concorrência.
6.2.4.2. Viabilidade a longo prazo da atividade do New TT Bank através da venda

(252) O ponto 21 da Comunicação relativa à reestruturação dispõe que, quando a instituição de crédito em dificuldades

não puder retornar de modo credível a uma viabilidade a longo prazo, deve ser considerada a sua liquidação
ordenada ou a sua venda por leilão.

(253) Na secção 3.2.4.1 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão levantou sérias dúvidas sobre se o

New TT Bank poderia restabelecer a sua viabilidade a longo prazo numa base autónoma e se o New TT Bank
conseguiria atingir o crescimento previsto dos resultados. Além disso, salientou que o New TT Bank tinha adotado
apenas um número limitado de medidas para gerar lucros e que havia uma falta de medidas por parte do New TT
Bank para reduzir os custos de pessoal e racionalizar a rede de sucursais. Referiu-se também às sinergias que
poderiam ser alcançadas com a integração do New TT Bank numa grande entidade financeira.

(254) A este respeito, o ponto 17 da Comunicação relativa à reestruturação esclarece que a venda de um banco em

dificuldades a outra instituição financeira pode contribuir para restabelecer a viabilidade a longo prazo, se o
comprador for viável e capaz de absorver a transferência desse banco em dificuldades, e pode ajudar a restabelecer
a confiança do mercado. Além disso, em conformidade com o MPEF, a venda do New TT Bank foi uma ação
prioritária, tendo em consideração o interesse público e a estabilidade financeira, bem como a proteção dos ativos
do FEFG.

(255) Como especificado na secção 7.5.2, com base no seu plano de reestruturação, o Banco pode ser considerado como

uma entidade viável. Por conseguinte, o facto de as atividades do New TT Bank serem agora colocadas no Banco
permite restabelecer a sua viabilidade a longo prazo. O New TT Bank deixa de existir enquanto concorrente
autónomo. A fusão operacional entre o New TT Bank e o Banco foi concluída em 14 de abril de 2014. A rede de
sucursais da marca «Hellenic Postbank» será reduzida (o Banco pretende manter a marca «Hellenic Postbank» para
determinados setores, ao passo que a marca «T Bank» não será mantida e a rede de sucursais «T Bank» será quase
completamente encerrada) em combinação com a plena integração operacional do serviço de processamento
administrativo e de outras funções centrais no Banco. A Comissão conclui que o plano de reestruturação assegura
que será alcançada uma reestruturação profunda, tal como exigido pela falta de remuneração.
6.2.4.3. Contribuição própria e repartição de encargos

(256) As preocupações da Comissão expressas no considerando 99 da decisão de início do procedimento New TT, sobre

se os custos de reestruturação foram inflacionados tendo em conta a reestruturação do New TT Bank numa base
autónoma, foram resolvidas pelo regime de saída voluntária (121), que foi implementado pelo New TT Bank numa
base autónoma em julho de 2013, e pela venda do New TT Bank ao Banco. Mais precisamente, a racionalização da
rede de sucursais, a plena integração do T Bank e a plena integração operacional do New TT Bank no Banco
limitaram os custos de reestruturação ao mínimo.

(257) Em matéria de repartição de encargos dos acionistas e detentores de dívida subordinada, a Comissão já estabeleceu,

no considerando 100 da decisão de início do procedimento New TT, que os acionistas e detentores de dívida
subordinada não foram transferidos para o New TT Bank mas que permaneceram no TT Bank, ou seja, na entidade
em liquidação. Por conseguinte, a Comissão considerou que foi alcançada uma repartição de encargos dos
acionistas e detentores de dívida subordinada suficiente.

(258) Por conseguinte, a Comissão considera que os custos de reestruturação se limitaram ao mínimo e que foi alcançada

uma repartição de encargos suficiente. No entanto, tal como já se concluíra no considerando 251, a ausência de
remuneração desencadeou a necessidade de uma reestruturação profunda, tanto em termos de medidas de viabi
lidade, como em termos de medidas destinadas a limitar as distorções da concorrência.

(121) Relatório do Fundo de Estabilidade Financeira para a Grécia para o período janeiro-junho de 2013: «Um dos pré-requisitos no que
respeita à redução orientada do custo operacional no NHPB após a sua criação era uma redução do número de funcionários através
de um regime de reforma voluntária (RRV). […] 605 trabalhadores aceitaram os pacotes de saída propostos e o custo total do
regime atingiu cerca de 35,7 milhões de euros», disponível em linha em: http://www.hfsf.gr/files/HFSF_activities_Jan_2013_Jun_
2013_en.pdf
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6.2.4.4. Medidas para limitar as distorções da concorrência
(259) No que respeita a medidas para limitar as distorções da concorrência, o ponto 30 da Comunicação relativa à

reestruturação estabelece que «a Comissão toma como ponto de partida para a sua apreciação da necessidade de tais
medidas, a dimensão, escala e âmbito das atividades que o banco em causa teria após a implementação de um plano de
reestruturação credível. A natureza e a forma de tais medidas dependerão de dois critérios: primeiramente, o montante do
auxílio e as condições e circunstâncias em que foi concedido e, em segundo, as características do mercado ou mercados em que o
banco beneficiário irá operar.»

(260) Em relação ao montante de auxílio recebido, a Comissão recorda que, no considerando 104 da decisão de início do

procedimento New TT, notou que o New TT Bank recebeu 4,6 mil milhões de euros de auxílio (medidas NTT1 e
NTT2), o que representa mais de 70 % dos APR do TT Bank e mais de 90 % dos APR do New TT Bank. Além
disso, a Comissão notou que TT Bank (que é a entidade jurídica que anteriormente desempenhava as atividades que
foram mantidas no New TT Bank) já havia recebido anteriormente um auxílio ao abrigo do regime de apoio aos
bancos gregos (122). O TT Bank recebeu uma primeira injeção de capital de 224,96 milhões de euros sob a forma
de ações preferenciais (medida TT), o que equivaleu a 2,9 % dos seus APR nessa altura. Além disso, na resolução do
T Bank, as atividades do T Bank que foram transferidas para o TT Bank receberam um auxílio à resolução de
aproximadamente 678 milhões de euros (medida T), o que equivaleu a 37,7 % dos APR do T Bank na data de
referência da fusão (31 de março de 2011). Estes montantes de auxílio em combinação com a ausência de
remuneração apelam a uma reestruturação profunda.

(261) Por outro lado, no considerando 104 da decisão de início do procedimento New TT, a Comissão salientou as

circunstâncias em que o auxílio foi concedido. Mais precisamente, uma parte significativa das perdas incorridas
pelo TT Bank nos últimos anos não parece resultar de atividades de assunção de riscos mas sim da exploração de
GGB. A Comissão observou também que as elevadas perdas com empréstimos relativas aos empréstimos às
famílias e empresas resultam sobretudo da recessão excecionalmente grave e prolongada, e não de empréstimos
de risco. Por conseguinte, o auxílio parece criar poucas distorções da concorrência. No entanto, a Comissão
observou que, proporcionalmente à sua dimensão, o TT Bank tinha detido muito mais GGB do que os outros
bancos na Grécia, um fator que reflete alguma assunção de riscos inadequada.

(262) Como já foi referido, o New TT Bank deixa de existir como um concorrente autónomo que determina a sua

política numa base autónoma. O plano de reestruturação do Banco baseia-se no pressuposto da plena integração
do New TT Bank, mesmo continuando o Banco a utilizar a marca «Hellenic Postbank» para algumas sucursais e
produtos.

(263) Em relação ao mercado em que o New TT Bank operava, no considerando 106 da decisão de início do proce

dimento New TT, a Comissão salientou que o TT Bank era um banco de média dimensão na Grécia (aproxima
damente 6 % em termos de depósitos) e que os ativos e passivos do TT Bank que foram transferidos para o New
TT Bank eram relativamente pequenos em comparação com a dimensão do sistema bancário grego. Por conse
guinte, concluiu que, apesar do montante excecionalmente elevado de auxílio, as distorções da concorrência
provocadas pelo auxílio ao New TT Bank poderiam ser consideradas bastante limitadas.

(264) A prevista redução da dimensão da rede de sucursais da marca «Hellenic Postbank», com uma redução de cerca de

50 sucursais (123) de 196 existentes, confirma a apreciação no considerando 263 de que as distorções da concor
rência provocadas pelo auxílio ao New TT Bank poderiam ser consideradas bastante limitadas.

(265) Além disso, as atividades do New TT Bank foram oferecidas aos concorrentes através de um leilão aberto e não

discriminatório.

(266) Uma parte significativa das medidas de auxílio NTT1 e NTT2 foi necessária devido a uma remissão da dívida a

favor do Estado (sob a forma do programa PSI) e devido à recessão excecionalmente longa, e não como conse
quência de práticas de empréstimo inadequadas. Além disso, a dimensão das atividades do New TT Bank era
reduzida, o processo de venda foi aberto, transparente e não discriminatório, e o New TT Bank deixa de existir
como concorrente autónomo. Por conseguinte, a Comissão conclui que, não obstante o montante elevado de
auxílio e a ausência de remuneração adequada para o auxílio estatal concedido, não existe distorção indevida da
concorrência.

(122) Ver nota de rodapé 4.
(123) «Combinação proposta do New Hellenic Postbank com o Eurobank», Eurobank, 16 de maio de 2013.
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6.2.4.5. Conclusão sobre a compatibilidade das medidas de auxílio T, TT, NTT1 e NTT2 com a Comunicação relativa à
reestruturação
(267) A Comissão conclui que a venda do New TT Bank ao Banco e a reestruturação associada asseguram a viabilidade a

longo prazo do New TT Bank, a limitação do auxílio ao mínimo necessário e a ausência de distorções indevidas da
concorrência.

(268) Todas as medidas de auxílio enumeradas no quadro 8 devem ser declaradas compatíveis com o mercado interno.

7. APRECIAÇÃO DO AUXÍLIO CONCEDIDO AO BANCO
7.1. EXISTÊNCIA E MONTANTE DO AUXÍLIO
(269) A Comissão deve estabelecer a existência de auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.

7.1.1. Existência de auxílio nas medidas concedidas ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos
7.1.1.1. Apoio à liquidez estatal concedido no âmbito das medidas de garantia e de empréstimo obrigacionista do Estado
(medida L1)
(270) A Comissão já estabeleceu nas decisões de aprovação e prorrogação do regime de apoio aos bancos gregos (124)

que o apoio à liquidez concedido ao abrigo do regime constitui um auxílio. O montante remanescente de garantias
em 15 de abril de 2011 era de 13 600 milhões de euros, tendo atingido os 13 932 milhões de euros em 30 de
novembro de 2013. O futuro apoio à liquidez concedido ao abrigo desse regime também constituiria auxílio.
7.1.1.2. Recapitalização estatal concedida ao abrigo do regime de recapitalização (medida A)

(271) A Comissão já estabeleceu na Decisão de 19 de novembro de 2008 relativa ao regime de apoio aos bancos gregos,

que as recapitalizações a conceder no âmbito da medida de recapitalização incluída nesse regime constituirão
auxílio. O Banco recebeu 950 milhões de euros através de ações preferenciais, o que representa 2 % dos APR do
Banco (125).

(272) Em 2010, a Grécia introduziu várias alterações aos parâmetros técnicos das referidas ações preferenciais. Dado que

as alterações aumentam a remuneração do Estado, com um aumento automático do cupão de 2 % a cada ano se as
ações preferenciais não forem resgatadas no prazo de cinco anos, a Comissão conclui que as modificações dos
parâmetros técnicos não fornecem qualquer vantagem ao Banco e, por conseguinte, não implicam auxílio estatal
adicional.
7.1.2. Existência de auxílio na ALE garantida pelo Estado (medida L2)

(273) A Comissão clarificou no ponto 51 da Comunicação relativa aos bancos de 2008 que a concessão de fundos do

banco central às instituições financeiras não constitui auxílio se estiverem preenchidas quatro condições cumula
tivas no que diz respeito à solvência da instituição financeira, ao nível de garantia do instrumento, à taxa de juro
cobrada à instituição financeira, e à ausência de contragarantia do Estado. Uma vez que a ALE garantida pelo
Estado ao Banco não respeita estas quatro condições cumulativas, nomeadamente porque é garantida pelo Estado e
é concedida em conjugação com outras medidas de apoio, constitui auxílio.

(274) A ALE garantida pelo Estado satisfaz as condições estabelecidas no artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. Em primeiro

lugar, uma vez que esta medida prevê uma garantia estatal a favor do Banco da Grécia, qualquer perda será
suportada pelo Estado. Por conseguinte, esta medida envolve recursos estatais. A ALE permite que os bancos
obtenham financiamento numa altura em que não têm acesso ao mercado grossista de financiamento e às
operações regulares de refinanciamento do Eurossistema. A ALE garantida pelo Estado ao Banco concede, por
conseguinte, uma vantagem a este último. Uma vez que a ALE é limitada ao setor bancário, a medida é seletiva. E
uma vez que a ALE garantida pelo Estado permite que o Banco continue a operar no mercado e evita que entre em
incumprimento e tenha de sair do mercado, falseia a concorrência. Uma vez que o Banco exerce atividade em
outros Estados-Membros e uma vez que as instituições financeiras de outros Estados-Membros operam ou pode
riam estar interessadas em operar na Grécia, a vantagem concedida ao Banco afeta as trocas comerciais entre
Estados-Membros.

(124) Ver notas de rodapé 4 e 6.
(125) Ver decisão de início do procedimento Eurobank, considerando 36.

L 357/150

PT

Jornal Oficial da União Europeia

12.12.2014

(275) A ALE garantida pelo Estado (medida L2) constitui um auxílio estatal. O montante da ALE garantida pelo Estado

tem variado ao longo do tempo. Em 31 de dezembro de 2012, ascendeu a cerca de 12 mil milhões de euros.

7.1.3. Existência de auxílio nas medidas concedidas através do FEFG
7.1.3.1. Primeira recapitalização ponte (medida B1)
(276) Na secção 5.1 da decisão de início do procedimento Eurobank, a Comissão já concluiu que a primeira recapita

lização ponte constitui um auxílio estatal. O capital recebido ascendeu a 3 970 milhões de euros.

7.1.3.2. Segunda recapitalização ponte (medida B2)
(277) A medida B2 foi implementada com recursos do FEFG que, tal como explicado no considerando 47 da decisão de

início do procedimento Eurobank, envolvem recursos estatais.

(278) No que diz respeito à existência de uma vantagem, a medida B2 aumentou o rácio de capital do Banco para um

nível que lhe permitiu continuar a funcionar no mercado e aceder a financiamentos do Eurossistema. Além disso, a
remuneração da medida B2 consiste nos juros vencidos sobre obrigações do FEEF e numa taxa adicional de 1 %.
Porque esta remuneração é manifestamente inferior à remuneração de instrumentos de capital semelhantes no
mercado, o Banco teria certamente sido incapaz de mobilizar esse capital nessas condições no mercado. Por
conseguinte, a medida B2 concedeu uma vantagem ao Banco através de recursos estatais. Uma vez que a medida
foi exclusivamente disponibilizada ao Banco, é de natureza seletiva.

(279) Em consequência da medida B2, a posição do Banco foi reforçada, uma vez que lhe foram fornecidos os recursos

financeiros necessários para continuar a cumprir com os requisitos de fundos próprios, conduzindo assim a
distorções da concorrência. Uma vez que o Banco exerce atividade noutros mercados bancários europeus e
uma vez que instituições financeiras de outros Estados-Membros operam na Grécia, nomeadamente no mercado
dos seguros, a medida B2 é igualmente suscetível de afetar as trocas comerciais entre Estados-Membros.

(280) A Comissão considera que a medida B2 constitui um auxílio estatal. Foi notificada como auxílio pelas autoridades

nacionais. O capital recebido ascendeu a 1 341 milhões de euros.

7.1.3.3. Carta de compromisso (medida B3)
(281) Com a medida B3, o FEFG comprometeu-se a fornecer o capital adicional necessário para completar a recapita

lização do Banco até ao montante solicitado pelo Banco da Grécia no âmbito do teste de esforço de 2012. O FEFG
recebe os seus recursos do Estado. A Comissão conclui, por conseguinte, que a carta compromete recursos estatais.
As circunstâncias em que o FEFG pode conceder apoio a instituições financeiras estão definidas e limitadas com
precisão pela lei. Por conseguinte, a utilização desses recursos estatais é imputável ao Estado. O FEFG assumiu um
compromisso no sentido de disponibilizar até 528 milhões de euros de capital adicional.

