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Η ΛΑΡΚΟ και οι θορολογούμενοι
1
  

 

Γεψξγηνο Κ. Μπήηξνο
2
  θαη Κσλζηαληίλνο αξαβάθνο

3
 

ύνουη 

‟ απηφ ην δνθίκην θάλνπκε κηα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν έρνπλ επηβαξπλζεί νη Έι-

ιελεο θαη νη Διιελίδεο θνξνινγνχκελνη απφ ηελ αλάιεςε εθ κέξνπο ηνπ δεκνζίνπ ηεο ηδην-

θηεζίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο εηαηξείαο Γεληθή Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή ΑΔ, ε νπνία 

είλαη γλσζηή ζην επξχ θνηλφ σο ΛΑΡΚΟ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνινγηζηηθψλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ  θαηαθέξακε θαη ζπιιέμακε πξνέθπςε κε ζρεηηθά αζθαιείο ππνινγηζκνχο φηη 

κέρξη ην 2019 νη θνξνινγνχκελνη είραλ επηβαξπλζεί ζε κελ ηξέρνπζεο ηηκέο κε ην πνζφ ησλ 

3.62 δηο Δπξψ, ζε δε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2015 κε ην πνζφ ησλ 5.77 δηο. Δπξψ. Έθηνηε, ε επη-

βάξπλζε απηή ζπλερίδεη βέβαηα λα δηεπξχλεηαη αθνχ, γηα παξάδεηγκα, ην 2020 ε εηαηξεία 

ρξσζηνχζε α) πεξίπνπ 480 εθαη. Δπξψ ζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, θπξίσο πξνο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο (ΓΔΚΟ), β) παξάλνκεο θξαηηθέο εληζρχζεηο χςνπο 135,8 ε-

θαη. Δπξψ, θαη γ) ηα θαζφινπ επθαηαθξφλεηα πνζά πνπ ην Διιεληθφ δεκφζην ζπλερίδεη λα 

θαηαβάιιεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα φζν δηάζηεκα νη παξάλνκεο θξαηηθέο επηδνηήζεηο 

δελ αλαθηψληαη. πλεπψο, φηαλ ζην κέιινλ πξννδεπηηθέο θαη κε θπβεξλήζεηο αλαιακβάλνπλ 

δήζελ λα «εμπγηάλνπλ θαη λα απνδψζνπλ ζηνλ αληαγσληζκφ απνηπγράλνπζεο ηδησηηθέο επη-

ρεηξήζεηο», νη Έιιελεο θνξνινγνχκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη αξγφηεξα ε γξεγνξφηε-

ξα ζα θιεζνχλ λα πιεξψζνπλ ην θφζηνο πνπ ζπλεπάγεηαη απηή ε ηεθκεξησκέλα απνηπρεκέ-

λε βηνκεραληθή πνιηηηθή. 
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1 Θέινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο Κ. Υξεζηίδε θαη Γ. ηεθαλάθε νη νπνίνη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ελίζρπ-

ζαλ ηελ εκπηζηνζχλε καο ζηελ αλάιπζε θαη ηα επξήκαηα ηνπ παξφληνο δνθηκίνπ. Οκνίσο, εθθξάδνπκε ηηο 

επραξηζηίεο καο πξνο ην Κέληξν Φηιειεχζεξσλ Μειεηψλ (ΚεΦηΜ) γηα ηελ ελζάξξπλζε, ηελ πνιχκνξθε ππν-

ζηήξημε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο, θαη ην ελδηαθέξνλ ζην ζπγθεθξηκέλν εξεπλεηηθφ αληηθείκελν. 
2 Οκφηηκνο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. 
3 πληνληζηήο Δξεπλψλ, Κέληξν Φηιειεχζεξσλ Μειεηψλ (ΚεΦηΜ) - Μάξθνο Γξαγνχκεο / Τπνςήθηνο Γηδά-

θησξ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 
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1. Διζαγφγή 

Ζ πξψηε κεγάιε πεηξειατθή θξίζε ην 1973, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κπξηάδα ησλ δηνηθεηηθψλ 

θαη δηαζξσηηθψλ ζηξεβιψζεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ Διιεληθή νηθνλνκία, θαηέζηεζε ηα πξν-

τφληα ηεο Διιεληθήο βηνκεραλίαο ιηγφηεξν αληαγσληζηηθά ζηηο εγρψξηεο θαη ζηηο δηεζλείο αγν-

ξέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ήδε απφ ηφηε άξρηζε λα αλαδχεηαη κηα ηάζε επηβξάδπλζεο ηνπ ξπζκνχ επέ-

θηαζεο ηεο βηνκεραλίαο, ε νπνία εληάζεθε ηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ γηαηί, απφ ηελ κηα κε-

ξηά, ε αίηεζε ηεο ρψξαο καο ην 1975 γηα πιήξε έληαμε ζηελ Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηε-

ηα (ΔΟΚ), ε νπνία δεκηνπξγνχζε ηελ πξννπηηθή αλνίγκαηνο ησλ εγρψξησλ αγνξψλ ζηνλ αληα-

γσληζκφ, θαη απφ ηελ άιιε, εμειίμεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ε «νζηαικαλία» ησλ θπβεξλήζεσλ 

ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (ΝΓ), ε δηαθαηλφκελε άλνδνο ζηελ εμνπζία ηνπ Παλειιήληνπ νζηαιη-

ζηηθνχ Κηλήκαηνο (ΠΑΟΚ), θαη ε δεχηεξε κεγάιε πεηξειατθή θξίζε ην 1979, επέδξαζαλ αξ-

λεηηθά. Οη λέεο βηνκεραληθέο επελδχζεηο ζπξξηθλψζεθαλ ζεακαηηθά. Μεγάιεο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο θαηέβαζαλ ξνιά. Άιιεο έγηλαλ πξνβιεκαηηθέο. Καη πνιιέο απ‟ απηέο πνπ ιεη-

ηνπξγνχζαλ σο παξαξηήκαηα μέλσλ επηρεηξήζεσλ έθιεηζαλ ή κεηαθέξζεθαλ ζην εμσηεξηθφ. 

Δλ νιίγνηο, ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα έγηλε θαηαζιηπηηθφ, ν πιεζσξηζκφο θαη ε αλεξγία έηξεραλ 

κε δηςήθηνπο ξπζκνχο, νη ππνηηκήζεηο ηνπ εζληθνχ λνκίζκαηνο δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε, ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ήηαλ βαζηά ειιεηκκαηηθφ, θαη ην δεκφζην ρξένο ην 1981, απφ 12.5% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ) ην 1974, είρε ηνπιάρηζην δηπιαζηαζηεί.
4
  

Σν έηνο απηφ απνηειεί νξφζεκν ηεο κεηαπνιεκηθήο πεξηφδνπ γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλαο 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο είλαη φηη ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΟΚ, ε νπνία εμειέγε ην 1981 κε πξσ-

ζππνπξγφ ηνλ Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, εμνπζηνδνηήζεθε απφ ηνπο πνιίηεο λα εθαξκφζεη έλα 

πξφγξακκα γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο ζηελ θαηεχζπλ-

ζε ηνπ «νζηαιηζκνχ ηνπ ηξίηνπ δξφκνπ». Έηζη, ζ‟ απηφ ην πιαίζην, αλ θαη ήηαλ πξφδεια  α-

ληηθαηηθφ κε ηελ ρψξα ήδε εληφο ΔΟΚ, ην ηζνπλάκη ηνπ θξαηηζκνχ γηγαληψζεθε πέξα απφ ηα 

κε δηαηεξήζηκα φξηα ζηα νπνία είρε θζάζεη. Πξνο επηβεβαίσζε απηνχ ηνπ ηζρπξηζκνχ, ραξα-

θηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ίδξπζε κε ηνλ λ. 1386/1983 ηνπ Οξγαληζκνχ Αλαζπγθξφηεζεο 

Δπηρεηξήζεσλ (ΟΑΔ). Απφ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πιεξνθνξνχκαζηε φηη ε 

απνζηνιή ηνπ ΟΑΔ ήηαλ λα θαηαθέξεη θάηη πξσηνθαλέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή ηζηνξία. 

