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Legislaţia europeană şi naţională

 COMUNICAREA C.E. - Orientările privind ajutoarele de stat destinate aeroporturilor
companiilor aeriene (2014/C 99/03).

 TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UNIUNII EUROPENE - Articolul 107, alineatul (1), (2) si
- (ex-articolul 87).

 ORDINUL NR. 744 DIN 23 SEPTEMBRIE 2011 pentru stabilirea condiţiilor care pot fi asoci
tarifelor de aeroport şi a criteriilor care pot fi aplicate la diferenţierea tarifelor de aeroport.

AJUTOR DE STAT SAU NU?
A. Existenta Ajutorului de Stat

B. Inexistenta Ajutorului de St

A. Existenţa ajutorului de stat:
2. Este ajutorul de stat compatibil?

1. Exista ajutor de stat?
Da, daca sunt indeplinite
urmatoarele conditii:

Da, daca indeplineste
anumite teste economice:

Transferul resurselor de stat

Teste economice de compatibilitate

Posibilitate de a denatura competiția

Daca este SIEG

Daca NU este SIEG

Posibilitate de a afecta comerțul între statele membre
Conform liniilor directoare
2014 privind ajutorul de stat
în aviație:

Conferă un avantaj economic selectiv



Obiective de interes
comun



Necesitatea şi
oportunitatea interventiei
Statului



Ajutor limitat la minimul
necesar pentru a asigura
efecte de stimulare



Denaturări limitate ale
competiției și comerțului

Teste pentru avantaj economic
Daca NU este SIEG

POEP (MEOP)

Daca este SIEG

Altmark

SIEG (SGEI) - Servicii de Interes Economic General
POEP (MEOP) - Principiul Operatorului privat în Economia de Piață

Conform cadrului SIEG:


compensația nu trebuie
să depășească
necesarul pentru
acoperirea costurilor
nete de îndeplinire a
obligațiilor care intra in
sfera serviciilor publice
plus un profit rezonabil.

estul POEP – Principiul Operatorului
conomic privat in Economia de Piata
MEOP – Market Economy Operator Principle)

Se evaluează dacă o întreprindere a beneficiat de un avantaj
economic.

Se bazează pe:
 informațiile disponibile și evoluțiile previzibile la momentul în
care a fost acordată finanțarea publică;
 perspective clare de rentabilitate ex-ante pentru entitatea care
acordă finanțarea ;

Previziunile legate de trafic utilizate în acest scop ar trebui să fie
realiste și să facă obiectul unei analize corecte a sensibilității;

Atunci când un aeroport dispune de resurse publice, ajutorul acordat
unei companii aeriene care folosește aeroportul poate fi exclus, în
principiu, atunci când relația dintre aeroportul și compania aeriană
respectivă îndeplinește testul operatorului privat în economia de
piață. În mod normal, acest lucru se întâmplă:
 (a) atunci când prețul cerut pentru serviciile aeroportuare
corespunde prețului de piață ;
 (b) atunci când se poate demonstra prin intermediul unei
analize ex-ante că acordul dintre aeroport și compania aeriană
va genera, pentru aeroport, o contribuție pozitivă suplimentară
la profit;

Criteriile Altmark*

• întreprinderea beneficiară trebuie să aibă de îndeplinit în mo
efectiv obligații de serviciu public, iar aceste obligații trebuie să fi
în mod clar definite („Altmark 1”);

• parametrii în baza cărora se calculează compensația trebui
stabiliți în prealabil în mod obiectiv și transparent („Altmark 2”);

• compensația nu poate depăși ceea ce este necesar pentr
acoperirea integrală sau parțială a costurilor generate d
îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luându-se în considerar
veniturile aferente, precum și un profit rezonabil pentr
îndeplinirea acestor obligații („Altmark 3”);

• nivelul compensației necesare trebuie să fie stabilit pe baza une
analize a costurilor pe care o întreprindere reprezentativă, bin
gestionată și care dispune de mijloace de transpo
corespunzătoare astfel încât să își poată îndeplini obligațiile d
serviciu public necesare, le-ar suporta pentru îndeplinirea acelo
obligații, luând în considerare veniturile relevante și un prof
rezonabil pentru îndeplinirea obligațiilor („Altmark 4”).