(282) A carta de compromisso concedeu uma vantagem ao Banco, uma vez que assegurou aos depositantes que o Banco

estaria em condições de obter a totalidade do montante de capital que tinha de obter, ou seja, o FEFG propor
cionaria o capital caso o Banco não conseguisse mobilizá-lo no mercado. Este compromisso também facilita a
mobilização de capital privado no mercado, uma vez que assegura aos investidores que, se o Banco não conseguir
encontrar parte do capital no mercado, o FEFG irá disponibilizá-lo. Nenhum investidor privado teria aceite
comprometer-se antes das condições da recapitalização serem conhecidas, e, nessa altura, o Banco não tinha
acesso ao mercado de capitais.

(283) Uma vez que o Banco exerce atividade noutros mercados bancários europeus e uma vez que instituições financeiras

de outros Estados-Membros operam na Grécia, nomeadamente no mercado dos seguros, a medida B3 também é
suscetível de afetar as trocas comerciais entre Estados-Membros e de distorcer a concorrência.

(284) A medida B3 constitui, por conseguinte, um auxílio e foi notificada como auxílio estatal pelas autoridades gregas

em 27 de dezembro de 2012.
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7.1.3.4. A recapitalização da primavera de 2013 (medida B4)
(285) A recapitalização da primavera de 2013 (medida B4) é a conversão da primeira e segunda recapitalizações ponte

(medidas B1 e B2) e da carta de compromisso (medida B3) numa recapitalização permanente de 5 839 milhões de
euros em ações ordinárias. Uma vez que a medida B4 é a conversão de auxílio já concedido, ela ainda envolve
recursos estatais mas não aumenta o montante nominal do auxílio. No entanto, aumenta a vantagem do Banco (e,
por conseguinte, as distorções da concorrência), uma vez que se trata de uma recapitalização permanente e não de
uma recapitalização temporária como é o caso das medidas B1 e B2. Comparada com a medida B3, que é apenas
um compromisso e não uma recapitalização real, a medida B4 aumentou a adequação dos fundos próprios do
Banco, sendo, por conseguinte, mais vantajosa.

(286) A Comissão faz notar que esse apoio não foi concedido a todos os bancos que operam na Grécia. No que respeita

às distorções da concorrência e aos efeitos sobre as trocas comerciais, a Comissão faz notar, por exemplo, que o
auxílio permitiu ao Banco prosseguir as suas operações noutros Estados-Membros, como a Roménia ou a Bulgária.
A liquidação do Banco teria conduzido à cessação das suas atividades no estrangeiro, através da liquidação das
referidas atividades ou da venda das empresas. Além disso, as atividades de seguros do Banco na Grécia concorrem
com as atividades das filiais de companhias de seguros de outros Estados-Membros. Por conseguinte, a medida
distorce a concorrência e afeta as trocas comerciais entre Estados-Membros. A medida B4 constitui, portanto, um
auxílio estatal.
7.1.3.5. Conclusão sobre as medidas B1, B2, B3 e B4

(287) As medidas B1, B2, B3 e B4 constituem auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. O montante

de auxílio estatal incluído nas medidas B1, B2, B3 e B4, é de 5 839 milhões de euros, que foi também o montante
de apoio estatal efetivamente pago pelo FEFG ao Banco.

(288) O ponto 31 da Comunicação relativa à reestruturação indica que, além do montante absoluto do auxílio, a

Comissão deve ter em conta o auxílio «em função dos ativos do banco ponderados pelo risco». As medidas B1, B2,
B3 e B4 foram concedidas ao longo de um período de um ano, desde abril de 2012 até maio de 2013. Durante
esse período, os APR do Banco alteraram-se. Coloca-se a questão de saber que nível de APR deve ser utilizado, ou
seja, se o que existia no início do período ou o que existia no final do período. As medidas B1, B2, B3 e B4 visam
cobrir a necessidade de capital identificada pelo Banco da Grécia em março de 2012 (teste de esforço de 2012).
Por outras palavras, as necessidades de capital cobertas por essas medidas já existiam em março de 2012. Por
conseguinte, a Comissão considera que o montante de auxílio incluído nas medidas B1, B2, B3 e B4 deve ser
comparado com os APR do Banco em 31 de março de 2012. Recorda-se igualmente que o Banco da Grécia,
depois de março de 2012 e até à recapitalização da primavera de 2013, não teve em conta as aquisições feitas
pelos bancos gregos para ajustar — em alta ou em baixa — as suas necessidades de capital. Esse fator demonstra
ainda que as medidas B1, B2, B3 e B4 foram medidas de auxílio relacionadas com o perímetro do Banco, tal como
existia em 31 de março de 2012.

(289) A primeira e a segunda recapitalizações ponte e a carta de compromisso, juntas, ascenderam a 5 839 milhões de

euros. Esse montante representa 13,8 % dos APR do Banco em 31 de março de 2012.
7.1.3.6. O compromisso de recapitalização de 2014 (medida C)

(290) Em 31 de março de 2014, o Banco recebeu uma carta de compromisso do FEFG, na qual o FEFG assumiu o

compromisso de participar no aumento de capital social do Banco num montante máximo de 2 864 milhões de
euros (medida C). Pelas razões explicadas no considerando 277, essa medida implica a utilização de recursos
estatais. Constitui uma vantagem para o Banco, uma vez que assegura que o Banco irá obter o capital de que
necessita, o que tranquilizará os depositantes e facilitará a mobilização de capital junto de investidores privados.

(291) Se os investidores privados não subscreverem a totalidade do montante do aumento de capital, o FEFG tem

efetivamente de injetar capital no Banco em aplicação da carta de compromisso. Essa injeção de capital iria, em
comparação com a carta de compromisso, constituir uma grande vantagem a favor do Banco. Ao contrário de uma
mera carta de compromisso, uma efetiva injeção de capital aumenta a adequação dos fundos próprios do Banco.

(292) Nem a carta de compromisso nem a sua eventual implementação sob a forma de uma efetiva injeção de capital

cumprem com o princípio do investidor numa economia de mercado. Mesmo que o FEFG comprasse as novas
ações ao mesmo preço que os investidores privados, as circunstâncias da participação do FEFG são muito diferentes
das dos investidores privados que irão subscrever novas ações. O FEFG comprometeu-se a subscrever a totalidade
do aumento de capital social se necessário, antes de qualquer investidor privado se ter comprometido formalmente
a comprar ações. Os investidores privados que compram novas ações terão a certeza de que, em qualquer caso, o
Banco irá mobilizar a totalidade do montante de capital necessário, uma vez que o FEFG irá funcionar como um
mecanismo de proteção e adquirir quaisquer ações não subscritas por investidores privados. Em segundo lugar, o
FEFG irá participar apenas se existir procura insuficiente por parte de investidores privados, no mínimo da gama de
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preços anunciados. Como tal, o FEFG irá proporcionar capital que o Banco não consegue encontrar no mercado ao
mesmo preço por ação. Em consequência, o FEFG fornece capital para um montante ou a um preço que o
mercado não está disposto a fornecer.
(293) Dado que só foi concedida ao Banco, a medida C é seletiva. A posição do Banco foi reforçada, uma vez que este foi

dotado dos recursos financeiros necessários para continuar a cumprir os requisitos regulamentares de fundos
próprios fixados pelo Banco da Grécia. Por conseguinte, confere uma vantagem que distorce a concorrência.
Uma vez que o Banco exerce atividade noutros mercados bancários europeus e uma vez que instituições financeiras
de outros Estados-Membros operam na Grécia, nomeadamente no mercado dos seguros, a medida C é igualmente
suscetível de afetar as trocas comerciais entre Estados-Membros.

(294) O compromisso de recapitalização de 2014 constitui um auxílio estatal na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do

Tratado. O montante de auxílio incluído nessa medida é de 2 864 milhões de euros, o que representa 7,5 % dos
APR do Banco em 31 de dezembro de 2013 (126).

(295) Se o FEFG injetar efetivamente capital adicional no Banco na aplicação desse compromisso, irá aumentar a

vantagem do Banco e as distorções da concorrência, mas não aumentará o montante nominal do auxílio (127).
7.1.4. Conclusão sobre a existência e o montante total do auxílio recebido

(296) As medidas A, B1, B2, B3, B4 e C constituem auxílios estatais na aceção do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado.

Quadro 11
Panorâmica do total do auxílio recebido pelo Banco
Tipo de medida

Montante do auxílio

Auxílio/APR

Apoio ao
capital

950 milhões de euros

2%

Apoio ao
capital

5 839 milhões de euros

13,8 %

Compromisso
de fornecer
apoio ao capital

2 864 milhões de euros

7,5 %

Total do auxílio de capital concedido ao Banco

9 653 milhões de euros

15,8 %

Total do capital pago ao Banco

6 789 milhões de euros
[pode aumentar para
9 653 milhões de euros
se o FEFG tiver de for
necer a totalidade do
aumento de capital de
abril de 2014]

23,7 %

Ref.

A

Medida

Ações preferenciais

B1 B2 B3 B4 Primeira recapitalização
ponte
Segunda recapitalização
ponte
Carta de compromisso
Recapitalização da primavera
de 2013
Compromisso de recapitali
zação de 2014

C

Ref.

Medida

L1

Apoio à liquidez

L2

ALE garantida pelo Estado

Tipo de medida

Montante nominal do auxílio

Garantia

13 932 milhões de euros

Em 30 de novem
bro de 2013

Financiamento
e Garantia

12 000 milhões de euros

Em 31 de dezembro
de 2012

Total do auxílio à liquidez concedido ao Banco

25 932 milhões de euros

(126) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Pillar_3_2013_Final%20Values_2_310313.pdf
(127) Ver considerando 285 da presente decisão no que respeita à medida B3.
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7.2. BASE JURÍDICA PARA A APRECIAÇÃO DA COMPATIBILIDADE
(297) Tal como se concluiu no considerando 200, a base jurídica para a apreciação das medidas de auxílio deve ser o

artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado (128).

(298) Durante a crise financeira, a Comissão desenvolveu critérios de compatibilidade para os diferentes tipos de medidas

de auxílio. Os princípios para a apreciação das medidas de auxílio foram inicialmente estabelecidos na Comuni
cação relativa aos bancos de 2008.

(299) Podem ser encontradas orientações para medidas de recapitalização na Comunicação relativa à recapitalização e na

Comunicação relativa à prorrogação de 2011.

(300) A Comunicação relativa à reestruturação define a abordagem adotada pela Comissão no que se refere à apreciação

dos planos de reestruturação, em particular a necessidade de restabelecer a viabilidade, garantir uma contribuição
adequada do beneficiário e limitar as distorções da concorrência.

(301) Esse quadro foi complementado pela Comunicação relativa aos bancos de 2013, que é aplicável às medidas de

auxílio notificadas após 1 de agosto de 2013.

7.2.1. Base jurídica da apreciação da compatibilidade do apoio à liquidez do Banco (medida L1)
(302) O apoio à liquidez já recebido pelo Banco foi definitivamente aprovado através das sucessivas decisões que

autorizam as medidas ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos e do regime de alterações e prorroga
ções (129). Qualquer futuro apoio à liquidez do Banco terá de ser concedido ao abrigo de um regime devidamente
aprovado pela Comissão. Os termos desse auxílio devem ser autorizados pela Comissão antes de esse ser concedido
e, por conseguinte, não têm de ser avaliados mais aprofundadamente na presente decisão.
7.2.2. Base jurídica da apreciação da compatibilidade das ações preferenciais (medida A)

(303) A recapitalização concedida em 2009, sob a forma de ações preferenciais (medida A), foi concedida ao abrigo da

medida de recapitalização aprovada em 2008 como parte do regime de apoio aos bancos gregos, nos termos da
Comunicação relativa aos bancos de 2008. Por conseguinte, não tem de ser reavaliada ao abrigo da Comunicação
relativa aos bancos de 2008 e só deve ser avaliada ao abrigo da Comunicação relativa à reestruturação.
7.2.3. Base jurídica da apreciação da compatibilidade da ALE garantida pelo Estado (medida L2)

(304) A compatibilidade da ALE garantida pelo Estado (medida L2) deve ser primeiramente avaliada com base na

Comunicação relativa aos bancos de 2008 e na Comunicação relativa à prorrogação de 2011. Qualquer ALE
garantida pelo Estado concedida após 1 de agosto de 2013 insere-se no âmbito da Comunicação relativa aos
bancos de 2013.
7.2.4. Base jurídica da apreciação da compatibilidade das recapitalizações do FEFG (medidas B1, B2, B3 e B4)

(305) A compatibilidade das recapitalizações do FEFG (medidas B1, B2, B3 e B4), em especial no que diz respeito à

remuneração, deve, em primeiro lugar, ser avaliada com base na Comunicação relativa aos bancos de 2008, na
Comunicação relativa à recapitalização e na Comunicação relativa à prorrogação de 2011. Na decisão de início do
procedimento Eurobank, a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade da medida B1 com essas
Comunicações. Uma vez que foram implementadas antes de 1 de agosto de 2013, essas medidas não são
abrangidas pela Comunicação relativa aos bancos de 2013. A compatibilidade das recapitalizações do FEFG
(medidas B1, B2, B3 e B4) deve igualmente ser avaliada com base na Comunicação relativa à reestruturação.
7.2.5. Base jurídica da apreciação da compatibilidade do compromisso de recapitalização de 2014 (medida C)

(306) A compatibilidade do compromisso de recapitalização de 2014 (medida C) deve ser avaliada com base na

Comunicação relativa aos bancos de 2013, que estabelece novos requisitos no que diz respeito à contribuição
dos credores subordinados e à remuneração dos gestores, na Comunicação relativa à recapitalização e na Comu
nicação relativa à prorrogação de 2011. A compatibilidade da medida C deve igualmente ser avaliada com base na
Comunicação relativa à reestruturação.

(128) É também de salientar que a Grécia concedeu auxílio ao Banco ao abrigo do regime de apoio aos bancos gregos, que foi autorizado
pela Comissão com base no artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado, bem como através do FEFG cuja criação foi também aprovada
por decisão da Comissão.
(129) Ver notas de rodapé 4 e 3.
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7.3. CONFORMIDADE DA MEDIDA L2 COM A COMUNICAÇÃO RELATIVA AOS BANCOS DE 2008, A COMUNICAÇÃO
RELATIVA À PRORROGAÇÃO DE 2011 E A COMUNICAÇÃO RELATIVA AOS BANCOS DE 2013
(307) Para que um auxílio seja compatível ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3, alínea b), do Tratado deve satisfazer os

critérios gerais de compatibilidade: adequação, necessidade e proporcionalidade.

(308) Dado que os bancos gregos foram excluídos dos mercados grossistas e se tornaram completamente dependentes do

financiamento do banco central, como indicado no considerando 32, e uma vez que o Banco não conseguia
contrair empréstimo de um montante suficiente de fundos através das operações de refinanciamento regulares, o
Banco necessitava de ALE garantida pelo Estado para obter liquidez suficiente e assim evitar entrar em incum
primento. A Comissão considera a medida L2 um mecanismo adequado para sanar uma perturbação grave que
teria sido causada pelo incumprimento do Banco.

(309) Uma vez que a ALE garantida pelo Estado implica um custo relativamente elevado de financiamento para o Banco,

o Banco tem um incentivo suficiente para evitar recorrer a esta fonte de financiamento para desenvolver as suas
atividades. O Banco teve de pagar uma taxa de juro de […] pb superior à das operações de refinanciamento
regulares com o Eurossistema. Além disso, o Banco teve de pagar uma taxa de garantia de […] pb ao Estado. Em
consequência, o custo total da ALE garantida pelo Estado para o Banco é muito mais elevado do que os custos
normais de refinanciamento do BCE. Em especial, a diferença entre o primeiro e o segundo é mais elevada do que
o nível da taxa de garantia solicitada pela Comunicação relativa à prorrogação de 2011. Em consequência, o total
da remuneração cobrada pelo Estado pode ser considerado suficiente. No que diz respeito ao montante da ALE
garantida pelo Estado, este é revisto regularmente pelo Banco da Grécia e pelo BCE com base nas necessidades reais
do Banco. Eles acompanham de perto a sua utilização e garantem que esta se limita ao mínimo necessário. Por
conseguinte, a medida L2 não proporciona ao Banco liquidez excedentária que poderia ser utilizada para financiar
atividades de distorção da concorrência. É limitada ao montante mínimo necessário.