                                                 

4 Μέρξη ην 1981 ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο έθαλε ζεκαληηθή πξφνδν. Δηδηθφηεξα, αχμεζε ην κεξίδηφ ηνπ ζηελ 

απαζρφιεζε θαηά 40.6%,  δει.  απφ 14.3% ην 1961 ζε 20.1% ην 1981,  ελψ αχμεζε ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

εγρψξηα παξαγσγή θαηά 89.5%, δει. απφ 13.3%  ην 1961 ζε 25.2% ην 1981. Απφ ην 1981 θαη κεηά ε βηνκε-

ραλία κπήθε ζε πεξίνδν επηβξάδπλζεο. Απφ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πξνθχπηεη φηη ππήξμε ζεκαληηθή απνβην-

κεράληζε, γηαηί απφ ην 1981 έσο ην 2009 ηα κεξίδηα ηεο βηνκεραλίαο ζηε απαζρφιεζε θαη ζηελ πξνζηηζέκελε 

αμία κεηψζεθαλ 42.8% θαη 23.0%, αληίζηνηρα. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, βιέπε Μπήηξνο, Καξαγηάλλεο 

(2011, Κεθάιαην 10). 
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Δηδηθφηεξα, επηθνξηίζηεθε κε ηελ απνζηνιή: α) λα εμπγηάλεη κεγάιεο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο 

νη νπνίεο ήηαλ είηε πξνβιεκαηηθέο είηε ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, β) λα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

εηζαγσγή θαη ηελ εθαξκνγή  μέλεο ηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή, θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε 

ηεο εγρψξηαο, θαη γ) λα πξνρσξήζεη ζηελ ίδξπζε θαη εθκεηάιιεπζε θνηλσληθνπνηεκέλσλ ή 

κηθηήο νηθνλνκίαο επηρεηξήζεσλ.
5
  

Οη Τπνπξγνί Δζληθήο Οηθνλνκίαο Γεξάζηκνο Αξζέλεο θαη Οηθνλνκηθψλ Γεκήηξηνο Κνπ-

ινπξηάλνο πνπ ππνγξάθνπλ ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ δελ ήηαλ νχηε άζεκνη νχηε άπεη-

ξνη νηθνλνκνιφγνη. Δίραλ ιακπξέο ζπνπδέο ζε θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα ηνπ εμσηεξηθνχ θαη 

πξηλ γίλνπλ ππνπξγνί είραλ ζεηεχζεη ζε ζέζεηο επζχλεο γλσζηψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ. πλε-

πψο, απνθιείεηαη λα κελ γλψξηδαλ φηη απηφ πνπ επηρεηξνχζαλ α) ζηεξείην νπνηαζδήπνηε βάζεο 

ζηηο αξρέο ηεο βηνκεραληθήο ζεσξίαο θαη πνιηηηθήο, β) ζπλνδεπφηαλ απφ κεδεληθή πηζαλφηεηα 

επηηπρίαο, γ) ζα επηβάξπλε ζεκαληηθά ηνπο θνξνινγνχκελνπο, αθνχ ήηαλ απηνί πνπ ζα θαινχ-

ληαλ ζε ηειεπηαία αλάιπζε λα θαιχςνπλ ην θφζηνο ηεο «εμπγίαλζεο» ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ζα εληάζζνληαλ, θαη δ) ζα απνζάξξπλε ηελ αλάιεςε λέσλ επελδχζεσλ ζηνπο θιάδνπο ηνπο. 

Δληνχηνηο, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο πνιηηηθνχο ιφγνπο, κε εμαηξνπκέλεο ζίγνπξα ηεο ζπλήζνπο 

ιατθίζηηθεο απνζηξνθήο γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, αξθέζηεθαλ λα θιείζνπλ 

ηελ έθζεζή ηνπο κε ηελ αθφινπζε επρή: 

Ζ θπβέξλεζε πηζηεχεη φηη ζσζηή εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ εμπγίαλζε ησλ πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ βέβαηα ζα θξηζνχλ βηψζηκεο.  

Όηαλ έθιεηζε ν ΟΑΔ ην 2002,
6
 ακθφηεξνη ήηαλ ελ δσή. Οπφηε είραλ ηελ επθαηξία λα δηα-

πηζηψζνπλ φηη: α) απφ ηηο 67 επηρεηξήζεηο πνπ θξίζεθαλ σο βηψζηκεο θαη εληάρζεθαλ ζην λφ-

κν, νη 63 είραλ ήδε θιείζεη, β) Σα λαππεγεία ΔΛΔΤΗΝΑ, ΝΔΩΡΗΟΝ ΤΡΟΤ, θαη ΚΑ-

ΡΑΜΑΓΚΑ είραλ ηδησηηθνπνηεζεί, θαη γ) ε ΛΑΡΚΟ εμαθνινπζνχζε λα ιεηηνπξγεί, φρη βέ-

βαηα γηαηί είρε εμπγηαλζεί, αιιά γηαηί κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο ηξφπνπο ηα ειιείκκαηά ηεο 

εηαηξείαο εμαθνινπζνχζαλ λα θαιχπηνληαη απφ ηελ γεληθή θνξνινγία.  

Υξφληα κεηά, ελφςεη ηεο πιήξνπο απνηπρίαο ηνπ ελ ιφγσ πξνγξάκκαηνο, νη πνιίηεο ζα πε-

ξίκελαλ ην θνηλνβνχιην λα έρεη πξνρσξήζεη ζε θάπνην απνινγηζκφ, ψζηε λα βγνπλ ηα αλα-

γθαία ζπκπεξάζκαηα γηα ην κέιινλ. Μέρξη ζήκεξα δελ έγηλε, θαη φια δείρλνπλ φηη ην πνιηηη-

                                                 

5 Ν. 1386/1983, άξζξν 2, παξάγξαθνο 2.  
6 Δπί θπβεξλήζεσο ΝΓ θαη πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν Μεηζνηάθε ςεθίζηεθε ν Ν. 1882/90. Μ‟ απηφλ 

έπαπζε ε ππαγσγή πξνβιεκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ ΟΑΔ. Έηζη, ε δξαζηεξηφηεηά ηνπ πεξηνξίζηεθε ζηελ 

«εμπγίαλζε» ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είραλ εληαρζεί κέρξη ηφηε. Σνλ Μάην ηνπ 2000, επί θπβεξλήζεσο ΠΑΟΚ 

θαη πξσζππνπξγφ ηνλ Κσλζηαληίλν εκίηε, ν ΟΑΔ ηέζεθε ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο. Απηή ηειείσζε ην 

2002, νπφηε φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζην Διιεληθφ δεκφζην.    
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θφ ζχζηεκα έρεη ζέζεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν.
7
 Πιελ φκσο, ε ρψξα καο έρεη θαηαδηθαζηεί 

απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην (ΔΓηθ) γηα παξάλνκεο επηδνηήζεηο θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα 

πιεξψλεη ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔπ) απμαλφκελα πξφζηηκα γηα φζν ρξφλν νη παξάλν-