auza C-280/00, Altmark Trans GmbH și Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, (Hotărârea „Altmark”)
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B. Inexistenţa ajutorului de stat şi aplicarea analizei ex-ante in vederea
deschiderii de noi rute:
Aeroportul adoptă
scheme de stimulare

Când aeroportul nu primeşte
alocaţii bugetare:
Plan de afaceri:

 Nu sunt întrunite condiţiile
ajutorului de stat;

Analiza ex-ante care
să treacă
Testul operatorului
privat (PEOP)

 Conform art. 5 din Ordinul nr.
744/23.09.2011, se pot asocia
tarifelor de aeroport - condiţii
suplimentare;
 Nu se aplică art. 5.2. din
Orientările comunitare Ajutoare la înființare acordate
companiilor aeriene.

Aeroporturi care nu
primesc alocaţii
bugetare
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mportanţa planului de afaceri
Plan de afaceri pregătit ex-ante:
 Pentru ajutoarele de stat
 Pentru evaluarile MEOP ale acordurilor
aeroport – companie aeriană
Estimările trebuie să fie realiste şi testate la stres
(scenarii optimiste si pesimiste)

Planul de
afaceri trebuie
realizat
ex-ante

acorduri comerciale
şi ajutoare de stat

Estimările supra-optimiste pot duce la ”ajutor incompatibil”!
(ex. Gdynia Airport*)

Nivelul ridicat al costurilor fixe (între 70-90%)
influențează semnificativ rezultatele.
Profitabilitatea este generată de către volumele
suplimentare de pasageri, chiar şi la tarife
reduse, prin efectul economiei de scală.

Comisia Europeană (2015), ‘Decizia Comisiei din 26 februarie 2015 pe măsura SA35388
013/C) (ex 2013/NN și ex 2012/N) - Polonia, Aeroportul Gdynia-Kosakowo

Acoperă toate
activităţile
economice ale
aeroportului

Utilizări
multiple:

Plan de afaceri
robust
Testare-stres
pentru
parametrii

Orizont pe
durata
investitiilor /
stimulentelor

(cazul de bază
pesimist şi optimist)

Presupuneri
realiste pentru
parametrii
cheie
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Principiul economiei de scală

Costuri/Preturi unitare (Ron)

39

39

39

39

39

39

39

Cost unitar total / pasager

34
30

39

43%

33%

49%

29

Cost variabil unitar

26

26

24

23

22

22
20

19

18

17

15

21
16

20
15

13
11
7

7

7

7

7

10
7

Cost fix unitar

Venit unitar initial/pasager
9
7

8
7

Venit unitar modificat-redu
1.200.000

1.400.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

Număr pasageri

dată cu creșterea volumului de pasageri se observă o scădere a costurilor unitare determinată de
ducerea costului fix unitar per pasager.

cest efect explică acordarea discounturilor pentru a stimula traficul si a aduce volume cât mai mari de
ctivitate – Astfel, costurile totale se repartizează pe cat mai multe unități vândute, menținându-se o marja
e profit rezonabilă.
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Analiza Cost-Volum-Profit

00.000

65.375.721

00.000

00.000

54.596.452
50.145.000

46.512.000
41.877.000

00.000

00.000

35.676.000
27.408.000

27.408.000

27.408.000

00.000

22.737.000
14.469.000

00.000
8.268.000
0
PASAGERI 1.200.000

1.400.000

1.800.000

Total costuri variabile

arja de profitabiltate constantă 23.3%

2.100.000

Total costuri fixe

2.400.000

2.700.000
Total costuri

3.000.000

3.300.000

Total venituri

EVOLUȚIA PROFITULUI TOTAL ÎN RAPORT CU VOLUMUL DE ACTIVITATE
15.230.721

16.000.000
14.000.000

Nivelul profitului

12.000.000

12.719.452
10.836.000

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
1.200.000

1.400.000

1.800.000

2.100.000

2.400.000

2.700.000

3.000.000

3.300.000

Număr pasageri

 Creșterea volumului de activitate (de la 1.200.000 pax → 3.300.000 pax) a determinat majorarea
profitului (de la 10.836.000 €→ 15.230.721 €) care va conduce la creșterea rentabilității capitalului

Aplicarea Principiului Operatorului privat în Economia de Piață (POEP)
in acordurile aeroport-companie aeriană
 În cazul în care un acord aeroport-companie aeriană respectă POEP, nu există ajutor de stat sau
nu exista ajutor de stat incompatibil.
 În practică, există două modalităţi de aplicare a testului:

 Comisia Europeană consideră că ,,analiza de rentabilitate progresivă ex-ante este cel mai
relevant criteriu pentru evaluarea acordurilor încheiate de aeroporturi cu companiile aeriene
individuale.” art.61 din Orientări
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 Compararea profitabilităţii estimate a acordului cu costul mediu ponderat al capitalului aferent
aeroportului (valoare minimă de referință).
Valoare de referință
Costul mediu ponderat al
capitalului!
O marjă de profit
rezonabilă!?