(310) Este controlo rigoroso da utilização da ALE garantida pelo Estado e a verificação periódica de que a sua utilização é

limitada ao mínimo garante também que esta liquidez é proporcional e não conduz a distorções indevidas da
concorrência. A Comissão nota também que a Grécia se comprometeu a implementar várias medidas destinadas a
reduzir as repercussões negativas, tal como analisado na secção 7.6, e que garantem, além disso, que a dependência
do apoio à liquidez terminará logo que possível e que tal auxílio é proporcional.

(311) A medida L2 está, por conseguinte, em conformidade com a Comunicação relativa aos bancos de 2008 e com a

Comunicação relativa à prorrogação de 2011. Dado que a Comunicação relativa aos bancos de 2013 não
introduziu novos requisitos no que se refere às garantias, a medida L2 também está em conformidade com a
Comunicação relativa aos bancos de 2013.

7.4. CONFORMIDADE DAS MEDIDAS B1, B2, B3 E B4 COM A COMUNICAÇÃO RELATIVA AOS BANCOS DE 2008, A
COMUNICAÇÃO RELATIVA À RECAPITALIZAÇÃO E A COMUNICAÇÃO RELATIVA À PRORROGAÇÃO DE 2011
(312) Tal como indicado no considerando 201, para que um auxílio seja compatível ao abrigo do artigo 107.o, n.o 3,

alínea b), do Tratado, deve satisfazer os critérios gerais de compatibilidade (130): adequação, necessidade e propor
cionalidade.

(313) A Comunicação relativa à recapitalização e a Comunicação relativa à prorrogação de 2011 estabeleceram novas

orientações sobre o nível de remuneração exigido para as injeções de capital do Estado.
7.4.1. Adequação das medidas

(314) A Comissão considera que as recapitalizações do FEFG (medidas B1, B2, B3 e B4), são adequadas porque evitam a

falência do Banco. Sem elas, as suas atividades não poderiam ter continuado, uma vez que o Banco tinha capital
próprio negativo no final de 2012 (131).

(315) A este respeito, a Comissão referiu, na decisão de início do procedimento Eurobank, que o Banco é uma das

maiores instituições bancárias na Grécia, tanto em termos de empréstimos como de constituição de depósitos.
Como tal, o Banco é um banco sistemicamente importante para a Grécia. Por conseguinte, um incumprimento do
Banco teria criado uma perturbação grave na economia grega. Nas circunstâncias então prevalecentes, as ins
tituições financeiras na Grécia tinham dificuldades no acesso ao financiamento. Essa falta de financiamento limitou
a sua capacidade de conceder empréstimos à economia grega. Neste contexto, a perturbação da economia teria sido

(130) Ver considerando 41 da Decisão da Comissão, de 10 de outubro de 2008, relativa ao processo NN 51/08 «Regime de garantia para
bancos na Dinamarca» (JO C 273 de 28.10.2008, p. 1).
(131) http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Eurobank%20FY2012 %20Results%20Press%20Release.pdf
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agravada pelo incumprimento do Banco. Além disso, as medidas B1, B2, B3 e B4 surgiram principalmente devido
ao programa PSI, um evento altamente extraordinário e imprevisível, e não como consequência de erros de gestão
ou de uma assunção excessiva de riscos por parte do Banco. Desta forma, as medidas lidam principalmente com os
resultados do programa PSI e contribuem para a manutenção da estabilidade financeira na Grécia.

(316) Na decisão de início do procedimento Eurobank, a Comissão manifestou dúvidas quanto ao facto de terem sido

adotadas imediatamente todas as medidas possíveis para evitar que o Banco voltasse a necessitar de auxílio no
futuro. Tal como indicado nos considerandos 130 a 132 da presente decisão, a Grécia assumiu o compromisso de
implementar uma série de ações relacionadas com o governo das empresas e operações comerciais do Banco. Tal
como descrito nos considerandos 102 a 104 e no considerando 111, o Banco também reestruturou de forma
abrangente as suas atividades, com várias reduções de custos e alienações já implementadas. Por conseguinte, as
dúvidas da Comissão foram dissipadas.

(317) Na decisão de início do procedimento Eurobank, a Comissão também manifestou dúvidas sobre se existiam

salvaguardas suficientes no caso de o Banco ficar sob o controlo do Estado, ou no caso de acionistas privados
reterem o controlo enquanto a maioria da posse seria detida pelo Estado. A Comissão observa que os compro
missos descritos nos considerandos 131 e 132 garantem que as operações de crédito do Banco serão geridas numa
base comercial e a atividade diária será protegida da ingerência do Estado. O quadro de relações acordado entre o
FEFG e o Banco assegura igualmente que os interesses do Estado, enquanto principal acionista, estão protegidos
contra a assunção excessiva de riscos por parte da gestão do Banco.

(318) As medidas B1, B2, B3 e B4 garantem assim que a estabilidade financeira na Grécia é mantida. Foram tomadas

ações significativas para minimizar futuros prejuízos e assegurar que as atividades do Banco não são postas em
causa por uma governação inadequada. Nesta base, a Comissão considera que as medidas B1, B2, B3 e B4 são
adequadas.

7.4.2. Necessidade — limitação do auxílio ao mínimo
(319) De acordo com a Comunicação relativa aos bancos de 2008, a medida de auxílio deve, no seu montante e forma,

ser necessária para atingir o objetivo. Isto significa que a injeção de capital deve consistir no montante mínimo
necessário para atingir o objetivo.

(320) O montante de apoio ao capital foi calculado pelo Banco da Grécia no âmbito de um teste de esforço, de modo a

assegurar que os fundos próprios de base permanecem acima de um determinado nível durante o período 2012-2014, como refletido no quadro 3. Por conseguinte, não fornece ao Banco excesso de capital. Tal como explicado
no considerando 316, foram tomadas ações para reduzir o risco do Banco poder vir a precisar de auxílio adicional
no futuro.

(321) No que se refere à remuneração da primeira e segunda recapitalizações ponte (medidas B1 e B2), a Comissão

recorda que foram concedidas em maio de 2012 e em dezembro de 2012, e pagas em espécie sob a forma de
obrigações do FEEF. O FEFG recebeu a título de remuneração, desde a data do pagamento dessas obrigações do
FEEF até à data da recapitalização da primavera de 2013, os juros vencidos sobre as obrigações do FEEF acrescidos
de uma taxa de 1 % (132). Como sublinhado na decisão de início do procedimento Eurobank, essa remuneração é
inferior ao intervalo de 7 % a 9 %, conforme definido na Comunicação relativa à recapitalização. Contudo, o
período de baixa remuneração foi limitado a um ano para a medida B1 e a cinco meses para a medida B2 (ou seja,
até à conversão da recapitalização ponte numa recapitalização normalizada em ações ordinárias, isto é, a medida
B4). Enquanto a primeira e a segunda recapitalizações ponte não desencadearam a diluição dos acionistas exis
tentes, a recapitalização da primavera de 2013, que foi a conversão da primeira e segunda recapitalizações ponte,
diluiu fortemente esses acionistas, uma vez que a sua participação no capital próprio do Banco caiu para 1,4 %. A
situação anormal que prevaleceu a partir da data da primeira recapitalização ponte foi então resolvida. As dúvidas
levantadas na decisão de início do procedimento Eurobank foram, por conseguinte, dissipadas.

(132) Ver considerando 72: os juros vencidos contam como contribuição adicional pelo FEFG e, consequentemente, reduzem o paga
mento que o FEFG teve de fazer ao Banco para pagar a recapitalização da primavera de 2013.
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(322) Além disso, tendo em conta a fonte atípica das dificuldades do Banco, em que as perdas provêm sobretudo de uma

remissão de dívida a favor do Estado (o programa PSI e o resgate da dívida, que fornecem uma significativa
vantagem ao Estado, isto é, uma redução da dívida) e das consequências de uma recessão prolongada no seu
mercado interno, a Comissão pode aceitar esse desvio temporário dos requisitos normalizados de remuneração
estabelecidos na Comunicação relativa à recapitalização (133).

(323) A medida B3 foi um compromisso para proporcionar capital. Esse compromisso assumido em dezembro de 2012

foi implementado numa injeção de capital em maio-junho de 2013, apenas cinco meses mais tarde. Por essa razão,
e pelas razões expostas no considerando 322, é aceitável que não tenha sido paga qualquer remuneração por esse
compromisso.

(324) No que respeita à medida B4, em conformidade com o ponto 8 da Comunicação relativa à prorrogação de 2011,

as injeções de capital devem ser subscritas com um desconto suficiente no preço da ação ajustado pelo efeito de
diluição para dar uma garantia razoável de uma remuneração adequada ao Estado. Embora essa recapitalização não
tenha permitido um desconto significativo no preço da ação ajustado pelo efeito de diluição, foi, de facto,
impossível alcançar um desconto significativo na cotação teórica com exclusão dos direitos de subscrição (134).
Antes da recapitalização da primavera de 2013, o capital do Banco era negativo e a sua capitalização de mercado
era de apenas algumas centenas de milhões de euros. Em tais circunstâncias, coloca-se a questão de saber se os
acionistas existentes deveriam ter sido completamente afastados. A Comissão observa que o preço de emissão foi
fixado com um desconto de 50 % no preço médio de mercado ao longo dos cinquenta dias anteriores à
determinação do preço de emissão. A Comissão observa igualmente que a diluição dos antigos acionistas foi
enorme, dado que após a recapitalização detinham apenas 1,4 % da participação do Banco. Por conseguinte, a
aplicação de um desconto suplementar sobre o preço de mercado teria apenas um impacto negligenciável na
remuneração do FEFG. Tendo em conta a situação específica dos bancos gregos explicada no considerando 322, e
tendo em conta o facto de que a necessidade de auxílio resulta de uma remissão de dívida a favor do Estado, a
Comissão considera que o preço de emissão é suficientemente baixo.

(325) Em conclusão, as medidas B1, B2, B3 e B4 são necessárias enquanto auxílio de emergência, tanto no seu montante

quanto na sua forma.

7.4.3. Proporcionalidade — medidas que limitam as repercussões negativas
(326) O Banco recebeu um montante muito elevado de auxílio estatal. Essa situação pode, por conseguinte, conduzir a

graves distorções da concorrência. Contudo, a Grécia comprometeu-se a implementar várias medidas destinadas a
reduzir as repercussões negativas. Em especial, os compromissos preveem que as operações do Banco irão
continuar a ser geridas numa base comercial, como explicado nos considerandos 131 e 132. A Grécia também
se comprometeu a uma proibição de aquisição, bem como a várias alienações no estrangeiro e em atividades não
bancárias na Grécia, tal como estabelecido no considerando 133. Os limites às distorções da concorrência serão
avaliados de forma mais pormenorizada na secção 7.6.

(327) Foi também nomeado um mandatário responsável pelo acompanhamento no Banco para acompanhar a correta

aplicação dos compromissos em matéria de governo das empresas e operações comerciais. Irá evitar qualquer
alteração prejudicial da prática comercial do Banco e, assim, reduzir as repercussões negativas.

(328) Por último, foi apresentado à Comissão um novo e abrangente plano de reestruturação em 16 de abril de 2014.

Esse plano de reestruturação será avaliado na secção 7.6.

(329) Em conclusão, foram dissipadas as dúvidas levantadas na decisão de início do procedimento Eurobank. As medidas

B1, B2, B3 e B4 são proporcionadas à luz do ponto 15 da Comunicação relativa aos bancos de 2008.

7.4.4. Conclusão sobre a conformidade das recapitalizações do FEFG com a Comunicação relativa aos
bancos de 2008, a Comunicação relativa à recapitalização e a Comunicação relativa à prorrogação
de 2011
(330) A Comissão conclui, por conseguinte, que as recapitalizações do FEFG (medidas B1, B2, B3 e B4) são adequadas,

necessárias e proporcionadas, à luz do ponto 15 da Comunicação relativa aos bancos de 2008, da Comunicação
relativa à recapitalização e da Comunicação relativa à prorrogação de 2011.

(133) Ver também a secção 7.6.1.
(134) A cotação teórica com exclusão dos direitos de subscrição («TERP») é uma metodologia de mercado geralmente aceite para a
quantificação do efeito de diluição do aumento de capital social.
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7.5. CONFORMIDADE COM A COMUNICAÇÃO RELATIVA À REESTRUTURAÇÃO DA COMPRA DO NEW TT BANK E DO
NEA PROTON BANK PELO BANCO
(331) Os pontos 23 e 40 da Comunicação relativa à reestruturação explicam que as aquisições de empresas pelos bancos

objeto de auxílio são, normalmente, contrárias às obrigações para limitar os custos de reestruturação e limitar as
distorções da concorrência. Além disso, podem pôr em perigo ou complicar o restabelecimento da viabilidade. A
Comissão deve, portanto, avaliar se as aquisições efetuadas pelo Banco podem ser conciliadas com a Comunicação
relativa à reestruturação.

7.5.1. Conformidade da aquisição do New TT Bank com a Comunicação relativa à reestruturação
7.5.1.1. Efeito da aquisição do New TT Bank na viabilidade a longo prazo do Banco
(332) Em termos de rentabilidade operacional, as aquisições efetuadas pelo Banco irão reforçar o retorno à viabilidade a

longo prazo do Banco, uma vez que a fusão de dois bancos no mesmo mercado geográfico dá a oportunidade de
realizar sinergias significativas, por exemplo, sob a forma de redução de pessoal, encerramento de sucursais e
redução das despesas gerais. O Banco irá adquirir os clientes e depositantes, ao mesmo tempo que reduz signi
ficativamente os custos de distribuição. Irá encerrar a maior parte das sucursais da marca «T Bank» e algumas
sucursais da marca «Hellenic Postbank», para além de racionalizar as funções centrais.

(333) Em termos de posições de liquidez, a operação tem também um impacto favorável no rácio empréstimos/depósitos

do Banco, reduzindo-o de modo significativo a partir de um nível excessivo, dado que o New TT Bank tinha
significativamente mais depósitos do que empréstimos. Em especial, o Banco da Grécia observou na sua carta ao
FEFG datada de 8 de julho de 2013, que o Banco tinha estado sob grande pressão durante os dois anos que
precederam a operação. O Banco da Grécia observou que o Banco tinha perdido quotas de mercado na Grécia, e
que dependia significativamente do financiamento do Eurossistema e de assistência de liquidez de emergência. Na
sua carta, o Banco da Grécia referiu-se ao grande défice de financiamento, ao rácio empréstimos/depósitos
consolidado de 132 % e à deterioração da perceção do Banco pelos clientes. Nesta carta, o Banco da Grécia
indicou que a aquisição do New TT Bank pelo Banco conduziria a «um aumento substancial dos depósitos do [o
Banco], melhorando assim o seu perfil de financiamento global, a perceção dos depositantes e a sua capacidade de atrair novos
depósitos em condições mais atrativas do que atualmente».

(334) A aquisição contribui, por conseguinte, para reparar a posição de liquidez do Banco, o que é essencial para

restabelecer a viabilidade a longo prazo. A Comissão reconheceu o impacto positivo da aquisição numa carta
dos seus serviços dirigida ao FEFG datada de 8 de julho de 2013. Nessa carta, a Comissão indicava que o plano
provisório de reestruturação do Banco, que tinha sido apresentado pela Grécia antes da aquisição do New TT Bank,
não preenchia o requisito de restauração da viabilidade a longo prazo devido à vulnerabilidade do balanço do
Banco no final do período de reestruturação. Na mesma carta, a Comissão indicava que a «aquisição dos abundantes
depósitos do [New TT Bank] seria um contributo fundamental para a reparação do balanço do [o Banco] e, consequen
temente, para o restabelecimento da sua viabilidade a longo prazo». Essa apreciação justificava-se tendo em conta o
impacto dessa aquisição na posição de liquidez do Banco: «Com base nos dados do final de 2012, a aquisição faria [o]
rácio empréstimos/depósitos baixar imediatamente de 155 % para 123 %, de tal forma que seria possível satisfazer o requisito
[da Comissão] [em] final de 2017».

(335) A Comissão considera, por conseguinte, que a aquisição é positiva para o restabelecimento da viabilidade a longo

prazo do Banco.

7.5.1.2. Efeito da aquisição sobre o montante de auxílio necessário ao Banco
(336) Em conformidade com o ponto 23 da Comunicação relativa à reestruturação, o auxílio à reestruturação não deve

ser utilizado para a aquisição de outras empresas, mas somente para a cobertura dos custos de reestruturação
necessários para restabelecer a viabilidade a longo prazo do Banco.