κεο επηδνηήζεηο δελ αλαθηψληαη.
8
 Οπφηε, απηή ε ππφζεζε νχηε κπνξεί, νχηε πξέπεη λα θιεί-

ζεη. Γη‟ απηφ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα θξαηεζεί ζην πξνζθήλην ηνπ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, 

πξνο γλψζε θαη απνζάξξπλζε ηεο πξνζθπγήο ζε νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ πξνάγνπλ φρη ην 

γεληθφ θαιφ αιιά ηα ηδηνηειή ζπκθέξνληα νξγαλσκέλσλ κεηνςεθηψλ, ζην παξφλ δνθίκην 

θάλνπκε κηα εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο κε ην νπνίν έρνπλ επηβαξπλζεί νη Έιιελεο θνξνινγνχκε-

λνη απφ ηελ δηαηήξεζε ζε ιεηηνπξγία ηεο ΛΑΡΚΟ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνινγηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ θαηαθέξακε θαη ζπιιέμακε πξνέθπςε κε ζρεηηθά αζθαιείο ππνινγηζκνχο φηη 

θαηά ηελ πεξίνδν 1989- 2019,
9
 πνπ βξηζθφηαλ ππφ δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε, νη θν-

ξνινγνχκελνη επηβαξχλζεθαλ ζε κελ ηξέρνπζεο ηηκέο κε ην πνζφ ησλ 3.62 δηο Δπξψ, ζε δε 

ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2015 κε ην πνζφ ησλ 5.77 δηο Δπξψ. Έθηνηε δε, ε επηβάξπλζε απηή ζπλε-

ρίδεη λα δηεπξχλεηαη, αθνχ, γηα παξάδεηγκα, ην 2020 ε εηαηξεία ρξσζηνχζε: α) πεξίπνπ 480 

εθαη. Δπξψ ζε ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο, θπξίσο πξνο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο θαη Οξγαληζκνχο 

(ΓΔΚΟ), β) παξάλνκεο θξαηηθέο εληζρχζεηο χςνπο 135,8 εθαη. Δπξψ, θαη γ) ηα θαζφινπ επ-

θαηαθξφλεηα πξφζηηκα πνπ ην Διιεληθφ δεκφζην ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεη ζηελ ΔΔπ ελφζσ 

δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ ΔΓηθ. πλεπψο, αλ θαη απφ ηζηνξηθή θαη παηδεπ-

ηηθή άπνςε είλαη ζθφπηκν λα γλσξίδνπκε πφζν θφζηηζε ε πεξηπέηεηα ηνπ ΟΑΔ, ην κέγεζνο 

ηεο δεκηάο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΛΑΡΚΟ είλαη αξθνχλησο ελδεη-

θηηθφ ηνπ δπλεηηθά ηεξάζηηνπ ζπλνιηθνχ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο απηήο ηεο απνηπρεκέλεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  

2. ύνηομο ιζηορικό ηης ΛΑΡΚΟ  

Πξφθεηηαη γηα κηα εηαηξεία παξαγσγήο ζηδεξνληθειίνπ. Γηαζέηεη έλα κεηαιινπξγηθφ εξγν-

ζηάζην ζηε Λάξπκλα, Φζηψηηδαο, ελψ ηα κεηαιιεία ηεο βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο Δχβνη-

                                                 

7 Οη «θηιειεχζεξεο» θπβεξλήζεηο ηεο ΝΓ νη νπνίεο δηαδέρζεθαλ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ ΠΑΟΚ κέρξη ηελ πξψηε 

κεηαπνιεκηθή πηψρεπζε ηεο ρψξαο ην 2009 είραλ πιήξε γλψζε ηνπ θφζηνπο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο απφ 

ηελ ελ ιφγσ απαξάδεθηε βηνκεραληθή πνιηηηθή. Δπέιεμαλ λα αγλνήζνπλ ην θαηαθιπζκφ αθαδεκατθψλ θαη 

δεκνζηνγξαθηθψλ αλαιχζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκβνιήο, γηα παξάδεηγκα, ηνπ Υξεζηίδε (1984). Μ‟ απ-

ηφ ηνλ ηξφπν επηβεβαίσζαλ πέξαλ απφ θάζε ακθηβνιία ηελ πειαηεηαθή δνκή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν δελ πξννησλίδεη παξά κφλν δεηλά γηα ηνλ Διιεληθφ ιαφ.    
8 ην Παξάξηεκα Α παξαζέηνπκε αλαιπηηθά ηηο παξάλνκεο επηδνηήζεηο πνπ ην Διιεληθφ δεκφζην ρνξήγεζε 

ζηελ ΛΑΡΚΟ, θαζψο θαη ηα πξφζηηκα ηα νπνία πξφθεηηαη λα πιεξψζεη ε ρψξα καο ζηελ ΔΔπ ζχκθσλα κε ηελ 

νηθεία θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ΔΓηθ. 
9 Παξά ηελ επηζπκία θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιακε λα επεθηείλνπκε ηελ έξεπλά καο κέρξη ην 2021, δελ 

θαηέζηε δπλαηφλ λα εληνπίζνπκε ηα απαξαίηεηα πξσηνγελή ινγηζηηθά ζηνηρεία. Δμ‟ απηνχ ηνπ ιφγνπ, αλα-

γθαζηηθά πεξηνξηζηήθακε ζην 2019. 
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αο, ηνπ Νένπ Κφθθηλνπ, Βνησηίαο, ηελ Καζηνξηά, θαη ηα έξβηα, Κνδάλεο. χκθσλα µε ην 

Γεσινγηθφ Ηλζηηηνχην ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην 2017 απνηεινχζε έλαλ απφ ηνπο θπξηφ-

ηεξνπο πξνκεζεπηέο ληθειίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά.
10

 Απηή ε επηζήκαλζε, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηελ γεσζηξαηεγηθή πιένλ ζεκαζία ηνπ ληθειίνπ, θαηαδεηθλχεη πφζν ζεκαληηθή κπνξεί λα 

είλαη γηα ηελ ρψξα ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππαξρφλησλ κεηαιιεπκάησλ ληθειίνπ. Αιιά δπζηπ-

ρψο, γηα ιφγνπο πνπ δελ είλαη ηνπο παξφληνο, ελψ ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί γηα δεθαεηίεο, δελ 

θαηάθεξε πνηέ λα αλζίζεη, θαη ζήκεξα βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθπνίεζεο ησλ εγθαηαζηά-

ζεψλ θαη ησλ κεηαιιείσλ ηεο κε δηεζλή δηαγσληζκφ.  

