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Değerli Sektör Temsilcileri

Bilindiği üzere, Avrupa Birliği devlet yardımları politikası hem özel sektör kuruluşlarına yatırım
yapmaları için teşvikler sağlamakta, hem de getirdiği yasaklar ile yatırım ortamında geçerli rekabet
ortamını korumayı amaçlamaktadır. Avrupa Komisyonu, 2005 yılında Lizbon Stratejisi kapsamında
devlet yardımları politikasında kapsamlı bir reform çalışması başlatmıştır. Avrupa Birliği, sıkıntı
yaşayan firmaları kurtarmak, yeniden yapılandırılmalarına yardımcı olarak bu firmaların ekonomiye
kazandırılmaları ve piyasaların rekabetçi yapılarının devamının sağlanması için devlet yardımlarını
devreye sokmuştur. Komisyon, toplumsal bazda bölgesel politika kaygıları, teşebbüslerin ortadan
kalkması durumunda tekel durumların ortaya çıkacağı düşüncesi, rekabetçi bir piyasanın
devamlılığının istenmesi ve KOBİ sektörünün geniş ekonomik yararları (özellikle rekabet gücünün
arttırılması noktasında) sebebiyle bu tür yardımları desteklemektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından, devlet yardımlarının modernleştirilmesi süreci kapsamında, şirket
kurtarma ve yeniden yapılandırma amacıyla üye ülkelerce verilebilecek desteklere ilişkin kurallar
ise yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda, bahse konu kurallar çerçevesinde, üye devletlerin
likidite konusunda KOBİ’lere yardımcı olması açısından yeniden yapılandırma desteği
kolaylaştırılmakta olup, söz konusu destek 18 ay ile sınırlı tutulmaktadır. Ayrıca, devlet yardımının
ihtiyaç olduğu durumlarda kullanılmasının sağlanması, böylece mükelleflerden toplanan vergilerin
israf edilmemesi amaçlanmaktadır. Yatırımcılar ile devlet arasında paylaşım yapılarak yatırımcıların
şirketlerin yeniden yapılanma maliyetlerinde adil bir pay almasının sağlanması hedeflenmektedir.
Buna göre, yatırımcılar zararların tazmin edilmesinde birinci sorumlu olacak, şirkete devlet yardımı
yapılması durumunda ise ilerleyen zamanda üye devlet söz konusu şirketten yapılan yardımı geri
alabilecektir.

Bahse konu düzenleme 1 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olup, düzenlemeye ilişkin
detaylı bilgiye
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/rescue_resctructuring_communication_en.pdf
adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerini ve söz konusu yeniliklere ilişkin bilgilerin kuruluşunuz bünyesindeki özellikle AB
ülkelerinde de yatırımları bulunan ve söz konusu desteklerden faydalanması muhtemel şirketlere
iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.
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