Profitabilitate estimată
Care este profitabilitatea
estimată a acordului

 Analiza incrementală presupune
Estimări cu
proiect

Estimări fără
proiect

Rezultate
incrementale

Trafic

Trafic

Trafic
incremental

Venituri

Venituri

Venituri
incrementale

Cheltuieli

Cheltuieli

Cheltuieli
incrementale
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Planul de afaceri presupune
Estimări de trafic

Compararea
profiturilor estimate
cu rentabilitatea
așteptată

Previziuni venituri
aeronautice

Estimarea
profiturilor

Previziuni venituri
non-aeronautice

Previziuni costuri de
funcționare și de
investiții
14

Estimări de trafic / Previziuni ale veniturilor aeronautice si non-aeronautice / Costuri
 Atenție la estimările supra-optimiste privind traficul şi veniturile (vezi Decizia CE privind aeroportul Gdynia
unde creşterile estimate ale veniturilor depăşesc cu mult creşterea PIB-ului zonal)
 Se fac verificări încrucișate cu date din studii independente (ex. Eurocontrol, ACI, Eurostat, etc.)
 Planul de afaceri trebuie să acopere întreaga perioadă pentru care se acordă reduceri
 Gradul de încărcare al companiilor aeriene care operează (de luat în considerare)
 Activităţi non-economice cum sunt securitatea, PSI - identificate şi tratate separat în planul de afaceri
 Planul de afaceri trebuie să includă scenarii multiple privind cazul de bază (pesimiste şi optimiste)
 Este necesara efectuarea unei Analize de senzitivitate care presupune estimări variate ale parametrilor cheie
(vezi deciziile Comisiei în cazurile Tampere, Vasteras, etc.)
 Taxe pe unitate - trebuie derivat nivelul pe unitate al tarifelor
 Estimări ale veniturilor non-aeronautice per pasager, înregistrate de aeroport în cursul unei perioade suficient
de lungi pentru a fi reprezentativă. Comisia consideră în acest sens că o perioadă de trei ani este rezonabilă.

 Estimarea costurilor variabile de funcționare separat de costurile fixe de funcţionare - ,,Costurile pe care
aeroportul ar trebui să le suporte oricum, independent de acordul cu compania aeriană, nu ar trebui să fie luate
în considerare pentru respectarea MEOP” - art.64 din Orientările CE.
 Estimări ale costurilor per unitate (pe pasager sau pe cursă/aeronavă)

 Includerea în analiză a tuturor costurilor investiționale care sunt preconizate a se efectua exclusiv pentru noile
destinații și proporțional cu alte costuri de capital necesare derulării activității.
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Analiza financiară și Analiza de senzitivitate
 Valoarea financiară netă actualizată indică dacă randamentul unui proiect dat (în cazul de față deschiderea unei noi rute) depășește costurile în termeni actualizați → VFNA ≥ 0
 Surplusul de valoare indică avantajul financiar rezultat în urma deschiderii de noi rute și justifică
decizia, putând afirma faptul că un investitor privat prudent ar accepta un proiect în aceleași
condiții
 Analiza de senzitivitate vine să completeze analiza financiară, realizând estimări alternative ale
variabilelor critice - ipotezele de operare a unei rute (ex. frecevența de operare, grad de încarcare
etc.) utilizate anterior.
 Finalitatea aplicării acestei tehnici de analiză constă în determinarea măsurii în care rezultatul
deschiderii unei noi rute, cuantificat prin intermediul indicatorului valoare financiară netă
actualizată (VFNA) este sensibil la modificarea uneia dintre variabilele (ipotezele) utilizate.
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Exemplu practic test POEP (I)
Specificație