ην ηκήκα απηφ παξνπζηάδνπκε έλα ζχληνκν ηζηνξηθφ ηεο ΛΑΡΚΟ. Σν θάλνπκε γηαηί πη-

ζηεχνπκε φηη απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα νξπρείν γλψζεο γηα ηνλ ζθιεξφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

κεγάιεο επηρεηξεκαηηθέο ηδέεο ζπλζιίβνληαη ηειηθά απφ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηηο δηνηθεηη-

θέο ζηελσπνχο ηνπ αζηαζνχο ζεζκηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο.  Ζ ζπγθε-

θξηκέλε πεξίπησζε βέβαηα δελ είλαη νχηε ε πξψηε, νχηε ε ηειεπηαία. Αιιά πξνζζέηεη ζην 

ππάξρνλ απφζεκα επηρεηξήζεσλ πνπ γλσξίδνπκε φηη ζπλζιίβεζαλ θάησ απφ ην αδηαπέξαζην 

ζχκπιεγκα ησλ δηνηθεηηθψλ, ξπζκηζηηθψλ, ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ πνιπεπίπεδσλ πεξηνξη-

ζκψλ, ε ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο νπνίνπο θαζηζηά ηελ βέβαηε ηζνδχλακε απφδνζε ηνπ θεθα-

ιαίνπ απνζαξξπληηθή γηα επελδχζεηο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα.
11

   

2.1  Η πρώηη περίοδος 1963-1982 

Ζ ΛΑΡΚΟ ηδξχζεθε ην 1963 απφ ηνλ Πξφδξνκν Α. Μπνδνζάθε ζηελ πεξηνρή ηεο Λάξπκλαο 

θαη μεθίλεζε ηελ πξψηε παξαγσγή ζηδεξνληθειίνπ. Αξρηθά ζηελ εηαηξεία ζπκκεηείρε θαη ε 

Γαιιηθή εηαηξεία LE NICKEL κε πνζνζηφ 21,5%. Ωζηφζν, ην 1968 ε ηειεπηαία απνρψξεζε 

θαη ε εηαηξεία πέξαζε ζηελ πιήξε ηδηνθηεζία ηνπ Μπνδνζάθε. Σα πξψηα ρξφληα ηεο ιεη-

ηνπξγίαο ηεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην 1968 κέρξη ην 1974, ε εηήζηα παξαγσγή ληθειίνπ 

απμαλφηαλ ζπλερψο, ζεκεηψλνληαο κέζν εηήζην ξπζκφ αχμεζεο 31%.
12

 

Σα πξψηα ζεκάδηα παξαγσγηθήο θάκςεο εκθαλίζηεθαλ ην 1975 φηαλ ε παξαγσγή ληθειί-

νπ ηεο ΛΑΡΚΟ ζεκείσζε πηψζε 2% θαη νη πσιήζεηο ληθειίνπ πηψζε 44% ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνχκελν έηνο. Παξά ηελ κηθξή άλνδν ηνπ επφκελνπο έηνπο (αχμεζε 11% θαη 4% αληί-

ζηνηρα) ην 1977 ζεκεηψζεθε λέα πηψζε: ε παξαγσγή ληθειίνπ κεηψζεθε θαηά 42% θαη νη 

πσιήζεηο ληθειίνπ θαηά 5% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν 1978 ε  παξαγσγή θαη νη 

                                                 

10 Αιιά ην Ηλζηηηνχην ζεκείσλε πσο νη δηαρξνληθέο δεκίεο θαη ηα ζπζζσξεπκέλα ρξέε ηεο επηρείξεζεο νδεγνχλ 

ηελ θπβέξλεζε ζηελ αλαδήηεζε ηδησηηθνπνίεζεο ή ζην θιείζηκφ ηεο (U.S. Geological Survey, 2021, ζ. 19.2).  
11 Μηα εμαληιεηηθή απαξίζκεζε, αιιά θαη βησκαηηθή πεξηγξαθή, ησλ πνιπεπίπεδσλ ζεζκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

άιισλ πεξηνξηζκψλ επί ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηηο δεθαεηίεο 1950-1980 έρεη θαηαηεζεί απφ ηνλ βηνκήραλν 

Σζάηζν (2021). ε πνιχ κεγάιν βαζκφ, ηα ίδηα ηζρχνπλ θαη ζήκεξα. 
12 Γηα ηα ζηνηρεία παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ, βι. Εεπγψιεο (1997).  
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πσιήζεηο ληθειίνπ ηεο ΛΑΡΚΟ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε 55% θαη 69% αληίζηνηρα, γηα 

λα επέιζεη απφ ην επφκελν έηνο κία πεξίνδνο ηεζζάξσλ εηψλ πησηηθήο πνξείαο κέρξη ην 

1982. Ζ εηήζηα παξαγσγή ληθειίνπ απφ ην 1974 ζην 1982 κεηψζεθε θαηά 70%, ελψ ε αληί-

ζηνηρε κείσζε ησλ πσιήζεσλ κεηψζεθε θαηά 72%. Οη επελδχζεηο ηεο πεξηφδνπ 1976-80 δελ 

απέδσζαλ ηελ πξνζδνθψκελε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο κε απνηέιεζκα, ην απμεκέλν 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ θαη ηηο ρακειέο ηηκέο ηνπ ληθειίνπ ζηελ 

αγνξά δεκηνχξγεζαλ ζηελ εηαηξεία κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα (Εεπγψιεο, 1997, ζ. 16).
13

  

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „80 μεθίλεζαλ νξηζκέλεο πξνζπάζεηεο δηάζσζεο ηεο ΛΑΡ-

ΚΟ κε ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ Γεψξγην Η. Ράιιε λα επηηπγράλεη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαη-

ξείαο απφ ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (ΔΣΔ) θαη άιια πηζησηηθά ηδξχκαηα. Πην ζπγθε-

θξηκέλα, θαζψο ε θαζαξή ινγηζηηθή αμία ηεο εηαηξείαο ήηαλ αξλεηηθή θαη άγγηδε ηα 35 εθαη. 

Δπξψ (Κνξθηάηεο, 2008), ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1982 ηέζεθε ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

ζε ιεηηνπξγία, θαη ν έιεγρφο ηεο πέξαζε ζηελ ΔΣΔ (55%), ζηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα (ΔΣ) 

(19%) θαη ζηελ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφλησλ θαη Ληπαζκάησλ (ΑΔ-

ΔΥΠΛ), ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ Μπνδνζάθε (25%).
14

 Ζ λέα ρξεκαηνδφηεζε ηεο εηαηξείαο απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνλνκηαθά ρακειή ηηκή ελέξγεηαο πνπ είρε εμα-

ζθαιίζεη απφ ηελ Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ), έδσζαλ ζηελ ΛΑΡΚΟ κηα  λέα 

επθαηξία, αιιά κέζα ζε έλα δχζθνιν εζληθφ θαη δηεζλέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.  

2.2 Η δεύηερη περίοδος, 1983-1989 

Όπσο επηζεκάλακε ζηελ εηζαγσγή, ήδε απφ ηελ πξψηε πεηξειατθή θξίζε ην 1973 ε ειιελη-

θή βηνκεραλία πέξαζε ζε κία θάζε κέηξηαο απνβηνκεράληζεο αξρηθά, ε νπνία επηηαρχλζεθε 

ζηελ ζπλέρεηα. Δηδηθφηεξα, ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε ηνπ 1979 νδήγεζε ζε κεγάιε αχμε-

ζε ησλ δεκηνγφλσλ βηνκεραληθψλ επηρεηξήζεσλ, κεηαβάιινληαο ηελ αλαινγία ηνπο πξνο ηηο 

θεξδνθφξεο θαηά 10,7 πνζνζηηαίεο κνλάδεο κέζα ζε 7 ρξφληα, ήηνη απφ 32,8%, ην 1975-6 ζε 

43,5% ην 1982-3,
15

 ελψ παξάιιεια νη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο έπξεπε λα αληαπεμέιζνπλ  

ηνλ επεξρφκελν αληαγσληζκφ απφ ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηελ ΔΟΚ.   