(337) O Banco pagou o preço de compra em novas ações, de modo que a aquisição não foi financiada através de auxílio

estatal. Como resultado, a necessidade de capital criada pelo pagamento do preço de compra foi imediatamente
coberta pela emissão de novas ações, para que o pagamento do preço de compra não criasse um aumento líquido
das necessidades de capital do Banco. Além disso, o FEFG era o proprietário de 100 % do New TT Bank, o que
implica que todas as novas ações emitidas pelo Banco foram dadas ao FEFG, isto é, ao Estado.
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(338) A aquisição, como tal, não desencadeará auxílio estatal adicional uma vez que o New TT Bank cumpriu com os

seus requisitos regulamentares de fundos próprios. Além disso, a instituição de crédito intercalar tinha sido criada
apenas alguns meses antes da aquisição. Uma vez que os ativos de um banco em dificuldades são avaliados e
valorizados pelo justo valor antes de serem transferidos para uma instituição de crédito intercalar, pode presumir-se
que a carteira de empréstimos do New TT Bank não continha perdas que tenham sido dissimuladas ou não tenham
sido suficientemente provisionadas.

(339) Em conclusão, nas circunstâncias específicas do presente caso, a aquisição do New TT Bank excecionalmente não

viola o princípio de que o auxílio deva ser o mínimo necessário.
7.5.1.3. Efeito de distorção da aquisição na concorrência

(340) Em conformidade com os pontos 39 e 40 da Comunicação relativa à reestruturação, o auxílio estatal não deve ser

utilizado para a aquisição de empresas concorrentes, em detrimento das empresas que não beneficiam de auxílio. O
ponto 41 da Comunicação relativa à reestruturação declara igualmente que as aquisições podem ser autorizadas se
fizerem parte de um processo de consolidação necessário para restabelecer a estabilidade financeira ou para
assegurar uma concorrência efetiva, que o processo de aquisição deve ser justo e que a aquisição deve assegurar
as condições de uma concorrência efetiva no mercado relevante.

(341) O New TT Bank não era um banco viável numa base autónoma. A consolidação do banco foi solicitada ao abrigo

do MPEF datado de 15 de maio de 2013. A operação pode, por conseguinte, ser considerada parte de um processo
de consolidação necessário para restabelecer a estabilidade financeira do tipo descrito no ponto 41 da Comuni
cação relativa à reestruturação.

(342) Nenhum proponente não beneficiário de auxílio apresentou uma proposta válida para adquirir o New TT Bank, e o

processo de venda foi aberto, transparente e não discriminatório. Não houve, por conseguinte, qualquer exclusão
de um proponente não beneficiário de auxílio pelo Banco. Uma vez que a aquisição foi autorizada pela Autoridade
Helénica da Concorrência (135), a Comissão assume que o resultado do processo de venda garante as condições de
uma concorrência efetiva na Grécia.

(343) Neste contexto, pode concluir-se que a aquisição do New TT Bank é compatível com a secção 4 da Comunicação

relativa à reestruturação.

7.5.1.4. Conclusão sobre a aquisição do New TT Bank
(344) A Comissão conclui que, tendo em conta a situação única dos bancos gregos (136) e as especificidades da aquisição

do New TT Bank, essa aquisição é compatível com os requisitos estabelecidos na Comunicação relativa à rees
truturação.
7.5.2. Conformidade da aquisição do Nea Proton Bank com a Comunicação relativa à reestruturação
7.5.2.1. Efeito da aquisição do Nea Proton Bank na viabilidade a longo prazo do Banco

(345) Em termos de rentabilidade operacional, a aquisição do Nea Proton Bank deve reforçar o retorno à viabilidade a

longo prazo do Banco, uma vez que a fusão de duas empresas no mesmo mercado geográfico dá a oportunidade
de realizar sinergias significativas, por exemplo, sob a forma de redução de pessoal, encerramento de sucursais e
redução das despesas gerais.

(346) A aquisição do Nea Proton Bank permite ao Banco beneficiar de sinergias. O Banco irá adquirir os clientes e

depositantes, ao mesmo tempo que encerra a maior parte das sucursais e racionaliza o sistema de informação e as
funções centrais. A operação também reduziu o rácio empréstimos/depósitos do Banco, uma vez que o Nea Proton
Bank tinha um rácio empréstimos/depósitos mais baixo. No final de junho de 2013, o rácio empréstimos
líquidos/depósitos do Banco era de cerca de 135,79 %, ao passo que o rácio empréstimos líquidos/depósitos do
Nea Proton Bank era de cerca de 52,68 %.

(347) Em conclusão, a aquisição teve um efeito positivo na viabilidade do Banco.

7.5.2.2. Efeito da aquisição do Nea Proton Bank no montante do auxílio necessário ao Banco
(348) Em conformidade com o ponto 23 da Comunicação relativa à reestruturação, o auxílio à reestruturação não deve

ser utilizado para a aquisição de outras empresas, mas somente para a cobertura dos custos de reestruturação
necessários para restabelecer a viabilidade.

(135) Decisão 584/VII/2013 da Autoridade Helénica da Concorrência, ainda não publicada.
(136) Ver também a secção 7.6.1.
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(349) O Banco pagou um preço simbólico pela compra do Nea Proton Bank (um euro), embora a entidade adquirida

tenha sido devidamente recapitalizada antes da venda. Essa recapitalização incluía disposições para perdas futuras
com empréstimos e perdas de exploração (137). Por conseguinte, a aquisição por um euro de um banco adequa
damente capitalizado não aumentou as necessidades de capital do Banco.

(350) Em conclusão, a aquisição do Nea Proton Bank não viola o princípio de que o auxílio deve ser limitado ao mínimo

necessário.

7.5.2.3. Efeito de distorção da aquisição do Nea Proton Bank na concorrência
(351) Em conformidade com os pontos 39 e 40 da Comunicação relativa à reestruturação, o auxílio estatal não deve ser

utilizado para a aquisição de empresas concorrentes, em detrimento das empresas que não beneficiam de auxílio.

(352) O Nea Proton Bank não era um banco viável numa base autónoma. A consolidação do banco foi solicitada ao

abrigo do MPEF datado de 15 de maio de 2013. A aquisição pode, por conseguinte, ser considerada parte de um
processo de consolidação necessário para restabelecer a estabilidade financeira do tipo descrito no ponto 41 da
Comunicação relativa à reestruturação.

(353) A Comissão observa também que nenhum proponente não beneficiário de auxílio apresentou uma proposta válida

para a aquisição do Nea Proton Bank, e que o processo de venda foi aberto, transparente e não discriminatório.
Não houve, por conseguinte, qualquer exclusão de um proponente não beneficiário de auxílio pelo Banco. Uma
vez que a aquisição foi autorizada pela Autoridade Helénica da Concorrência (138), a Comissão assume que o
resultado do processo de venda garante as condições de uma concorrência efetiva na Grécia.

(354) Neste contexto, pode concluir-se que a aquisição do New Proton Bank é compatível com a secção 4 da Comu

nicação relativa à reestruturação.

7.5.2.4. Conclusão sobre a aquisição do Nea Proton Bank
(355) A Comissão conclui que, tendo em conta as especificidades da aquisição do Nea Proton Bank, essa aquisição é

conciliável com os requisitos estabelecidos na Comunicação relativa à reestruturação.

7.6. CONFORMIDADE DAS MEDIDAS A, B1, B2, B3, B4 E C COM A COMUNICAÇÃO RELATIVA À REESTRUTURAÇÃO, E
DA MEDIDA C COM A COMUNICAÇÃO RELATIVA AOS BANCOS DE 2013

7.6.1. Fontes de dificuldades e consequências na apreciação ao abrigo da Comunicação relativa à rees
truturação
(356) Tal como indicado nas secções 2.1.1 e 2.1.2, as dificuldades enfrentadas pelo Banco provêm sobretudo da crise da

dívida soberana grega e da profunda recessão na Grécia e Europa Meridional. No que diz respeito ao primeiro
fator, o Governo grego perdeu acesso aos mercados financeiros e, por fim, teve de negociar um acordo com os
seus credores nacionais e internacionais, o programa PSI, que resultou numa margem de avaliação dos créditos
detidos contra o Estado de 53,3 %. Além disso, 31,5 % dos créditos foram substituídos por novas GGB com taxas
de juro mais baixas e prazos de vencimento mais longos. Essas novas GGB foram readquiridas pelo Estado aos
bancos gregos em dezembro de 2012 por um preço que variou entre os 30,2 % e 40,1 % do seu valor nominal,
cristalizando assim novas perdas para os bancos gregos. Além do impacto do programa PSI e do resgate da dívida
na sua posição de capital, o Banco também assistiu a enormes retiradas de depósitos entre 2010 e meados de
2012, devido ao risco da Grécia sair da zona euro como consequência de uma dívida pública insustentável e da
recessão económica.

(357) As medidas B1, B2, B3 e B4, ascenderam a 5 839 milhões de euros, o que corresponde aproximadamente ao

montante da perda registado na sequência do programa PSI (5 781 milhões de euros). Nesse caso, e se essas
dificuldades não provêm essencialmente de comportamentos de assunção excessiva de riscos, o ponto 14 da
Comunicação relativa à prorrogação de 2011 determina que a Comissão alivie as suas exigências.

(137) Ver considerando 53.
(138) Decisão 578/VII/2013 da Autoridade Helénica da Concorrência, disponível em linha em: http://www.epant.gr/img/x2/apofaseis/
apofaseis715_1_1391497451.pdf
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(358) A Comissão reconhece que parte das necessidades de capital resultam da exposição regular de uma instituição

financeira ao risco soberano do seu território nacional. Este facto foi igualmente salientado nos considerandos 58 e
69 da decisão de início do procedimento Eurobank. Consequentemente, há menos necessidade do Banco abordar
questões relativas ao risco moral no seu plano de reestruturação do que outras instituições financeiras que
acumularam riscos excessivos. Dado que as medidas de auxílio provocam menos distorção, as medidas tomadas
para limitar as distorções da concorrência devem, portanto, ser proporcionalmente aliviadas. Uma vez que o
programa PSI e o resgate da dívida constituem uma remissão de dívida a favor do Estado, a remuneração do
Estado na recapitalização dos bancos pode ser mais baixa.

(359) No entanto, uma vez que a economia grega contraiu cerca de 25 % desde 2008, o Banco tem de adaptar a sua

organização, estrutura de custos e a sua rede comercial a este novo contexto, para restaurar a rentabilidade. Por
conseguinte, não obstante a ausência da questão do risco moral, o Banco deve reestruturar as suas operações na
Grécia para assegurar a sua viabilidade a longo prazo.

(360) A Comissão observa também que a exposição do Banco ao risco soberano grego foi maior do que a de outros

bancos na Grécia. Por conseguinte, nem todas as perdas em GGB (a perda no programa PSI) podem ser atribuídas
à exposição regular de uma instituição financeira ao risco soberano do seu território nacional.

(361) A segunda fonte de perdas para o Banco são as perdas com os seus empréstimos às famílias e às empresas gregas.

A Comissão considera que as referidas perdas se devem principalmente à excecionalmente profunda e prolongada
contração do PIB de cerca de 25 % ao longo de um período de cinco anos, e não se devem a práticas de
empréstimo de risco do Banco. Em consequência, o auxílio concedido para cobrir essas perdas não cria risco
moral, o que é o caso quando o auxílio protege um banco das consequências de anteriores comportamentos de
risco. Por conseguinte, o auxílio é menos distorcivo (139).

(362) Contudo, parte das necessidades de capital e das perdas com empréstimos do Banco provêm de algumas filiais

internacionais (Roménia, Bulgária, Polónia e Ucrânia). Por exemplo, em 2012, o Banco registou perdas na
Roménia, na Bulgária e na Ucrânia, enquanto essas filiais beneficiaram de financiamento intragrupo num montante
de 1,8 mil milhões de euros.

(363) Os testes de esforço realizados em 2012 para determinar as necessidades de capital do Banco também indicaram

que parte das necessidades de capital resultava de perdas com empréstimos estrangeiros. As projeções de perda de
crédito nesses empréstimos ascendiam a 1 228 milhões de euros no cenário de base e 1 622 milhões de euros no
cenário adverso.

(364) Em conclusão, o ponto 14 da Comunicação relativa à prorrogação de 2011 cobre uma parte significativa das

perdas e a consequente necessidade de auxílio, que permite à Comissão aliviar as suas exigências. Parte da
necessidade de auxílio resulta das perdas com empréstimos gregos devido à recessão excecionalmente grave e
prolongada, e não de empréstimos de risco. O auxílio concedido nestas circunstâncias não cria risco moral e é, por
conseguinte, menos distorcivo.

(365) Por último, parte da necessidade de auxílio advém da assunção de riscos do próprio Banco, especialmente no que

diz respeito às suas filiais estrangeiras e à sua maior exploração de GGB.
7.6.2. Viabilidade

(366) Um plano de reestruturação deve garantir que a instituição financeira é capaz de restabelecer a sua viabilidade a

longo prazo até ao final do período de reestruturação (secção 2 da Comunicação relativa à reestruturação). No caso
em apreço, o período de reestruturação é definido como o período compreendido entre a data de adoção da
presente decisão e 31 de dezembro de 2018.

(367) Em conformidade com os pontos 9 a 11 da Comunicação relativa à reestruturação, a Grécia apresentou um plano

de reestruturação abrangente e pormenorizado, que fornece informação completa sobre o modelo de negócio do
Banco. O plano identifica igualmente as causas das dificuldades enfrentadas pelo Banco, assim como as medidas
adotadas para fazer face a todas as questões de viabilidade que enfrentou. Em particular, o plano de reestruturação
descreve a estratégia escolhida para preservar a eficácia operacional do Banco e para combater o elevado nível de
empréstimos mal parados, a baixa eficiência operacional, a sua liquidez vulnerável e as suas posições de capital, e
as suas empresas estrangeiras, que dependiam da sociedade-mãe para o seu financiamento e capital.

(139) Ver ponto 28 da Comunicação relativa à reestruturação e o considerando 320 da Decisão 2011/823/UE da Comissão, de 5 de abril
de 2011, relativa às medidas de auxílio C 11/09 (ex NN 53b/08, NN 2/10 e N 19/10) implementadas pelo Estado neerlandês a
favor do ABN AMRO GROUP NV (criado na sequência da fusão entre o Fortis Bank Nederland e o ABN AMRO N) (JO L 333 de
15.12.2011, p. 1).
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7.6.2.1. Atividades bancárias gregas
(368) No que diz respeito à liquidez e à dependência do Banco do financiamento do Eurossistema, o plano de rees

truturação prevê um crescimento limitado do balanço na Grécia, enquanto que a base de depósitos deverá crescer
de novo. A dependência da ALE, que já diminuiu, continuará a diminuir, o que também irá ajudar o Banco a
reduzir os custos do seu financiamento.

(369) O compromisso com o rácio empréstimos/depósitos descrito no considerando 127 garante que a estrutura do

balanço do Banco será sustentável no final do período de reestruturação. A venda de valores mobiliários e de
outras atividades não essenciais também irá reforçar a posição de liquidez do Banco e assegurar que não depende
de mercados grossistas. Devido à ainda tensa posição de liquidez do Banco, a Comissão pode aceitar o pedido das
autoridades gregas para que sejam autorizadas a fornecer liquidez ao Banco no âmbito das medidas de empréstimo
obrigacionista do Estado e de garantia do regime de apoio ao bancos gregos.

(370) Para reduzir os custos de financiamento, o Banco assumiu também o compromisso de continuar a reduzir as taxas

de juro que paga sobre depósitos, tal como descrito no considerando 127. A Comissão observa que esta dimi
nuição do custo dos depósitos será uma contribuição essencial para melhorar a rentabilidade do pré-aprovisiona
mento do Banco.

(371) Desde o início da crise que o Banco tem racionalizado significativamente a sua rede comercial na Grécia, através de

uma redução do número de sucursais e de trabalhadores. Até 2018, os custos totais do Banco terão diminuído
mais […]% em relação a 2013 (140). Para atingir esse objetivo, o Banco comprometeu-se a reduzir as suas sucursais
e trabalhadores na Grécia a um máximo de […] e […], respetivamente, até 31 de dezembro de 2017, com custos
totais máximos na Grécia de 800 milhões de euros. O coeficiente de exploração esperado será inferior a […]% no
final do período de reestruturação. A Comissão considera que o plano de reestruturação preserva a eficiência do
Banco no novo contexto de mercado.