Formula

Anul 1

Anul 2

Trafic suplimentar schemă înființare noi rute
Pasageri îmbarcați pe noile rute

[1]

20,000

20,000

Total pasageri pe noile rute

[2]=2x[1]

40,000

40,000

Venituri schemă înființare noi rute
Venit aeronautic unitar / pasager îmbarcat

[3]

8€

8€

Reducere a taxelor de aeroport (-75%)

[4]

6€

6€

Venit aeronautic unitar net / pasager îmbarcat

[5]=[3]-[4]

2€

2€

Total venituri aeronautice

[6]=[5]x[1]

40,000 €

40,000 €

Venituri non-aeronautice per pasager

[7]

0.5 €

0.5 €

Total venituri non-aeronautice

[8]=[7]x[2]

20,000 €

20,000 €
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Exemplu practic test POEP (II)
Specificație

Formula

Anul 1

Anul 2

Costuri schemă înființare noi rute
Costuri fixe

[9]

0€

0€

Costuri variabile per pasager îmbarcat

[10]

1.5 €

1.5 €

Total costuri de exploatare

[11]=[10]x[1]

30,000 €

30,000 €

Costuri de capital atribuibile noii rute

[12]

40,000 €

Total costuri

[13]=[11]+[12]

70,000 €

30,000 €

Profituri schemă înființare noi rute

[14]=[6]+[8]-[13]

-10,000 €

30,000 €

Costul mediu ponderat al capitalului

[15]

5.0%

5.0%

Factor de actualizare

[16]=1/{1+[15]^(nr.an)}

0.95

0.91

Profituri actualizate

[17]=[14]x[16]

-9,524 €

27,211 €

17,687 €

≥ 0 →OK

Valoarea financiară actuală a profiturilor [18]=∑ [17]

 În urma aplicarea testului POEP, deschiderea unei noi rute, va avea o contribuție pozitivă la
rezultatele financiare ale aeroportului în valoare de 17.687 €, pe durata celor doi ani.
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Condiții sugerate de aplicare a schemei pentru înființarea de noi rute

urata schemei de reduceri: Durata de 2-3 ani de la data începerii efective a operării zborurilor de către
ompaniile aeriene pe ruta noua.

efinirea unei rute noi: Noua destinatie sa fie situată la cel puțin 100 km distanță față de aeroporturileestinație aferente rutelor regulate deja operate de pe Aeroportul X, la momentul respectiv, si care nu a fo
perată in ultimele 12 luni.
ota 1: La determinarea distanței se pot lua în calcul ARP-urile (Aerodrome Reference Point) aeroporturilor

heltuieli eligibile: sunt reprezentate de tarifele de aeroport (aferente activitatilor economice) care trebui
ătite pentru ruta respectivă.
ota 2: Nu sunt eligibile si nu se pot acorda reduceri la următoarele tarife: securitate, PMR, AACR/CIAS.

ntensitatea sprijinului și modalitatea de acordare: Sprijinul consta in reducerea directă cu 50%-75% a
umelor datorate de compania aeriană pentru serviciile prestate de către Aeroportul X, pentru aceea rută.

eneficiarii schemei: Acces, in mod nediscriminatoriu, tuturor companiilor aeriene interesate de operare
nei noi rute cu plecare de pe Aeroportul X.

umularea: Reducerile prevăzute pentru deschiderea de noi rute nu vor putea fi cumulate cu alte tipuri d
educeri pentru ruta respectivă sau cu grilele de discount deja existente.

ublicitatea schemei: va fi publicată, in mod transparent, atat în AIP Romania cat și pe site-ul Aeroportulu
pentru a fi accesibilă tuturor companiilor aeriene.

Concluzii - deschiderea de noi rute
 Stimularea înființării de noi rute, fie în varianta cu ajutor de stat, fie în varianta fără ajutor de stat
reprezintă o pârghie extraodinară care permite aeroporturilor:
 creșterea durabilă a volumului de pasageri;
 sporirea veniturilor aeronautice și non-aeronautice;
 creșterea gradului de utilizarea a infrastructurii;
 îmbunătățirea indicatorilor de profitabiliate / rentabilitate (cu precădere);
 diversificarea, ameliorarea riscului și a dependenței față de anumite companii aeriene

Creșterea valorii de piață a aeroportului
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Întrebări și răspunsuri
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