Σν 1983 νη εηήζηεο πσιήζεηο ληθειίνπ ηεο ΛΑΡΚΟ ήηαλ 55% ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ην 

1974 θαη ε αληίζηνηρε αμία ησλ πσιήζεσλ ληθειίνπ ρακειφηεξε θαηά 52%. Ωζηφζν, ε άλν-

δνο ησλ ηηκψλ ληθειίνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟80 νδήγεζε ζε αχμεζε ηεο πα-

                                                 

13 Οη απηνρξεκαηνδνηνχκελεο επελδχζεηο ηεο πεξηφδνπ 1976-1980 αθνξνχζαλ θπξίσο ηελ παξαγσγή θνθθν-

πνηεκέλνπ ζηδεξνληθειίνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηαηληφδξνκνπ κήθνπο 7,5 ρηιηνκέηξσλ ζηα κεηαιιεία ηεο 

Δχβνηαο. (Φινπδφπνπινο, 2020) 
14.Βι. Παπατσάλλνπ (2017, ζζ. 223-224).. 
15 Βι. αθειιαξφπνπινο (2011, ζ. 14). 
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ξαγσγήο, μεπεξλψληαο ην 1988 ηνπο 13 ρηιηάδεο ηφλνπο ληθειίνπ (+107% ζε ζρέζε κε ην 

1983 ζε αμία πσιήζεσλ) θαη ζε ηακεηαθά δηαζέζηκα θνληά ζηα 18 εθαη. Δπξψ. Ωζηφζν, ην 

ρξένο ηεο εηαηξείαο πξνζέγγηδε ηα 85 εθαη.  Δπξψ (Κνξθηάηεο, 2008).   

Σν 1987, ε ΛΑΡΚΟ εληάρζεθε ζηνλ λ. 1386/1983 γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο επηρεηξήζεηο κε 

ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε. Ζ εθθαζάξηζε δηήξθεζε απφ ηηο 17 Μαΐνπ 1987 έσο ηηο 2 Φεβξνπα-

ξίνπ ηνπ 1989. Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηδησηηθνπνίεζεο, ειιείςεη αγνξαζηή, ζηηο 14 Γεθεκ-

βξίνπ 1988 δηελεξγήζεθε πιεηζηεξηαζκφο απφ ηνλ ΟΑΔ, ζηνλ νπνίν ν ίδηνο ν ΟΑΔ αλαδεί-

ρζεθε ππεξζεκαηηζηήο, εμαγνξάδνληαο ηα πάγηα ηεο εηαηξείαο.
16

 Σν θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ 

ηεο ήηαλ πάλσ απφ 20 εθαη. Δπξψ, ελψ σο ηνλ Μάην ηνπ 1989 πξαγκαηνπνίεζε θέξδε χςνπο 

20,5 εθαη. Δπξψ, εθκεηαιιεπφκελε ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. Σα θέξδε, σζηφζν, πέξαζαλ ζηνλ 

ΟΑΔ.
17

 ηηο 18 Μαΐνπ ηνπ 1989 ηδξχζεθε ε «λέα» ΛΑΡΚΟ κε κεηφρνπο ηε ΓΔΖ (30%), ηνλ 

ΟΑΔ (30%), ηελ ΔΣΔ (23%) θαη ηελ ΔΣΔΒΑ (17%).  

2.3 Η νέα ΛΑΡΚΟ 1989-2019 

Με ηελ ίδξπζε ηεο λέαο ΛΑΡΚΟ
18

 νη σο άλσ κέηνρνη θεθαιαηνπνίεζαλ ηα ππάξρνληα ρξέε 

ηεο εηαηξείαο. Σελ πξψηε πεληαεηία ε παξαγσγή ληθειίνπ θπκάλζεθε κεηαμχ 15 θαη 17,8 ρη-

ιηάδσλ ηφλνπο αλά έηνο, κε εμαίξεζε ην 1993 φηαλ ε παξαγσγή ληθειίνπ ήηαλ ιίγν ιηγφηεξν 

απφ 11 ρηιηάδεο ηφλνπο. Ωζηφζν, ην 1990 ε ΓΔΖ, ε νπνία θαηείρε δεζπφδνπζα ζέζε ζηελ 

αγνξά ελέξγεηαο, αχμεζε κνλνκεξψο ην ηηκνιφγην ξεχκαηνο ηεο ΛΑΡΚΟ έλαληη ηνπ πξνλν-

κηαθνχ ηηκνινγίνπ πνπ ίζρπε απφ ην 1966, κε ζπλέπεηα λα δεκηνπξγεζνχλ ρξέε απφ ηελ ε-

ηαηξεία πξνο ηελ κέηνρν ηεο θνληά ζηα 20 εθαη. Δπξψ (Εεπγψιεο, 1997, ζ. 16). 

Ζ επλντθή ξχζκηζε ηηκνιφγεζεο ηνπ ξεχκαηνο επαλήιζε ην 1995
19

 κε αλαδξνκηθή ηζρχ 

απφ ην 1993, θαη ε εηαηξεία ην 1996 θαηλφηαλ λα έρεη θπξίσο δηαζξσηηθά θαη φρη ιεηηνπξγηθά 

ρξέε θνληά ζηα 150 εθαη. Δπξψ (Εεπγψιεο, 1997, ζ. 16). Ζ ξχζκηζε ηνπ ξεχκαηνο θαη ε δηα-

γξαθή ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο ην 1998, χςνπο 82 εθαη. Δπξψ, νδήγεζε ηελ ΛΑΡΚΟ ζε κία 

θεθαιαηαθή αλαδηάξζξσζε κε ηελ ΔΣΔ λα θαηέρεη ην 36%, ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ην 

35,4%, θαη ηελ ε ΓΔΖ ην 28,6%. (Κνξθηάηεο, 2008). Απφ ην 1998 έσο θαη ην 2003 ε ΛΑΡ-

ΚΟ ιεηηνχξγεζε κε κέζε εηήζηα δεκία 14,3 εθαη.  Δπξψ, ήηνη -85,88 εθαη. Δπξψ ζσξεπηηθά 

γηα ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, θαη απφ ην 2004 άξρηζε λα εκθαλίδεη μαλά θέξδε ζηνπο ηζνινγη-

                                                 

16 ΦΔΚ 384, Σεχρνο Β, 24/05/1989, ζει. 3923. 
17 Ο Εεπγψιεο (1996, ζ. 7-8) ζεκεηψλεη πσο ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ πνπ δηελήξγεζε ν ΟΑΔ δελ ζπκπεξηιήθζεθε ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ ηεο ΛΑΡΚΟ. Απηφ  κεηαβηβάζηεθε ζηε «λέα ΛΑΡΚΟ», πεξί ηεο νπνίαο πην θάησ, θαη 

κάιηζηα ζηελ ηηκνινγηαθή ηνπ αμία (θνληά ζηα 20 εθαη. Δπξψ) θαη φρη φπσο έπξεπε ζην 20% απηήο. Με ηνπο 

ηφθνπο ππεξεκεξίαο, ην 1995 ην πνζφ απηφ είρε δηακνξθσζεί θνληά ζηα 79 εθαη.  Δπξψ,  
18 Σππηθά ε Γ.Μ.& Μ. Α.Δ. ΛΑΡΚΟ δηαδέρζεθε ηελ Α.Δ.Μ.Μ.Δ.Λ. ΛΑΡΚΟ.  
19 Ν. 2367/1995 (άξζξν 20) πνπ ίζρπε αλαδξνκηθψο απφ 1.1.1993.  
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ζκνχο ηεο. σξεπηηθά ηα θέξδε ηεο πεξηφδνπ 2004-2007
20

 πιεζίαζαλ ηα 75 εθαη. Δπξψ. Απφ 

ην 2008 ε εηαηξεία άξρηζε θαη πάιη λα εκθαλίδεη δεκηέο. Κνκβηθφο ζηα απνηειέζκαηα ήηαλ ν 

ξφινο  πνπ έπαημε ε απνζχλδεζε ηνπ εηδηθνχ ηηκνινγίνπ πνπ είρε ε εηαηξεία κε ηελ ΓΔΖ απφ 

ηηο δηεζλείο ηηκέο LME ηνπ ληθειίνπ. Μάιηζηα, έθηνηε ε ΓΔΖ πξνρψξεζε ζε δηαδνρηθέο απ-

μήζεηο, νη νπνίεο απφ 2008 ζην 2009 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 30% (Φινπδφπνπινο, 2009). 