(372) Uma outra área importante é a gestão dos empréstimos mal parados, uma vez que ascenderam a 29,4 % da carteira

em 31 de dezembro de 2013 (141). O Banco pretende estabelecer um departamento dedicado a lidar com a gestão
de empréstimos mal parados. Assumiu também o compromisso de cumprir padrões elevados no que respeita à sua
política de crédito, a fim de maximizar o valor do Banco em cada fase do processo de crédito, tal como descrito
nos considerandos 131 e 132.

7.6.2.2. Governo das empresas
(373) Outro aspeto que merece atenção é a governação do Banco, dado que o FEFG detinha 95,23 % das ações do Banco

em 31 de dezembro de 2013. Tendo em conta o historial dos bancos estatais na Grécia, foi acordado um quadro
de relações específico entre o Banco e o FEFG em 2013. Este acordo protege a atividade corrente do Banco de uma
ingerência excessiva do seu acionista principal assegurando, simultaneamente, que o FEFG, pode acompanhar a
implementação do plano de reestruturação e evitar a assunção excessiva de riscos pela gestão do Banco através de
procedimentos de consulta adequados. O Banco comprometeu-se igualmente a acompanhar de perto a sua
exposição a mutuários associados.

(374) A Lei do FEFG, com a redação que lhe foi dada em 2014, prevê que as ações subscritas pelo FEFG na recapita

lização da primavera de 2013 passem a ser sem direito a voto se pelo menos 50 % do aumento de capital de 2014
for subscrito por investidores privados. No que diz respeito ao restabelecimento da viabilidade a longo prazo do
Banco, a Comissão não teria uma opinião negativa sobre o controlo concedido aos acionistas privados se estes
investirem um montante significativo de fundos próprios no Banco. A Comissão observa que a limitação dos
direitos de voto do FEFG não se aplica às votações relativas aos estatutos do Banco ou a operações societárias ou
outras decisões estratégicas. A Comissão considera positivo o facto de o FEFG recuperar automaticamente os seus
direitos de voto plenos se o Banco não implementar o seu plano de reestruturação. Estas disposições asseguram
que, embora o FEFG não intervenha nas operações correntes do Banco, pode salvaguardar os seus interesses
enquanto acionista e enquanto autoridade encarregada de garantir a correta implementação do plano de rees
truturação.

(140) Ver considerando 106.
(141) Resultados do conjunto do exercício de 2013, P3: http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/Eurobank_4Q2013_Financial_Results.pdf
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7.6.2.3. Atividades internacionais
(375) Algumas das atividades internacionais do Banco drenaram o seu capital, liquidez e rentabilidade no passado, como

explicado nos considerandos 362 e 363.

(376) O plano de reestruturação prevê uma mudança no modelo de negócio do Banco no sentido de ser um banco que

está mais concentrado em […]. O Banco já vendeu a sua filial não rentável na Polónia, o EFG Poland. Começou
igualmente a racionalizar as outras filiais, a reforçar o processo de subscrição de empréstimo e a reduzir o défice de
financiamento das filiais. Está a planear alienar a subsidiária […] de […] (142). Irá igualmente continuar a rees
truturar as operações das filiais […] e […] antes da sua eventual venda numa fase posterior, tal como referido no
considerando 116.

(377) A rentabilidade global das operações estrangeiras será restabelecida a partir de […]. Na mesma data, o financia

mento concedido às filiais estrangeiras terá sido reduzido em […] em relação ao nível de 31 de dezembro de
2012.

(378) Por conseguinte, a Comissão considera que o Banco ter-se-á reestruturado suficientemente e reduzido essas filiais

estrangeiras de dimensão para evitar ser exposto a necessidades adicionais de capital e escassez de liquidez no
futuro. O compromisso descrito no considerando 128 de se abster de injetar grandes montantes de capital nas
filiais internacionais do Banco garante igualmente que as filiais estrangeiras não irão representar uma ameaça ao
capital ou à liquidez.
7.6.2.4. Conclusão sobre a viabilidade

(379) O cenário de base como descrito na secção 2.4 mostra que, no final do período de reestruturação, o Banco será

capaz de obter um retorno que lhe permita cobrir todos os seus custos e proporcionar um retorno adequado do
seu capital próprio, tendo em conta o seu perfil de risco. Com efeito, o retorno de capital próprio do Banco será de
[…]% em 2018 de acordo com o cenário de base. Ao mesmo tempo, a posição de capital do Banco deverá
manter-se a um nível satisfatório, desde que o rácio de adequação dos fundos próprios não desça abaixo de […]% a
partir de 2014.

(380) Por último, a Comissão também nota o cenário adverso descrito no plano de reestruturação do Banco, tal como

foi apresentado pelas autoridades gregas. Este cenário adverso baseia-se num conjunto de pressupostos acordados
com o FEFG. Tem em conta uma recessão mais profunda e duradoura, bem como uma deflação mais grave dos
preços dos bens imobiliários (143). O plano de reestruturação demonstra que o Banco tem capacidade para resistir a
um montante razoável de esforço uma vez que, no cenário adverso, o Banco continua a ser rentável no final do
período de reestruturação, com um retorno de capital próprio de […]% e um rácio de fundos próprios de base de
[…]% em 2018.

(381) Os testes de esforço de 2013 realizados pelo Banco da Grécia confirmam que o montante de capital adicional que

será mobilizado em 2014, a saber, 2 864 milhões de euros, é suficiente para lidar com o cenário de referência
durante o período de reestruturação. O Banco apresentará igualmente um plano contingente de capital ao Banco
da Grécia com medidas a implementar se a conjuntura económica se deteriorar ainda mais. A Comissão recorda
que na apreciação das necessidades de capital no âmbito do cenário de referência, o Banco da Grécia já introduziu
vários ajustamentos que resultaram num aumento das necessidades de capital estimadas em comparação com as
necessidades de capital estimadas pelo Banco no seu próprio cenário de referência. As necessidades de capital de
base estimadas pelo Banco da Grécia podem, por conseguinte, ser consideradas como uma espécie de teste de
esforço. Para concluir que o Banco é viável, a Comissão não exige que o Banco tenha capital inicial suficiente para
cobrir as necessidades de capital do cenário de esforço estimadas pelo Banco da Grécia, uma vez que o nível
estimado deste último representa um nível elevado de esforço.

(382) Além disso, é positivo que o Banco não vá fazer investimentos adicionais em papel que não possua qualificação de

investimento, o que irá ajudar a preservar a sua posição de capital e de liquidez.

(383) A Comissão pode, por conseguinte, concluir que o Banco adotou medidas suficientes para abordar as questões da

viabilidade para as atividades bancárias nacionais gregas e para as atividades no estrangeiro.

(142) A filial de […] tem registado prejuízos desde 2009, com uma quota de mercado pequena (inferior a […]% de empréstimos e
depósitos), um elevado coeficiente de exploração e um défice de financiamento significativo.
(143) As projeções financeiras constantes do plano de reestruturação divergem do resultado do teste de esforço realizado pelo Banco da
Grécia, dado que este último não se baseou no mesmo conjunto de pressupostos e teve em conta os ajustamentos adicionais
efetuados pelo Banco da Grécia.
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7.6.3. Contribuição própria e repartição de encargos
7.6.3.1. Apreciação da conformidade das medidas A, B1, B2, B3 e B4 com a Comunicação relativa à reestruturação
(384) Tal como estabelecido na Comunicação relativa à reestruturação, os bancos e os seus acionistas devem contribuir

para a reestruturação tanto quanto possível, a fim de assegurar que o auxílio se limita ao mínimo necessário.
Assim, os bancos devem utilizar os seus recursos próprios para financiar a reestruturação, por exemplo, através da
venda de ativos, ao passo que os acionistas devem absorver as perdas do banco sempre que possível. Os com
promissos assumidos pelo Banco devem assegurar que são utilizados recursos próprios e que os acionistas iniciais e
os investidores privados, que detêm capital híbrido do Banco, contribuem para a reestruturação.

7.6.3.1.1. C o n t r i b u i ç ã o p r ó p r i a d o B a n c o : a l i e n a ç õ e s e r e d u ç ã o d e c u s t o s
(385) O Banco alienou empresas significativas, de modo a melhorar a adequação dos seus fundos próprios. A venda das

suas grandes filiais polaca e turca melhorou a sua posição de capital em cerca de 750 milhões de euros. Essas
vendas também melhoraram a posição de liquidez do Banco. O aumento de capital social da Eurobank Properties
permitiu ao Banco aumentar o seu capital em 200 milhões de euros.

(386) O plano de reestruturação prevê a venda de outros ativos em […] e […]. Em especial, o Banco assumiu o

compromisso de que irá reduzir a dimensão dos seus ativos externos para 8,77 mil milhões de euros. Tendo
em conta a desalavancagem e a alienação já implementadas, e na sequência da implementação desta redução
adicional, o Banco terá reduzido significativamente a sua pegada geográfica em […]

(387) Além disso, o Banco assumiu o compromisso de que irá continuar a reduzir a dimensão das suas atividades no

estrangeiro se necessitar de uma injeção de capital por parte do FEFG superior a mil milhões de euros. Nesse
cenário, o Banco reduziria a sua carteira de ativos internacionais para não mais do que 3,5 mil milhões de euros.
Se a injeção de capital da medida C for inferior a mil milhões de euros, os investidores privados terão injetado pelo
menos 1,5 mil milhões de euros, ou seja, mais do que o FEFG. Essa maior participação de investidores privados
permitiria reduzir significativamente o montante do auxílio necessário, reforçando assim a repartição de encargos.

(388) O Banco também assumiu o compromisso de que irá vender a sua grande e rentável filial de seguros.

(389) A fim de limitar as suas necessidades de capital, o Banco comprometeu-se a não utilizar capital para apoiar ou

aumentar a dimensão das suas filiais estrangeiras, como descrito no considerando 128. Além disso, os compro
missos preveem que o Banco não fará novas aquisições.

(390) O Banco também se envolveu num programa de redução de custos de grande envergadura, tal como indicado na

secção 2.4.2. Os seus custos continuarão a diminuir até 2018. […]

(391) Em especial, a Grécia comprometeu-se que até […] o Banco não pagará a nenhum trabalhador ou gestor uma

remuneração anual total (salários, contribuição para o regime de pensões, bónus) superior a […]. Além disso, se o
FEFG tiver de subscrever alguma ação do Banco, a Grécia comprometeu-se a aplicar um teto salarial em confor
midade com a Comunicação relativa aos bancos de 2013 (144).

7.6.3.1.2. R e p a r t i ç ã o d e e n c a r g o s p e l o s a c i o n i s t a s h i s t ó r i c o s e n o v o c a p i t a l m o b i 
lizado no mercado
(392) Os acionistas existentes do Banco foram fortemente diluídos pela recapitalização da primavera de 2013 (medida

B4). Com efeito, a participação detida pelos acionistas existentes foi reduzida de 100 % antes da recapitalização da
primavera de 2013 para apenas 1,44 %. A Comissão observa também que o Banco não pagou nenhum dividendo
em dinheiro desde 2008. Por último, a Comissão considera positivo o facto de o FEFG injetar capital adicional
apenas se o Banco não o conseguir mobilizar no mercado a um preço considerado razoável e estabelecido com
base em dois avaliadores independentes.

(144) Ver nota de rodapé 85.
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7.6.3.1.3. R e p a r t i ç ã o d e e n c a r g o s p e l o s d e t e n t o r e s d e d í v i d a s u b o r d i n a d a
(393) Os detentores de dívida subordinada do Banco contribuíram para pagar os custos de reestruturação do Banco. O

Banco efetuou vários exercícios de gestão do passivo, a fim de gerar capital. O montante total dos passivos
trocados atingiu os 748 milhões de euros, com um ganho de capital de 565 milhões de euros, tal como descrito
nos considerandos 122 e 123.

(394) Os instrumentos ainda pendentes são objeto da proibição do pagamento de cupão, descrita no considerando 133.

Por conseguinte, a Comissão considera que foi garantida uma repartição adequada de encargos dos investidores
privados híbridos do Banco e foram preenchidos os requisitos da Comunicação relativa à reestruturação.

(395) Em conclusão, tendo em conta os elementos desenvolvidos na secção 7.6.1, a Comissão considera que foram

implementadas pela Grécia medidas de contribuição própria e de repartição de encargos suficientes para limitar ao
mínimo necessário o montante do auxílio das medidas A, B1, B2, B3 e B4.
7.6.3.2. Apreciação da conformidade da medida C com a Comunicação relativa aos bancos de 2013

(396) A Comunicação relativa aos bancos de 2013 complementa a Comunicação relativa à reestruturação e apela a uma

melhor repartição de encargos e a que os bancos que obtenham apoio ao capital tomem medidas adicionais para
limitar ao mínimo o auxílio. O ponto 29 da Comunicação relativa aos bancos de 2013 exige que o Estado-Membro demonstre que foram exploradas ao máximo todas as medidas para limitar ao mínimo esse auxílio. Para
esse efeito, o Estado-Membro deve apresentar um plano de mobilização de capitais, assegurar uma repartição
adequada de encargos pelos acionistas e credores subordinados, e impedir a saída de fundos antes da decisão de
reestruturação. De acordo com a Comunicação relativa aos bancos de 2013, o plano de mobilização de capitais
deve incluir emissões de direitos, exercícios voluntários de gestão do passivo, alienações para acréscimo de capital,
medidas de desalavancagem, retenção de receita e outras medidas como, por exemplo, políticas de custos e de
remuneração rigorosas.

(397) O ponto 47 da Comunicação relativa aos bancos de 2013 dispõe que, uma vez identificados défices de capital, um

banco deve evitar a saída de fundos através de uma série de medidas destinadas a garantir o mesmo resultado,
como proibições de pagamento de cupões e dividendos regulares, proibições de aquisição, proibições de liderança
de preços ou proibições de publicidade. A Comissão observa que tais proibições já são cumpridas pelo Banco dado
que estão incluídas na lista de compromissos apresentados pela Grécia, conforme descrito no considerando 133, e
que o Banco não pagou quaisquer dividendos em numerário desde 2008.

(398) O compromisso de recapitalização de 2014 (medida C) proporciona uma proteção para absorver perdas futuras, tal

como determinado pelo exercício do teste de esforço realizado pelo Banco da Grécia em 2013 e divulgado em
6 de março de 2014. Os resultados do teste de esforço mostram que o Banco necessita de 2 945 milhões de euros
de capital adicional para cobrir as suas perdas futuras num cenário de esforço. A medida C abrange apenas a
necessidade de capital que continuará a existir na medida em que i) não possa ser coberta por novas alienações ou
medidas de aumento de capital (a Comissão considera que o Banco analisou todos as potenciais alienações e
comprometeu-se a todas aquelas que podem reduzir as necessidades de capital no âmbito do plano de capital
apresentado ao Banco da Grécia) e ii) não seja coberta por investidores privados no âmbito do aumento de capital
social que terá lugar em abril de 2014. Por conseguinte, não fornece ao Banco qualquer excesso de capital.

(399) Tal como explicado nos considerandos 385 a 395, o Banco já adotou medidas, antes do teste de esforço, para

limitar o montante de capital necessário ao mínimo. Se, no âmbito do atual exercício de mobilização de capital, o
Banco conseguir obter a maior parte do capital necessário junto de investidores privados, e se o auxílio adicional
pago pelo FEFG se mantiver abaixo de mil milhões de euros, não será necessária mais nenhuma contribuição
própria pelo Banco. No entanto, se o auxílio pago no âmbito da medida C for acima desse valor, seria adequado
para o Banco alienar mais atividades.