Σν 2009, ελφςεη ηεο πηψρεπζεο ηεο ρψξαο θαη ησλ επεξρφκελσλ κλεκνλίσλ ιηηφηεηαο, ε 

απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΛΑΡΚΟ θαη ησλ άιισλ δεκηνγφλσλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ην 

Καδίλν Πάξλεζαο, νη Διιεληθέο Αιπθέο, ε Δηαηξεία Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Θεζζαιν-

λίθεο, θιπ, κπήθε ζε «άκεζε» πξνηεξαηφηεηα. Σν ίδην ζπλέβε θαη ηα ρξφληα 2010, 2011 θαη 

2012.
21

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ην δεκφζην θαηάθεξε λα απεκπιαθεί. Αιιά ζ‟ απηήλ 

ηεο ΛΑΡΚΟ θακία πξνζπάζεηα δελ απέθεξε θαξπνχο θαη ε ιεηηνπξγία ππφ δεκφζηα ηδηνθηε-

ζία θαη δηαρείξηζε ζπλερίζηεθε.  

Σν 2013 ε ΔΔπ μεθίλεζε έξεπλα γηα ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πξνο ηελ εηαηξεία. ην ζρεηη-

θφ θείκελν επηζεκάλεηαη φηη  ε ΛΑΡΚΟ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί πξνβιεκαηηθή απφ ην 

2008, θαζψο απφ ηφηε δελ θάιππηε ην θφζηνο παξαγσγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην θείκελν 

αλαθέξεηαη ε αθφινπζε δηαπίζησζε:
22

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηηο παξαγξάθνπο (18) έσο (25) θαησηέξσ, ην κεηνρηθφ θεθά-

ιαην ηεο ΛΑΡΚΟ είλαη ζήκεξα αξλεηηθφ θαη ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ζεσ-

ξεζεί πξνβιεκαηηθή ηνπιάρηζηνλ απφ ην 2008. Δπηπιένλ, ε ΛΑΡΚΟ θαίλεηαη λα 

ιεηηνπξγεί ρσξίο λα θαιχπηεη ην θφζηνο ηεο. 

Σν 2014 ε ΛΑΡΚΟ δηέζεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηεο ζηε δηεζλή αγνξά. Ζ 

ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ ηεο ήηαλ πεξίπνπ 238 εθαη.  Δπξψ, ζεκεηψλνληαο αχμεζε 14% 

ζε ζρέζε κε ην 2013 (ΗΟΒΔ, 2016, ζζ. 26-27). Αιιά ε πεξίνδνο ηεο θξίζεο θαλέξσζε ζε Δπ-

ξσπατθφ πιένλ επίπεδν ηα ηεξάζηηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα  ηεο εηαηξείαο. Απφ ην 2008 κέ-

ρξη ην 2019 παξνπζίαζε θέξδε 3 έηε, ήηνη ην 2010, 2011, θαη 2016, θαη δεκίεο ηα ππφινηπα 9.  

2.4 Η ΛΑΡΚΟ ζήμερα 

χκθσλα κε ηνπο Γαζθαινπνχινπ, Υαηδεγεσξγίνπ (2020), ην 2020 νη ιεμηπξφζεζκεο 

νθεηιέο ηεο ΛΑΡΚΟ αλέξρνληαλ ζηα 500 εθαη. Δπξψ. Σν Γξάθεκα 1 πην θάησ, ην νπνίν 

                                                 

20 Ζ βειηίσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο ΛΑΡΚΟ ηελ πεξίνδν 2004-2007 επηηεχρζεθε θπξίσο ιφγσ ηεο ζεκαληη-

θήο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ ληθειίνπ. Δπί ηνπ ζεκείνπ απηνχ  βι. ζρεηηθά Capital.gr (2006).  
21 Βι. ελδεηθηηθά: Οκηιία Κ. Καξακαλιή ζηε ΓΔΘ (2009), Οκηιία ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΝΓ ζην Εάππεην (2011), 

δήισζε ηνπ θπβεξλεηηθνχ εθπξνζψπνπ Γ. Κεδίθνγινπ (2012) θαη Ίδξπµα Οηθνλνµηθψλ & Βηνµεραληθψλ 

Δξεπλψλ (2010, ζ. 24).  
22 Απφθαζε C(2013) 1167, 06.03.2013, Κξαηηθή ελίζρπζε SA.34572 (2013/C) (πξώελ 2013/NN) – Διιάδα Δηθα-

δόκελεο θξαηηθέο εληζρύζεηο ππέξ ηεο επηρείξεζεο ΛΑΡΚΟ Γεληθή Μεηαιιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή ΑΔ.  

https://www.naftemporiki.gr/printStory/234841
https://www.naftemporiki.gr/story/337194/olokliri-i-omilia-tou-proedrou-tis-nd-sto-zappeio
https://www.naftemporiki.gr/story/375374/diabouleuseis-en-opsei-programmatikon-troikas%202012
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247907/247907_1420094_30_5.pdf
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πξνέξρεηαη απφ ηελ δεκνζίεπζε ηνπο, απεηθνλφδεη ηελ ζχλζεζε ησλ ελ ιφγσ νθεηιψλ. 

Βιέπνπκε παξάμελα πξάγκαηα γηα κηα εηαηξεία ε νπνία ππνηίζεηαη φηη ιεηηνπξγεί ζηνλ 

αληαγσληζηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Δλψ ε εηαηξεία θνπβαιάεη απφ ην καθξχ παξειζφλ 

ρξέε 83 εθαη. Δπξψ (31 ζηελ Σξάπεδα Πεηξαηψο θαη 52 ζηνπο πηζησηέο ηεο παιαηάο 

ΛΑΡΚΟ), ην ίδν έηνο νθείιεη πξνο ηελ ΓΔΖ, ηνλ ΔΦΚΑ θαη ην Γεκφζην ζρεδφλ 376 εθαη. 

Δπξψ. Με άιια ιφγηα, ην 2020 απφ ηα 500 εθαη Δπξψ νθεηιέο, ε εηαηξεία ψθεηιε  459 εθαη. 

Δπξψ ή πάλσ απφ ην 90% ζην δεκφζην ή/θαη δεκφζηνπο νξγαληζκνχο. πλεπψο, 

επηβεβαηψλεηαη πέξα απφ θάζε ακθηβνιία ην ζθεπηηθφ ηεο ΔΔπ θαη ηνπ ΔΓηθ πεξί παξάλνκσλ 

επηδνηήζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ. Σν 2020 ζηηο νθεηιέο ηεο ΛΑΡΚΟ ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί 

επίζεο ην πνζφ ηεο ζπλνιηθήο κε αλαθηεζείζαο ελίζρπζεο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ην ν-

πνίν πξνζδηνξηδφηαλ ζηα 160 εθαη. Δπξψ.
23

  

                                                 

23 Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Αλαθνηλσζέλ Σχπνπ αξηζ. 8/22 Λνπμεκβνχξγν, 20 Ηαλνπαξίνπ 2022 

Απόθαζε ζηελ ππόζεζε C-51/20 Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Αλάθηεζε θξαηηθώλ εληζρύζεσλ – ηδεξνληθέιην).   

 

Γράθημα 1: Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο ΛΑΡΚΟ, 2020 

 

 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220008el.pdf
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ήκεξα, ην Σακείν Αμηνπνίεζεο Ηδησηηθήο Πεξηνπζίαο ηνπ Γεκνζίνπ (ΣΑΗΠΔΓ) θαηέρεη 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΛΑΡΚΟ (55,2%), ελψ αθνινπζνχλ ε 

ΔΣΔ (33,4%), θαη ε ΓΔΖ (11,4%). Δπί ηνπ παξφληνο, κεηά θαη ην πξφζθαην πξφζηηκν πνπ 

επηβιήζεθε απφ ην ΔΓηθ ζηελ Διιάδα γηα παξάλνκεο επηδνηήζεηο πξνο ηελ εηαηξεία, ην 

ΣΑΗΠΔΓ ίζσο πξνζπαζεί λα επηηχρεη ηελ απνθξαηηθνπνίεζή ηεο ή θαη ηελ εθπνίεζε ησλ πε-

ξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ. Καη ιέκε ίζσο γηαηί ν ηεθαλάθεο (2022) έρεη δεκνζηνπνηήζεη 

πιήξσο ηηο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ελ ιφγνπ ηακείνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.  

3. Πόζο έτει κοζηίζει ζηοσς θορολογούμενοσς 

Ζ ΛΑΡΚΟ κέζα ζε θάηη παξαπάλσ απφ 30 ρξφληα, ήηνη κεηαμχ 17 Μαΐνπ 1989 θαη 2019, 

θαηέγξαςε 12 έηε κηθξήο θεξδνθνξίαο θαη 18 έηε κεγάισλ δεκηψλ. Αιιά, ελψ ηα ινγηζηηθά 

απνηειέζκαηα ζα απνηεινχζαλ θαιή πξνζέγγηζε ζηελ επηηπρεκέλε ε κε πνξεία κηαο ηδησηη-

θήο εηαηξείαο, δελ ηζρχεη ην ίδην θξηηήξην γηα εηαηξείεο ππφ δεκφζηα δηαρείξηζε, γηα ηηο νπνίεο 

ηειηθνί ηδηνθηήηεο είλαη νη θνξνινγνχκελνη. Γη‟ απηφ, ν ζηφρνο καο εδψ είλαη λα εθηηκήζνπκε 

πφζν θφζηηζε ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνη θαηά ηελ πεξίνδν 1990-2019 πνπ κε έκκεζνπο 

θαη άκεζνπο ηξφπνπο βξηζθφηαλ ππφ δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε.
24

  

ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β παξαζέηνπκε ηα πξσηνγελή ινγηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία ρξεζηκν-

πνηήζακε ζηνπο ππνινγηζκνχο καο. Πξφθεηηαη γηα ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο, δειαδή 

ηα θέξδε ή ηηο δεκηέο πνπ ε εηαηξεία έδηδε ζηελ δεκνζηφηεηα κε ηελ δεκνζίεπζε θαηά θαη-

ξνχο ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο. Οη πεγέο απφ ηηο νπνίεο ηα ζπιιέμακε, ην λφκηζκα ζην νπνίν εί-

ραλ δεκνζηεπζεί, ηα θελά πνπ ππάξρνπλ θαη ηα αίηηα πνπ ηα δηθαηνινγνχλ, επεμεγνχληαη ζην 

ίδην κέξνο. Δθεί εμεγνχκε επίζεο κε αξθεηή ιεπηνκέξεηα ηελ κεζνδνινγία ηελ νπνία αθν-

ινπζήζακε πξνθεηκέλνπ λα απνηππψζνπκε ηηο ζεηξέο ησλ θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 

ζε Δπξψ ηξέρνπζαο θαη ζηαζεξήο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 2015. πλνπηηθά, ην πξψην βή-

κα γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο 

ήηαλ λα ζπιιέμνπκε ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (θέξδε ή δεκίεο) απφ ηνπο εηήζηνπο η-

ζνινγηζκνχο ηεο. Γεδνκέλνπ φηη γηα θάπνηα ρξφληα απηά ήηαλ ζε δξαρκέο θαη γηα θάπνηα άι-

ια ζε Δπξψ, κεηαηξέςακε ηηο δξαρκέο ζε Δπξψ ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ ηππηθφ ιφγν κε ηνλ ν-

πνίν ε δξαρκή εηζήιζε ζηελ Οηθνλνκηθή θαη Ννκηζκαηηθή Έλσζε (ΟΝΔ) ηεο Δπξψπεο. Δλ 

ζπλερεία, κεηαηξέςακε ηα εηήζηα θαζαξά θέξδε ή δεκηέο απφ Δπξψ νλνκαζηηθήο ή ηξέρνπ-

ζαο αμίαο ζε ζηαζεξέο ηηκέο αγνξαζηηθήο δχλακεο ηνπ 2015. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνη-

ήζακε ηνλ Άξξεην Απνπιεζσξηζηή ηνπ ΑΔΠ (Implicit Price deflator of GDP). Σέινο, γηα 

                                                 

24 Σα ινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 1989 ζπκπεξηειήθζεζαλ ζ‟ απηά ηνπ 1990. Γη‟ απηφ εμάιινπ νη ζεηξέο ησλ πξσ-

ηνγελψλ δεδνκέλσλ ζην Παξάξηεκα Α εθθηλνχλ απ‟ απηφ ην έηνο.  
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ηελ πξνζέγγηζε ην θφζηνπο απφ δεκνζηνλνκηθήο ζθνπηάο ρξεζηκνπνηήζακε αλαηνθηζκφ βα-

ζηδφκελνη ζηνλ αθφινπζν ζπιινγηζκφ. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα  πνπ ε ΛΑΡΚΟ βξηζθφηαλ ππφ 

δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε, ην δεκφζην ιεηηνπξγνχζε κε βαζηά ειιεηκκαηηθνχο πξνυ-

πνινγηζκνχο θαη δαλεηδφηαλ απφ ηηο ρξεκαηαγνξέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πξν-

θεηκέλνπ λα θαιχπηεη ηα ειιείκκαηα. πλεπψο, νπνηαδήπνηε θαζαξά θέξδε ή δεκηέο  έθαλε ε 

εηαηξεία κείσλαλ ή αχμαλαλ ηα αλαγθαία δαλεηαθά θεθάιαηα γηα ην δεκφζην, θαη επνκέλσο 

ην θφζηνο γηα ηνπο θνξνινγνχκελνπο. 

 Ο Πίλαθαο 1 πην θάησ παξνπζηάδεη ηηο εθηηκήζεηο καο αλά έηνο απφ ην 1990 έσο ην 2019 

ζε ηξέρνπζεο θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015. χκθσλα κ‟ απηέο, κέρξη ην 2019 ε ΛΑΡΚΟ είρε 