(400) No que se refere à repartição de encargos, a Comunicação relativa aos bancos de 2013 determina que uma

repartição adequada de encargos implica contribuições por acionistas, detentores de capital híbrido e detentores
de dívida subordinada antes de ser concedido auxílio sob a forma de apoio ao capital. A Comissão observa que a
Grécia alterou o seu quadro legislativo nacional para assegurar que os credores subordinados irão contribuir para
os custos de reestruturação do Banco antes de qualquer capital adicional ser injetado no Banco. A Comissão
observa também que a Grécia assumiu o compromisso de implementar as medidas previstas no artigo 6.o da Lei
do FEFG, com a redação que lhe foi dada em 2014, que prevê a atribuição do défice de capital aos detentores dos
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seus instrumentos de capital e outros passivos subordinados que se revelem necessários. Embora essa repartição de
encargos só tenha lugar após a data do compromisso de recapitalização de 2014 (medida C), com base no ponto
45 da Comunicação relativa aos bancos de 2013, a Comissão considera que se seguiriam resultados despropor
cionados se a conversão obrigatória de dívida subordinada e de capital híbrido tivesse de ocorrer já no momento
do compromisso. Se o Banco mobilizasse capital privado suficiente para cobrir a totalidade da sua necessidade de
capital, como determinado pelo teste de esforço realizado pelo Banco da Grécia, a conversão de detentores de
dívida subordinada seria desproporcionada. O compromisso assumido pela Grécia de resgate interno dos credores
subordinados antes de qualquer apoio ao capital ser efetivamente pago ao Banco é, por conseguinte, suficiente para
assegurar uma adequada repartição de encargos.
(401) Além disso, a fim de garantir que os proprietários do Banco participam o máximo possível na reconstituição de

uma base de capital adequada ao longo do período de reestruturação, a Grécia comprometeu-se a que, até ao final
do período de reestruturação, o Banco reterá os dividendos e não pagará quaisquer cupões que não seja obrigado a
pagar, por força da lei. Assim, em conformidade com o ponto 26 da Comunicação relativa à reestruturação e com
o ponto 47 da Comunicação relativa aos bancos de 2013 o Banco não utilizará o auxílio estatal para fazer
pagamentos com fundos próprios se não existirem lucros suficientes para efetuar esses pagamentos.

(402) O Banco também se comprometeu a não pagar a nenhum trabalhador ou gestor uma remuneração anual total

(salários, contribuições para as pensões, bónus) superior à remuneração anual total do Governador do Banco da
Grécia (não tendo em conta qualquer renúncia parcial voluntária de remuneração pelo Governador) até 31 de
dezembro de 2017. Além disso, caso o FEFG tenha de subscrever alguma ação do Banco, a Grécia comprometeu-se
a aplicar um teto salarial em conformidade com a Comunicação relativa aos bancos de 2013 (145).

(403) A Comissão deve avaliar se esse compromisso, que abrange dois cenários, cumpre os requisitos estabelecidos na

Comunicação relativa aos bancos de 2013.

(404) No primeiro cenário, em que o FEFG não injeta efetivamente novo capital no Banco, o auxílio consagrado na

medida C será limitado a um simples compromisso de subscrição de aumento de capital e o FEFG não desem
bolsará um único euro, uma vez que todas as novas ações terão sido subscritas por investidores privados. A
Comunicação relativa aos bancos de 2013 estabelece que a limitação de remuneração pode cessar quando o auxílio
tiver sido reembolsado. No entanto, o auxílio incluído neste tipo de compromisso de subscrição em relação a um
aumento de capital prospetivo não pode ser reembolsado se o compromisso em questão nunca for concretizado
(uma vez que não foi desembolsado pelo Estado dinheiro para o Banco). Em tais circunstâncias, a Comissão pode
aceitar que a limitação da remuneração se aplique por um período fixo de tempo. A Comissão considera que o
compromisso assumido pela Grécia, que dura até 31 de dezembro de 2017 (ou seja, durante três anos e oito
meses, terminando um ano antes do final do plano de reestruturação), é uma aplicação correta do último parágrafo
do ponto 38 da Comunicação relativa aos bancos de 2013. Dado que a remuneração anual do Governador do
Banco da Grécia é inferior ao teto estabelecido no segundo parágrafo do ponto 38 da Comunicação relativa aos
bancos de 2013, e dado que esse compromisso será aplicado a todo o grupo, a Comissão considera que o
compromisso proposto pela Grécia para o caso em que nenhuma ação seja subscrita pelo FEFG no âmbito do
aumento de capital previsto está em conformidade com o ponto 38 da Comunicação relativa aos bancos de 2013.

(405) No segundo cenário, em que o FEFG teria de subscrever algumas ações do Banco, a Grécia comprometeu-se a

alterar o compromisso para o colocar em conformidade com a Comunicação relativa aos bancos de 2013. A
Comissão observa que, se o FEFG subscrevesse alguma ação, a fim de permanecer em conformidade com a
Comunicação relativa aos bancos de 2013, a duração do teto de remuneração seria alterada, para durar até ao
início do final do plano de reestruturação — 31 de dezembro de 2018 — ou uma operação equivalente ao
reembolso do auxílio. Uma vez que as ações ordinárias não podem ser reembolsadas pelo Banco, a Comissão aceita
que a venda das ações no mercado secundário com lucro poderia ser considerada equivalente a um reembolso do
auxílio.

(406) Para concluir, em ambos os cenários, o compromisso sobre a limitação da remuneração apresentado pela Grécia

satisfaz os requisitos da Comunicação relativa aos bancos de 2013.

(407) No que se refere à remuneração do Estado, a Comunicação relativa à prorrogação de 2011 exige que as novas

ações sejam emitidas com desconto sobre o preço de mercado, após ajustamento para a diluição. A Comissão
observa que o objetivo desse requisito é garantir que o Estado recebe uma remuneração suficiente pela sua
participação no Banco e que os acionistas históricos são correspondentemente diluídos. No caso da medida C,
o Estado é já o principal acionista do Banco, detendo mais de 90 % das ações. Por conseguinte, um desconto
excessivo sobre o preço de mercado diminuiria a remuneração do Estado da medida B4, e pode implicar um
auxílio aos investidores se o desconto subestimar o valor do Banco. A fim de evitar tal situação, o preço de

(145) Ver nota de rodapé 85.
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subscrição não pode ser inferior a um preço mínimo determinado com base em duas avaliações de avaliadores
independentes. Por conseguinte, as modalidades pormenorizadas de determinação do preço protegem o FEFG de
uma diluição excessiva por novos investidores, assegurando, simultaneamente, que o FEFG subscreve novas ações a
um preço que reflete o valor do Banco. Nestas circunstâncias, a Comissão pode aceitar que as novas ações possam
ser emitidas com um desconto inferior sobre o preço corrente de mercado do que o previsto pela Comunicação
relativa à prorrogação de 2011 e considera o preço mínimo aceitável.
(408) Se as ações fossem emitidas a um preço mais elevado, corria-se o risco de desencorajar os investidores privados a

participarem no aumento de capital social e, consequentemente, limitar-se-ia a mobilização de capital privado.

(409) Por conseguinte, a Comissão considera o nível de contribuição própria e a repartição de encargos adequados para a

medida C.

7.6.3.3. Conclusão sobre a contribuição própria e a repartição de encargos
(410) A Comissão observa que, em comparação com o total de recapitalização estatal recebido, a contribuição própria e

a repartição de encargos sob a forma de venda de ativos é muito inferior aos níveis que a Comissão consideraria,
normalmente, suficientes. No entanto, tendo em conta os elementos desenvolvidos na secção 7.6.1., nos termos
dos quais a Comissão pode aceitar uma menor contribuição própria e repartição de encargos, o plano de
reestruturação pode ser considerado como fornecedor de medidas suficientes de contribuição própria e de repar
tição de encargos.

(411) O plano de reestruturação também cumpre os requisitos da Comunicação relativa aos bancos de 2013 no que diz

respeito à medida C.

7.6.4. Medidas para limitar as distorções da concorrência
(412) A Comunicação relativa à reestruturação exige que o plano de reestruturação proponha medidas que limitem as

distorções da concorrência e assegurem a competitividade do setor bancário. Além disso, essas medidas devem
igualmente abordar o risco moral e assegurar que o auxílio estatal não é utilizado para financiar comportamentos
anti-concorrenciais.

(413) O ponto 31 da Comunicação relativa à reestruturação estipula que, ao avaliar o montante do auxílio e as

distorções de concorrência daí resultantes, a Comissão deve ter em conta o montante absoluto e o montante
relativo do auxílio estatal recebido, bem como o grau de repartição de encargos e a posição da instituição
financeira no mercado após a reestruturação. A este respeito, a Comissão recorda que o Banco recebeu do Estado
capital equivalente a 16 % dos seus APR (excluindo a medida C). Com a medida C, o Banco obtém um com
promisso de injetar mais 2 864 mil milhões de euros, elevando o total do auxílio ao capital para 23,7 % dos APR
do Banco. Para além do apoio ao capital, o Banco também recebeu apoio à liquidez. O Banco obteve garantias de
liquidez que atingiram 13 600 milhões de euros em 15 de abril de 2011 e 13 932 milhões de euros em 30 de
novembro de 2013, representando 17 % do balanço do Banco na mesma data. O Banco beneficiou também de
ALE garantida pelo Estado num montante de 12 mil milhões de euros em 31 de dezembro de 2012, que
representaram 18 % do balanço do Banco nessa data. A necessidade de implementar medidas destinadas a limitar
eventuais distorções da concorrência é, portanto, justificada tendo em conta o montante relativamente elevado de
auxílio. Por outro lado, a quota de mercado do Banco da Grécia é grande, com quotas de mercado de 17 % para
empréstimos e 12 % para depósitos em 31 de dezembro de 2012. As aquisições do New TT Bank e do Nea Proton
Bank aumentaram as quotas de mercado do Banco para 20,7 % para empréstimos e 18,8 % para depósitos em
setembro de 2013 (146).

(414) A Comissão recorda que as dificuldades do Banco provêm principalmente de choques externos como a crise da

dívida soberana grega e a recessão prolongada, que obstruíram a economia grega desde 2008, como foi observado
no considerando 69 da decisão de início do procedimento Eurobank. A necessidade de abordar questões de risco
moral é reduzida, uma vez que o Banco não parece ter tomado riscos excessivos. Como referido na secção 7.6.1, o
efeito de distorção da concorrência das medidas de auxílio é inferior à luz desses fatores assim como a necessidade
de medidas destinadas a limitar as distorções de conclusão. Por esses motivos, a Comissão pode, excecionalmente,
aceitar que apesar do elevado montante de auxílio, o plano de reestruturação não previa qualquer redução do
volume do balanço e dos empréstimos na Grécia.

(415) No entanto, a Comissão observa que as recapitalizações estatais permitiram ao Banco prosseguir com as suas

atividades bancárias nos mercados estrangeiros e com as suas atividades de seguros na Grécia.

(146) Plano de reestruturação, p. 14.
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(416) A este respeito, a Comissão observa, além da desalavancagem e reestruturação já implementadas, o compromisso

do Banco de vender as suas atividades seguradoras até […], bem como o compromisso de reduzir a dimensão dos
seus ativos internacionais até 31 de dezembro de 2018, o que irá provavelmente implicar novas alienações em […]
e […], e o compromisso de não utilizar auxílio para financiar o crescimento dessas empresas. A Comissão
considera proporcionado que a redução dos ativos externos seja mais profunda se, no âmbito da medida C, o
FEFG pagar ao Banco um auxílio de capital adicional de mais de mil milhões de euros. Como indicado no
considerando 295, esse pagamento tornaria o auxílio mais distorcivo do que um simples compromisso para
participar no aumento de capital. No entanto, se o capital injetado for inferior a mil milhões de euros, isso
implicaria uma maior participação de pelo menos 1,5 mil milhões de euros dos investidores privados. Além disso,
a maior participação privada constituiria uma repartição de encargos adicional, tal como explicado no conside
rando 388. O ponto 31 da Comunicação relativa à reestruturação estipula que tanto o preço pago pela assistência
obtida do Estado como o grau de repartição de encargos serão tomados em consideração aquando da apreciação
das medidas de repartição de encargos. Por conseguinte, as distorções adicionais da concorrência continuarão a ser
limitadas se o FEFG injetar menos de mil milhões de euros.

(417) A Grécia também se comprometeu a uma proibição de aquisição, assegurando que o Banco não utilizará o auxílio

estatal recebido para adquirir quaisquer novas empresas. Esta proibição contribui para assegurar que o auxílio é
utilizado exclusivamente para apoiar o restabelecimento da viabilidade das atividades bancárias gregas, e não para
crescer, por exemplo, em mercados estrangeiros.

(418) O compromisso de reduzir o juro pago sobre depósitos gregos de níveis insustentavelmente elevados garante

igualmente que o auxílio não será utilizado para financiar estratégias insustentáveis de recolha de depósitos que
distorcem a concorrência no mercado grego. Do mesmo modo, o compromisso de implementar orientações
rigorosas no que respeita à fixação de preços de novos empréstimos, com base numa avaliação adequada do
risco de crédito, evitará que o Banco distorça a concorrência no mercado grego com estratégias inadequadas de
fixação de preços sobre empréstimos a clientes.

(419) Tendo em conta a situação específica descrita na secção 7.6.1 e as medidas previstas no plano de reestruturação, a

Comissão considera que existem salvaguardas suficientes para limitar as distorções da concorrência.
7.7. ACOMPANHAMENTO

(420) Nos termos da secção 5 da Comunicação relativa à reestruturação, devem ser apresentados à Comissão relatórios

periódicos que lhe permitam verificar se o plano de reestruturação está a ser implementado corretamente. Tal
como indicado nos compromissos (147), a Grécia assegurará que o mandatário responsável pelo acompanhamento,
que já foi nomeado pelo Banco com a aprovação da Comissão, irá acompanhar os compromissos assumidos pela
Grécia relativamente à reestruturação das atividades na Grécia e no estrangeiro e sobre o governo das empresas e
operações comerciais. Por conseguinte, a Comissão considera que está garantido um acompanhamento adequado
da implementação do plano de reestruturação.
8. CONCLUSÃO

(421) A Comissão verifica que a Grécia implementou ilegalmente as medidas de auxílio SA.34825 (2012/C), SA.34825

(2014/N), SA.36006 (2013/NN), SA.34488 (2012/C, ex 2012/NN), SA.31155 (2013/C) (2013/NN), em violação
do artigo 108.o, n.o 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, uma vez que foram implementadas
antes da sua notificação formal. No entanto, a Comissão considera que o plano de reestruturação, quando
considerado em conjunto com os compromissos constantes dos anexos, assegura a restauração da viabilidade a
longo prazo do Banco, é suficiente no que respeita à repartição de encargos e à contribuição própria, e é adequado
e proporcionado para compensar os efeitos de distorção da concorrência das medidas de auxílio analisadas na
presente decisão. O plano de reestruturação e os compromissos apresentados preenchem os critérios da Comu
nicação relativa à reestruturação e as medidas de auxílio podem, por conseguinte, ser consideradas compatíveis
com o mercado interno,

ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
1.
As seguintes medidas implementadas ou planeadas pela Grécia constituem auxílio estatal na aceção do artigo 107.o,
o
n. 1, do Tratado:
a) a assistência de liquidez de emergência prestada ao Eurobank Ergasias S.A. («Eurobank») pelo Banco da Grécia e
garantida pela República Helénica (medida L2);
(147) Ver considerando 134.
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b) a segunda recapitalização ponte de 1 341 milhões de euros concedida pelo Fundo de Estabilidade Financeira para a
Grécia (FEFG) ao Eurobank em dezembro de 2012 (medida B2);
c) a carta de compromisso de 528 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em 21 de dezembro de 2012
(medida B3);
d) a recapitalização de 5 839 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em maio de 2013 (medida B4);
e) o compromisso de recapitalização de 2 864 milhões de euros concedido pelo FEFG, na sequência do aumento de
capital social de 2 864 milhões de euros aprovado pela reunião extraordinária de acionistas em 12 de abril de 2014 ao
abrigo da Lei do FEFG n.o 3864/2010, com a última redação que lhe foi dada (medida C);
f) a injeção de capital de 395 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Nea Proton Bank em 28 de agosto de 2013
(medida NP3).
2.
À luz do plano de reestruturação relativo ao Eurobank Group [Eurobank Ergasias S.A. e todas as suas filiais (filiais e
sucursais gregas e não gregas, bancárias e não bancárias)] apresentado em 16 de abril de 2014 e dos compromissos
apresentados pela Grécia em 16 de abril de 2014, são compatíveis com o mercado interno os seguintes auxílios estatais:
a) a injeção de capital no montante de 950 milhões de euros concedida pela Grécia ao Eurobank em maio de 2009 ao
abrigo do regime de recapitalização (medida A);
b) a assistência de liquidez de emergência prestada ao Eurobank pelo Banco da Grécia e garantida pela Grécia desde
julho de 2011, num montante de 12 mil milhões de euros a partir de 31 de dezembro de 2012 (medida L2);
c) a primeira recapitalização ponte de 3 970 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em maio de 2012
(medida B1);
d) a segunda recapitalização ponte de 1 341 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em dezembro de 2012
(medida B2);
e) a carta de compromisso de 528 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em 21 de dezembro de 2012
(medida B3);
f)

a recapitalização de 5 839 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Eurobank em maio de 2013 (medida B4);

g) o compromisso de recapitalização de 2 864 milhões de euros concedido pelo FEFG ao Eurobank na sequência do
aumento de capital social de 2 864 milhões de euros aprovado pela reunião extraordinária de acionistas em 12 de
abril de 2014 ao abrigo da Lei n.o 3864/2010 do FEFG, com a última redação que lhe foi dada (medida C);
h) a injeção de capital no montante de 80 milhões de euros concedida pela Grécia ao Proton Bank em maio de 2009
(medida Pr1);
i)

o financiamento do total do défice de financiamento de 1 121,6 milhões de euros pelo Fundo de Garantia de
Depósitos e Investimentos Grego (FGDIG) e pelo FEFG às atividades transferidas do Proton Bank para o Nea Proton
Bank em outubro de 2011 e maio de 2012 (medida NP1);

j)

a injeção de capital no total de 515 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Nea Proton Bank em outubro de 2011,
fevereiro de 2012, agosto de 2012 e dezembro de 2012 (medida NP2);

k) a injeção de capital de 395 milhões de euros concedida pelo FEFG ao Nea Proton Bank em 28 de agosto de 2013
(medida NP3);
l)

o financiamento do total do défice de financiamento de 677 milhões de euros pelo FGDIG e pelo FEFG às atividades
que foram transferidas do T Bank para o Hellenic Postbank («TT Bank»), em dezembro de 2011 e fevereiro de 2013
(medida T);

m) a injeção de capital de 224,96 milhões de euros concedida pela Grécia ao TT Bank em maio de 2009 (medida TT);
n) o financiamento do total do défice de financiamento de 3 732,6 milhões de euros pelo FEFG às atividades transferidas
do TT Bank para o New Hellenic Postbank («New TT Bank»), em janeiro e junho de 2013 (medida NTT1);
o) A injeção de capital de 500 milhões de euros concedida pelo FEFG ao New TT Bank em 29 de janeiro de 2013
(medida NTT2).
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Artigo 2.o
A República Helénica é a destinatária da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 29 de abril de 2014.
Pela Comissão
Joaquín ALMUNIA

Vice-Presidente
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ANEXO
EUROBANK — COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA REPÚBLICA HELÉNICA

A República Helénica deve garantir que o Banco está a implementar o plano de reestruturação apresentado em 16 de
abril de 2014. O plano de reestruturação baseia-se em pressupostos macroeconómicos fornecidos pela Comissão Europeia
(a «Comissão») no apêndice, bem como em pressupostos de regulamentação.
A República Helénica apresenta os seguintes compromissos («Compromissos»), que são parte integrante do plano de
reestruturação. Os Compromissos incluem os compromissos assumidos no que diz respeito à implementação do plano de
reestruturação («Compromissos de reestruturação») e os Compromissos em matéria de governo das empresas e
operações comerciais.
Os Compromissos devem produzir efeito a partir da data de adoção da decisão da Comissão que aprova o plano de
reestruturação (a «Decisão»).
O período de reestruturação termina em 31 de dezembro de 2018. Os Compromissos são aplicáveis durante o período
de reestruturação, a menos que o Compromisso individual indique o contrário.
O presente texto deve ser interpretado à luz da Decisão no quadro geral da legislação da União Europeia e por referência
ao Regulamento (CE) n.o 659/99 do Conselho.
CAPÍTULO I
DEFINIÇÕES

Para efeitos dos Compromissos, entende-se por:
1. Banco: o Eurobank Ergasias S.A. e todas as suas filiais. Por conseguinte, abrange todo o Eurobank Group, com todas
as suas filiais e sucursais gregas e não gregas, bancárias e não bancárias.
2. Proposta de acréscimo de capital no setor bancário: uma proposta que resulta num aumento do rácio de capital
regulamentar do Banco, tendo em conta todos os elementos relevantes, nomeadamente os lucros/perdas registados
na operação e a redução dos APR resultante da venda (se necessário, corrigida para o aumento dos APR resultante
das restantes ligações de financiamento).
3. Proposta de acréscimo de capital no setor dos seguros: uma proposta que resulta num aumento do rácio de
capital regulamentar do Banco. Qualquer proposta superior ao valor contabilístico da atividade seguradora na conta
do Banco é automaticamente considerada acréscimo de capital.
4. Fecho: a data de transferência da titularidade da atividade alienada para o comprador.
5. Atividade alienada: todas as empresas e ativos que o Banco se compromete a vender.
6. Data efetiva: a data de adoção da Decisão.
7. Fim do período de reestruturação: 31 de dezembro de 2018.
8. Ativos externos ou ativos não gregos: ativos relacionados com as atividades de clientes fora da Grécia, indepen
dentemente do país em que os ativos estão registados. Por exemplo, os ativos registados no Luxemburgo mas
relacionados com as atividades de clientes na Grécia não estão incluídos no âmbito da presente definição. Inversa
mente, os ativos registados no Luxemburgo ou na Grécia, mas relacionados com as atividades de clientes de outros
países do Sueste Europeu são considerados ativos externos e estão incluídos no âmbito da presente definição.
9. Empresas estrangeiras: filiais e sucursais do Banco bancárias e não bancárias.
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10. Filiais estrangeiras: todas as subsidiárias bancárias e não bancárias do Banco fora da Grécia.
11. Atividades bancárias gregas: atividades bancárias gregas do Banco independentemente de onde os ativos estão
registados.
12. Atividades não bancárias gregas: atividades não bancárias gregas do Banco independentemente de onde os ativos
estão registados.
13. Filiais gregas: todas as filiais gregas do Banco, bancárias e não bancárias.
14. Mandatário responsável pelo acompanhamento: uma ou mais pessoas singulares ou coletivas, independentes do
Banco, aprovadas pela Comissão e nomeadas pelo Banco; o mandatário responsável pelo acompanhamento tem o
dever de monitorizar o cumprimento dos Compromissos pelo Banco.
15. Comprador: uma ou mais pessoas singulares ou coletivas a adquirir, no todo ou em parte, a atividade alienada.
16. Venda: a venda de 100 % das participações detidas pelo Banco, a menos que o compromisso individual indique o
contrário.
Para efeito dos Compromissos, o singular desses termos deve incluir o plural (e vice-versa), a menos que os Compro
missos indiquem o contrário.
CAPÍTULO II
COMPROMISSOS DE REESTRUTURAÇÃO

1. Número de sucursais na Grécia: o número de sucursais na Grécia ascenderá a […], no máximo, em 31 de
dezembro de 2017.
2. Número de trabalhadores na Grécia: o número de equivalentes a tempo inteiro («ETI») na Grécia (atividades
bancárias e não bancárias gregas) ascenderá a […], no máximo, em 31 de dezembro de 2017.
3. Custos totais na Grécia: os custos totais na Grécia (atividades bancárias e não bancárias gregas) ascenderão a 800
milhões de euros, no máximo, em 31 de dezembro de 2017.
4. Custos dos depósitos na Grécia: a fim de restabelecer a sua rentabilidade de pré-aprovisionamento no mercado
grego, o Banco deve reduzir o custo do financiamento através da redução do custo dos depósitos mobilizados na
Grécia (incluindo poupanças, depósitos a prazo e à ordem, e outros produtos similares oferecidos aos clientes e cujos
custos são suportados pelo Banco) […].
5. Rácio empréstimos líquidos/depósitos na Grécia: para as atividades bancárias gregas, o rácio empréstimos
líquidos/depósitos atingirá o valor máximo de 115 % em 31 de dezembro de 2017. […]
6. Apoio às filiais estrangeiras: para cada filial estrangeira, cumulativamente a partir da data efetiva até 30 de junho
de 2018, o Banco não deve fornecer capital próprio adicional ou capital subordinado num montante superior ao
mais elevado dos dois níveis seguintes: i) […] % dos APR dessa filial em 31 de dezembro de 2012 ou ii) […] milhões
de euros. Se o Banco pretender injetar capital próprio ou dívida subordinada na sua filial estrangeira num montante
superior ao limiar definido, deve solicitar às autoridades gregas que procurem obter uma decisão da Comissão para
alterar o plano de reestruturação.
[…]
a) […]
b) […].
c) […]
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d) […]
e) […]
[…]
7. Desalavancagem dos ativos não gregos até 30 de junho de 2018: a dimensão total da carteira de ativos externos
deve ser reduzida para um montante máximo de 8,77 mil milhões de euros até 30 de junho de 2018.
(7.1.) Se o Banco receber um auxílio adicional superior a mil milhões de euros e inferior ao montante do auxílio
notificado, então, o volume total da carteira de ativos externos deve ser reduzido para um montante máximo
de 3,5 mil milhões de euros até 30 de junho de 2018. Se a venda de empresas estrangeiras for utilizada para
atingir esse objetivo, a conclusão de cada venda não pode ser posterior a 31 de dezembro de 2018.
(7.2.) […]
(7.3.) […]
8. Venda de atividades de seguros: a venda das atividades de seguros (vida e não vida) deve ser completada (ou seja
concluída) até […]. […]
O Banco e os seus consultores devem convidar os potenciais compradores a apresentar uma proposta para um
mínimo de 80 % de participação e o Banco deve indicar a sua disponibilidade para celebrar um acordo de parceria de
garantia bancária, oferecendo a sua rede de distribuição, e reter até 20 % de participação minoritária.
9. Venda de filial de bens imobiliários: o Banco deve reduzir a sua participação na Eurobank Properties REIC para
20 % até 31 de dezembro de 2016. […].
10. Venda de investimentos de capital próprio, obrigações financeiras subordinadas e híbridas: o valor contabi
lístico da carteira de valores mobiliários do Banco (excluindo as filiais de seguros regulamentadas) definidos como se
segue, deve ser inferior a 35 milhões de euros até 31 de dezembro de 2015. […].
11. Para qualquer venda, a República Helénica declara que::

a) o comprador deve ser independente e não ter quaisquer relações com o Banco;
b) para efeitos de aquisição da atividade alienada, o comprador não deve ser financiado, direta ou indiretamente,
pelo Banco;
c) o Banco não deve, durante um período de 5 anos a contar da conclusão da venda, adquirir uma influência direta
ou indireta sobre a totalidade ou parte da atividade alienada sem autorização prévia da Comissão.
12. Política de investimento: até 31 de dezembro de 2017, o Banco não deve adquirir valores mobiliários que não
possuam qualificação de investimento.
[…]
13. Teto salarial: até […], o Banco não pagará a qualquer trabalhador ou gestor uma remuneração anual total (salários,
contribuições para as pensões, bónus) superior a […]. No caso de uma injeção de capital do FEFG, o limite de
remuneração será reavaliado de acordo com a Comunicação europeia relativa aos bancos de 1 de agosto de 2013.
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CAPÍTULO III
COMPROMISSOS EM MATÉRIA DE GOVERNO DAS EMPRESAS E OPERAÇÕES COMERCIAIS — PRORROGAÇÃO E ALTERA
ÇÕES

1. O Banco deve continuar a implementar os Compromissos em matéria de governo das empresas e operações
comerciais, tal como apresentado pela República Helénica em 20 de novembro de 2012, com as posteriores
alterações constantes no Capítulo III dos Compromissos, até 30 de junho de 2018. No que diz respeito à Eurobank
Properties REIC, os Compromissos previstos no Capítulo III, secção A, n.o 4 (isto é, conformidade com o quadro de
relações do FEFG), secção C (n.o 27) (Dividendo, Cupão, Recompra, Proibição de Compra e de Reaquisição), secção C
(número 28) (Proibição de aquisição), bem como no Capítulo IV (Mandatário responsável pelo acompanhamento),
deixarão de ser aplicáveis à filial a partir do momento em que a participação do Banco na Eurobank Properties REIC
seja reduzida abaixo de […] %.
2. No caso de um compromisso individual não ser aplicável a nível do Banco, o Banco não deve utilizar as filiais ou
atividades não abrangidas por esse compromisso individual para contornar o compromisso.
Secção A
Estabelecimento de uma organização interna eficiente e adequada
3. O Banco, excluindo as suas filiais estrangeiras, deve cumprir sempre com a totalidade das disposições da Lei
n.o 3016/2002 em matéria de governo das empresas e da Lei n.o 2190/1920 em matéria de sociedades anónimas
e, em especial, com as disposições relacionadas com as funções de órgãos sociais como a assembleia geral de
acionistas e o Conselho de Administração, a fim de assegurar uma distribuição clara de responsabilidades e a
transparência. Os poderes da assembleia geral de acionistas devem limitar-se às funções de uma assembleia geral,
em conformidade com o direito das sociedades comerciais, em particular no que se refere aos direitos relacionados
com a informação. Os poderes mais alargados, que permitiriam uma influência indevida sobre a gestão, serão
anulados. A responsabilidade pela gestão operacional corrente será inequivocamente atribuída aos diretores execu
tivos do Banco.
4. O Banco, excluindo as suas filiais estrangeiras, deve cumprir sempre com o quadro de relações do fundo de
estabilidade financeira para a Grécia (o «FEFG»).
5. O Banco deve respeitar as disposições da Lei n.o 2577/9.3.2006 do governador, na versão em vigor, a fim de manter,
numa base individual e numa base de grupo, uma estrutura organizacional eficiente e um sistema de controlo interno
adequado, incluindo os três pilares essenciais, a saber, a auditoria interna, a gestão de riscos e funções de confor
midade e as melhores práticas internacionais de governo das empresas.
6. O Banco deve ter uma estrutura organizacional eficiente, de modo a garantir que a auditoria interna e os departa
mentos de gestão de riscos são completamente independentes de redes comerciais e respondem diretamente perante
o Conselho de Administração. Um comité de auditoria e um comité de risco — criados no âmbito do Conselho de
Administração — devem avaliar todas as questões suscitadas pelos respetivos departamentos. Uma carta de auditoria
interna e uma carta de gestão de riscos adequadas devem especificar as funções, responsabilidades e recursos desses
departamentos. Essas cartas devem estar em conformidade com as normas internacionais e garantir uma total
independência dos departamentos. Uma política de crédito deve fornecer orientações e instruções relativas à con
cessão de empréstimos, incluindo a fixação do preço dos empréstimos e a reestruturação de empréstimos.
7. O Banco deve divulgar às autoridades competentes a lista de acionistas que detenham pelo menos 1 % das ações
ordinárias.
Secção B
Práticas comerciais e acompanhamento de riscos
Princípios gerais
8. A política de crédito deve especificar que todos os clientes devem ser tratados com equidade através de procedi
mentos não discriminatórios, exceto os relacionados com o risco de crédito e a capacidade contributiva. A política de
crédito define os limiares acima dos quais a concessão de empréstimos deve ser aprovada por níveis superiores de
gestão. Devem ser definidos limiares semelhantes no que respeita à reestruturação dos empréstimos e ao processa
mento de reivindicações e litígios. A política de crédito deve centralizar, em centros selecionados, o processo de
tomada de decisão a nível nacional, e fornecer garantias para assegurar uma implementação coerente das suas
instruções em todas as atividades bancárias gregas.
9. Para todas as atividades bancárias gregas, o Banco deve integrar plenamente as regras da política de crédito no seu
fluxo de trabalho de originação de empréstimos e refinanciamento de empréstimos e sistemas de desembolso.
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Disposições específicas
10. As disposições específicas constantes dos números 8 a 18 do Capítulo III dos Compromissos são aplicáveis às
atividades bancárias gregas, salvo indicação explícita em contrário.
11. A política de crédito deve exigir que a fixação dos preços dos empréstimos e hipotecas cumpram orientações
rigorosas. Essas orientações devem incluir a obrigação de respeitar estritamente as tabelas normalizadas de bandas
(intervalos) de taxa de juro da política de crédito em função do prazo de vencimento do empréstimo, da avaliação do
risco de crédito do cliente, da recuperação esperada da garantia dada (incluindo o período de uma eventual
liquidação), da relação global com o Banco (por exemplo, o nível e a estabilidade dos depósitos, estrutura de taxas
e outras atividades de vendas cruzadas) e dos custos de financiamento do Banco. São geradas categorias específicas de
ativos de empréstimo (por exemplo, empréstimo comercial, hipotecário, garantido/não garantido, etc.) e o seu quadro
de fixação de preços é tabulado para uma tabela de política de crédito adequada que deve ser atualizada periodi
camente pelo Comité de Crédito. Qualquer exceção deve ser devidamente autorizada pelo Comité de Crédito, ou por
um nível mais baixo de autoridade quando permitido pela política de crédito. As operações personalizadas, tais como
os empréstimos sindicados ou o financiamento de projetos devem respeitar os mesmos princípios, tendo devida
mente em conta o facto de que podem não se inscrever nas tabelas normalizadas da política de crédito. As infrações
a esta política de fixação de preços devem ser comunicadas ao mandatário responsável pelo acompanhamento.
12. O departamento de gestão de riscos deve ser responsável pela avaliação do risco de crédito e pela avaliação das
garantias. Na avaliação da qualidade do empréstimo, o departamento de gestão de riscos deve atuar de forma
independente, fornecendo o seu parecer por escrito de modo a garantir que os critérios utilizados para a avaliação
são aplicados de forma coerente ao longo do tempo e entre clientes, e no que diz respeito à política de crédito do
Banco.
13. Em matéria de empréstimos a indivíduos e entidades jurídicas, para todas as atividades bancárias gregas, e com base
nas melhores práticas internacionais, o Banco deve aplicar limites individuais e agregados estritos que rejam o
montante máximo de empréstimo que pode ser concedido a um único risco de crédito (se for autorizado ao abrigo
do direito da UE e da Grécia). Esses limites devem ter em conta o prazo de vencimento do empréstimo e a qualidade
de qualquer caução/garantia prestada e devem ser definidos em função de parâmetros de referência, incluindo o
capital.
14. A concessão de empréstimos (1) para permitir que os mutuários possam comprar ações ou instrumentos híbridos do
Banco e de outros bancos (2) é proibida, independentemente de quem são os mutuários (3). A presente disposição é
aplicável e deve ser monitorizada a nível do Banco.
15. Todos os pedidos de empréstimo de mutuários não associados superiores a [[…] % dos APR do Banco] ou qualquer
empréstimo que mantenha a exposição a um grupo (definido como um grupo de mutuários associados que
representam um único risco de crédito) superior a [[…] % dos APR do Banco] devem ser comunicados ao manda
tário responsável pelo acompanhamento que pode, se as condições não parecerem estar fixadas em condições de
plena concorrência ou se não for fornecida informação suficiente ao mandatário responsável pelo acompanhamento,
adiar a concessão da linha de crédito ou o empréstimo durante […] dias úteis. Em casos de emergência, esse período
pode ser reduzido para […] dias úteis, desde que seja facultada informação suficiente ao mandatário responsável pelo
acompanhamento. Esse período permitirá ao mandatário responsável pelo acompanhamento comunicar o caso à
Comissão e ao FEFG antes que qualquer decisão definitiva seja adotada pelo Banco.
16. A política de crédito deve fornecer instruções claras sobre a reestruturação de empréstimos. Define claramente quais
os empréstimos elegíveis, em que circunstâncias, e indica os termos e condições que podem ser propostos aos
clientes elegíveis. Para todas as atividades bancárias gregas, o Banco da Grécia deve assegurar que todas as rees
truturações visam reforçar as futuras recuperações pelo Banco, salvaguardando assim o interesse do Banco. Em caso
algum a política de reestruturação irá comprometer a rentabilidade futura do Banco. Para esse efeito, o departamento
de gestão de riscos do Banco deve ser responsável pelo desenvolvimento e implantação de uma reestruturação
adequada da eficácia dos mecanismos de apresentação de relatórios, para realização de análises aprofundadas às
melhores práticas internas e/ou externas, apresentação de relatórios das suas conclusões numa base, no mínimo,
trimestral, ao Comité de Crédito e ao Conselho do Comité de Risco, sugerindo melhorias acionáveis para os
processos e políticas envolvidas e supervisão e apresentação de relatórios sobre a sua implementação ao Comité
de Crédito e ao Conselho do Comité de Risco.
17. Para todas as atividades bancárias gregas, o Banco da Grécia deve decretar uma política de reivindicação e de litígio
destinada a maximizar a recuperação e impedindo qualquer discriminação ou tratamento preferencial na gestão de
litígios. O Banco deve assegurar que são adotadas todas as medidas necessárias para maximizar a recuperação para o
Banco e proteger a sua posição financeira a longo prazo. Qualquer violação na implementação desta política deve ser
comunicada ao mandatário responsável pelo acompanhamento.
(1) Para efeitos desse Compromisso, o termo «empréstimos» deve ser interpretado em sentido lato, como qualquer tipo de financiamento,
por exemplo, facilidade de crédito, garantia, etc.
(2) A título de esclarecimento, a expressão «outros bancos» refere-se a qualquer banco-instituição financeira no mundo.
(3) A título de esclarecimento, todos os mutuários, incluindo os clientes da atividade bancária privada do Banco são abrangidos por esse
compromisso.
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18. O Banco deve monitorizar o risco de crédito através de um conjunto bem desenvolvido de alertas e de relatórios, que
permitam ao departamento de gestão de riscos: i) identificar sinais precoces de imparidade de empréstimo e situações
de incumprimento; ii) avaliar a recuperação da carteira de empréstimos (incluindo, mas não se limitando a fontes
alternativas de reembolso, como codevedores e garantes, bem como garantias dadas como garantia ou disponíveis
mas não garantidas); iii) avaliar a exposição global do Banco sobre um cliente individual ou com base na carteira; e
iv) propor ações corretivas e de melhoria ao Conselho de Administração, se necessário. O mandatário responsável
pelo acompanhamento deve ter acesso a essa informação.
Disposições aplicáveis a mutuários associados
19. Todas as disposições aplicáveis aos mutuários associados são aplicáveis a nível do Banco.
20. No âmbito da política de crédito, deve ser dedicada uma secção específica às regras que regem as relações com
mutuários associados. Os mutuários associados incluem trabalhadores, acionistas, diretores, gestores, bem como os
seus cônjuges, filhos, irmãos e irmãs e qualquer entidade jurídica direta ou indiretamente controlada por trabalha
dores-chave (isto é, trabalhadores envolvidos no processo de tomada de decisão da política de crédito), acionistas,
diretores ou gestores ou pelos seus cônjuges, filhos, irmãos e irmãs. Por extensão, qualquer instituição pública ou
organização controlada pelo Governo, qualquer empresa pública ou agência governamental, deve ser considerada
como mutuário associado. Os partidos políticos também devem ser considerados mutuários associados na política de
crédito. Será dada especial atenção às decisões relativas a qualquer reestruturação e depreciações de empréstimos a
atuais ou antigos trabalhadores, diretores, acionistas, gestores e seus familiares, bem como às políticas seguidas na
adequação, avaliação, registo de penhoras e hipotecas de garantias de empréstimo. A definição de mutuários
associados foi apresentada mais detalhadamente num documento separado.
21. O departamento de gestão de riscos deve ser responsável pelo mapeamento de todos os grupos associados de
mutuários que constituam um único risco de crédito com vista a acompanhar adequadamente a concentração de
risco de crédito.
22. Em matéria de empréstimos a indivíduos e entidades jurídicas, o Banco, com base nas melhores práticas interna
cionais, aplica limites individuais e agregados estritos que regem o montante máximo de empréstimo que pode ser
concedido a um único risco de crédito que se relacione com mutuários associados (se autorizado ao abrigo da
legislação da UE e da Grécia).
23. O Banco deve monitorizar separadamente a sua exposição a mutuários associados, incluindo entidades do setor
público e partidos políticos. A nova produção de empréstimos (4) a mutuários associados (% anual de ações Y- 1 (5))
não deve ser superior à nova produção do total da carteira de empréstimos na Grécia (% anual de ações Y- 1). Esse
Compromisso deve ser cumprido separadamente para cada tipo de mutuário associado (trabalhadores, acionistas,
gestores, entidades públicas, partido político). A avaliação de crédito dos mutuários associados, bem como as
condições de fixação de preços e de uma possível reestruturação que lhes seja oferecida, não deve ser mais vantajosa
em comparação com as condições oferecidas a mutuários semelhantes mas não associados, de modo a assegurar
condições de igualdade na economia grega. Esta obrigação não se aplica aos regimes gerais existentes que beneficiam
os trabalhadores, facultando-lhes empréstimos bonificados. O Banco deve comunicar mensalmente a evolução dessa
exposição, o montante da nova produção e os últimos pedidos superiores a [[…] % dos APR do Banco] para serem
debatidos no Comité de Crédito.
24. Os critérios de crédito aplicados aos trabalhadores/gestores/acionistas não devem ser menos rigorosos do que os
aplicados aos outros, mutuários não associados. Se a exposição total de crédito a um único trabalhador/gestor/acio
nista exceder um montante equivalente a [[…]] salário fixo para empréstimos garantidos e um montante equivalente
a [[…]] salário fixo para empréstimos não garantidos, a exposição deve ser comunicada prontamente ao mandatário
responsável pelo acompanhamento, que pode intervir e adiar a concessão do empréstimo em conformidade com o
procedimento descrito no número (25) do Capítulo III dos Compromissos.
25. Todos os pedidos de empréstimo de mutuários associados superiores a [[…] % dos APR do Banco] ou qualquer
empréstimo que mantém a exposição a um grupo (definido como um grupo de mutuários associados que repre
sentam um único risco de crédito) superior a [[…] % dos APR do Banco] devem ser comunicados ao mandatário
responsável pelo acompanhamento que pode, se as condições não parecerem estar fixadas em condições de plena
concorrência ou se não for fornecida informação suficiente ao mandatário responsável pelo acompanhamento, adiar
a concessão da linha de crédito ou o empréstimo durante […] dias úteis. Em casos de emergência, esse período pode
ser reduzido para […] dias úteis, desde que seja facultada informação suficiente ao mandatário responsável pelo
acompanhamento. Esse período permitirá ao mandatário responsável pelo acompanhamento comunicar o caso à
Comissão e ao FEFG antes que qualquer decisão definitiva seja adotada pelo Banco.
(4) A título de esclarecimento, a nova produção de empréstimos abrange também a recondução de empréstimos e a reestruturação de
empréstimos existentes.
(5) A título de esclarecimento, o termo «% anual de ações Y- 1» refere-se à nova produção como uma percentagem das ações no final do
ano anterior. O montante de APR é o do final do ano.
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26. A reestruturação de empréstimos que envolvam mutuários associados deve cumprir os mesmos requisitos que para
mutuários não associados. Além disso, devem ser avaliadas e aperfeiçoadas as políticas e os quadros estabelecidos
para lidar com ativos problemáticos, se for caso disso. No entanto, espera-se que os empréstimos reestruturados de
mutuários associados devam ser comunicados separadamente, pelo menos por categoria de ativo de empréstimo e
tipo de mutuário associado.
Secção C
Outras restrições
27. Dividendo, Cupão, Recompra, Proibição de Compra e de Reaquisição: a menos que a Comissão conceda uma
isenção, a República Helénica declara que:
a) o Banco não deve pagar quaisquer cupões relativos a instrumentos de capital híbrido (ou quaisquer outros
instrumentos para os quais o pagamento de cupões é discricionário) ou dividendos sobre instrumentos de fundos
próprios e instrumentos de dívida subordinada, exceto se existir uma obrigação legal para tal. O Banco não deve
libertar reservas para se colocar nessa posição. Em caso de dúvida sobre se, para efeitos do presente Compro
misso, existe uma obrigação legal, o Banco deve apresentar o proposto pagamento do cupão ou dividendo à
Comissão para aprovação;
b) o Banco não deve recomprar qualquer das suas próprias ações ou exercer uma opção de compra relativamente a
esses instrumentos de fundos próprios e instrumentos de dívida subordinada;
c) o Banco não deve readquirir instrumentos de capital híbridos.
28. Proibição de aquisição: a República Helénica declara que o Banco não deve adquirir qualquer participação numa
empresa, seja por transferência de ativos ou por transferência de ações. A proibição de aquisições abrange tanto as
empresas que têm a forma jurídica de uma empresa como qualquer pacote de ativos que constitui uma empresa (6).
i) isenção que exige aprovação prévia da Comissão: não obstante essa proibição, o Banco pode, após obter a
aprovação da Comissão e, se for caso disso, sob proposta do FEFG, adquirir estabelecimentos e empresas se for,
em circunstâncias excecionais, necessário para restabelecer a estabilidade financeira ou para assegurar uma
concorrência efetiva.
ii) isenção que não exige aprovação prévia da Comissão: o Banco pode adquirir participações em empresas,
desde que:
a) o preço de compra pago pelo Banco por qualquer aquisição seja inferior a [[…] %] da dimensão do
balanço (7) do Banco à data efetiva dos Compromissos (8); e
b) os preços de compra cumulativos pagos pelo Banco por todas essas aquisições, começando na data efetiva dos
Compromissos até ao final do período de reestruturação, seja inferior a [[…] %] da dimensão do balanço do
Banco à data efetiva dos Compromissos.
iii) atividades não abrangidas pela proibição de aquisição: A proibição de aquisição não deve abranger as
aquisições que ocorram no decurso ordinário da atividade bancária na gestão de créditos existentes a empresas
em dificuldades.
29. Proibição de publicidade: a República Helénica declara que o Banco deve abster-se de fazer publicidade ao apoio
estatal e de empregar quaisquer estratégias comerciais agressivas que não teriam prosseguido sem o apoio da
República Helénica.
(6) A título de esclarecimento, para efeitos desse compromisso, a atividade de participações privadas/capital de risco do Banco deve ser
excluída do âmbito desse compromisso. A este respeito, o Banco deve fazer um pedido formal à Comissão, que deverá incluir um
plano de negócio para a referida entidade.
(7) A título de esclarecimento, para efeitos desse compromisso, a dimensão do balanço é igual aos ativos totais do Banco.
(8) A título de esclarecimento, caso seja obtida a aprovação da Comissão para levantar a proibição de aquisição, de acordo com a alínea
i), número 28, Capítulo III dos Compromissos, o balanço do Banco à data efetiva dos Compromissos deve ser calculado de modo a
incluir também os ativos das entidades adquiridas ou dos ativos adquiridos à data de aquisição.
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CAPÍTULO IV
MANDATÁRIO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO

1. A República Helénica declara que o Banco deve alterar e prorrogar o mandato do mandatário responsável pelo
acompanhamento aprovado pela Comissão e nomeado pelo Banco a 22 de fevereiro de 2013 até ao final do período
de reestruturação. O Banco deve também alargar o âmbito desse mandato para incorporar a monitorização do i) plano
de reestruturação e de ii) todos os Compromissos estabelecidos no presente catálogo.
2. Quatro semanas após a data efetiva dos Compromissos, a República Helénica deve apresentar à Comissão os termos
do mandato alterado, que deve incluir todas as disposições necessárias para permitir que o mandatário responsável
pelo acompanhamento possa cumprir as suas obrigações nos termos desses Compromissos.
3. As disposições adicionais sobre o mandatário responsável pelo acompanhamento estão especificadas num documento
separado.
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Apêndice
PROJEÇÕES MACROECONÓMICAS PARA OPERAÇÕES NACIONAIS GREGAS

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Taxa de
crescimento
cumulativa
2013-2017

PIB real

– 6,4

– 4,2

0,6

2,9

3,7

3,5

6,4

Crescimento nominal
dos empréstimos da
Grécia

– 6,4

– 4,2

0,6

2,9

3,7

3,5

6,4

Deflator do PIB

– 0,8

– 1,1

– 0,4

0,4

1,1

1,3

1,3

Preços dos imóveis

– 11,7

– 10

–5

0

2

3,5

Rendimento nominal das
famílias disponível

– 8,8

– 9,5

– 0,3

– 0,4

2,6

3,6

– 4,5

Depósitos do setor pri
vado

–7

1,3

1

3,4

5

5

16,6

Desemprego (%)

24,2

27

26

24

21

18,6

Taxa de refinanciamento
do BCE (%)

0,75

0,5

0,5

1

1,5

1,75

0,75

1,25

1,80

% de crescimento anual
(salvo indicação em
contrário)

Pico de formação de NPL
Euribor a três meses
(média, %)

2H2014
0,24

Acesso aos mercados de
capitais — acordos de
recompra
Acesso ao mercado de
capitais — abrangi
do/prioritário não garan
tido

0,43
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