Πίνακας 1: Γεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο ΛΑΡΚΟ 

Έηε Α Β Γ Γ Δ 

1990 9.6 30.0  9.6 30.0 

1991 -22.2 - 58.1  31.8 88.1 

1992 -27.4 - 62.3 24,1% 73.4 186.8 

1993 -59.1 -117.7 23,3% 163.4 375.5 

1994 -45.5 - 81.4 20,7% 252.2 551.5 

1995 3.1 5.1 17,0% 298.6 651.1 

1996 2.8 4.2 14,4% 344.8 749.7 

1997 38.4 54.6 9,9% 421.1 883.9 

1998 -13.8 - 18.7 8,5% 471.9 979.3 

1999 -7.2 - 9.4 6,3% 509.3 1.051.0 

2000 0.1 0.1 6,1% 540.5 1.115.3 

2001 -27.9 - 34.8 5,3% 598.6 1.211.0 

2002 -27.0 - 32.5 5,1% 657.5 1.307.0 

2003 -9.9 -11.5 4,3% 696.1 1.375.1 

2004 0.2 0.2 4,3% 726.2 1.434.4 

2005 21.3 23.5 3,6% 774.5 1.510.4 

2006 30.1 32.1 4,1% 837.6 1.605.7 

2007 23.0 23.8 4,5% 899.4 1.702.9 

2008 -116.3 -114.9 4,8% 1.064.5 1.905.0 

2009 -105.5 -101.5 5,2% 1.230.8 2.110.8 

2010 6.4 6.2 9,1% 1.349.8 2.309.7 

2011 6.6 6.3 15,8% 1.570.8 2.681.9 

2012 -34.1 -32.7 22,5% 1.965.9 3.325.3 

2013 -76.2 -74.5 10,1% 2.248.4 3.743.2 

2014 -39.7 -39.6 6,9% 2.445.9 4.043.8 

2015 -79.3 -79.3 9,7% 2.770.2 4.523.0 

2016 6.3 6.4 8,4% 3.009.8 4.909.9 

2017 -67.5 - 67.7 6,0% 3.261.9 5.276.2 

2018 -30.2 -30.3 4,2% 3.430.3 5.529.4 

2019 -98.8 - 99.0 2,6% 3.620.9 5.774.8 

εκεηψζεηο 

Α. Κέξδε / δεκίεο, εθαη. Δπξψ.  

Β. Κέξδε / δεκίεο, ηηκέο 2015, εθαη. Δπξψ. 

Γ. Δπηηφθην. 

Γ. Γεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, εθαη. Δπξψ.  

Δ. Γεκνζηνλνκηθφ θφζηνο, ηηκέο 2015, εθαη. Δπξψ. 
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θνζηίζεη ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο 3,62 δηο επξψ ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ή 5,77 δηο επξψ 

ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015.
25

  

Σν Γξάθεκα 2 παξνπζηάδεη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία αλαθνξάο ζηελ ηζηνξία ηεο ΛΑΡΚΟ, 

απφ ηελ πεξίνδν πνπ πεξηήιζε ζε δεκφζηα δηαρείξηζε. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο αθφκα θαη 

ηελ πεξίνδν ηεο κεγάιεο θξίζεο, φπνπ ε Διιάδα δαλεηδφηαλ κε πνιχ ςειά επηηφθηα, ε ιεη-

ηνπξγία ηεο ΛΑΡΚΟ ζπλερηδφηαλ κε κεγάια ειιείκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαλ άκεζα ή 

έκκεζα απφ ην δεκφζην.  

                                                 

25 Ο αλαηνθηζκφο αθνινχζεζε ηνλ θαλφλα: Πνζφ πεξηφδνπ t= [(Πνζφ πεξηφδνπ t-1*(1+επηηφθην πεξηφδνπ t-1)+ 

Πνζφ πεξηφδνπ t]*(1+ επηηφθην πεξηφδνπ t). Ζ ζεηξά ησλ επηηνθίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ αλαηνθηζκφ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ βάζε δεδνκέλσλ AMECO ηεο ΔΔπ. Δηδηθφηεξα, αλαθέξεηαη ζηελ ζεηξά Interest rates: 

Nominal long-term interest rates (ILN) θαη ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα γηα έηε 1992-2019. χκθσλα κε ηελ 

AMECO, ην ζπγθεθξηκέλν επηηφθην αλαθέξεηαη ζε «Central government bonds, based on 12-month Treasury 

bond», θαη είλαη Γηαζέζηκν εδψ, ζει. 102. Υξεζηκνπνηψληαο ηα επηηφθηα απφ ηελ ζεηξά ηνπ IMF Interest 

rates for government bonds, ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα εδψ, ηα απνηειέζκαηα δηαθέξνπλ, αιιά φρη ζεκαληηθά. 

Γράθημα 2: Γεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο ΛΑΡΚΟ ζε ηηκέο 2015 

http://pratclif.com/economy/husson30102008/ameco-eurostats/ameco_list_of_variables.pdf
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545855
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4. ύνουη, ζσμπεράζμαηα, και προηάζεις οικονομικής πολιηικής 

ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε ΛΑΡΚΟ ππφ ηδησηηθή ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε είρε 

θζάζεη ζε αδηέμνδν. Αιιά ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Γεψξγην Η. Ράιιε, γηα 

ηνπο δηθνχο ηεο πνιηηηθνχο ιφγνπο, ζεψξεζε φηη δελ έπξεπε λα πάξεη ηνλ δξφκν ησλ απνηπ-

ρεκέλσλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαη ηελ δηέζσζε επηηπγράλνληαο ηελ είζνδν ηεο ΔΣΔ θαη 

ηεο ΔΣ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Κάησ απ‟ απηφ ην εηαηξηθφ ζρήκα ε επηρείξεζε 

ιεηηνχξγεζε κέρξη ηελ έληαμή ηεο ζην λ. 1386/1983 ην 1987 κε δεδεισκέλν ζθνπφ ηελ εθ-

θαζάξηζε. Δληνχηνηο, ζχληνκα ν δεδεισκέλνο ζθνπφο μεράζηεθε απφ ηελ δεχηεξε θπβέξλε-

ζε ηνπ ΠΑΟΚ κε πξσζππνπξγφ ηνλ Αλδξέα Γ. Παπαλδξένπ, θαη ε εηαηξία αλαδχζεθε θαη 

πάιη ην 1989 κε δεκφζηα ηδηνθηεζία θαη δηαρείξηζε. Με κλεκφληα ή κε, ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο πνπ παξνπζηάζακε, κέρξη ην 2019, ε εηαηξεία επέδεζε κεηαθέξνληαο ηηο δε-

κηέο ηεο ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο. Δηδηθφηεξα, νη  θνξνινγνχκελνη επηβαξχλζεθαλ 

ζε κελ ηξέρνπζεο ηηκέο κε ην πνζφ ησλ 3.62 δηο Δπξψ, ζε δε ζηαζεξέο ηηκέο ηνπ 2015 κε ην 

πνζφ ησλ 5.77 δηο Δπξψ. Καη δπζηπρψο, απφ ηφηε κέρξη ζήκεξα ην θφζηνο γηα ηνπο θνξνιν-

γνχκελνπο  δηεπξχλεηαη γηαηί, αθελφο ε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο είλαη δεκηνγφλα θαη, αθε-

ηέξνπ γηαηί, ε ρψξα ρξεψλεηαη κε απμαλφκελα πξφζηηκα ιφγσ ηεο θαηαδίθεο ηεο απφ ην 

ΔΓηθ γηα παξάλνκεο επηδνηήζεηο.  

Ζ πεξίπησζε ηεο ΛΑΡΚΟ πξνζέιθπζε ηελ πξνζνρή καο γηαηί είλαη ζεκαληηθή γηα πνι-

ινχο ιφγνπο. Έλαο, γηα παξάδεηγκα, έρεη λα θάλεη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδέα, ηα απαηηνχκε-

λα θεθάιαηα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο ζε δηεζλψο αληαγσληζηηθή θιίκαθα, ηηο νηθνλνκηθέο δπ-

λαηφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ ηελ πξνσζεί, θαζψο θαη ηελ δπλαηφηεηά ηνπ λα πξνζειθχ-

ζεη ην ελδηαθέξνλ άιισλ επελδπηψλ. Έλαο άιινο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλζήθεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ρψξα φηαλ ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα πξνβάιιεηαη. Καη ηνχην 

γηαηί, κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα πνπ δελ είλαη εθηθηή φηαλ ε ρψξα βξίζθεηαη ζε ζρεηηθή ζπα-

ληφηεηα θεθαιαίσλ ιφγσ ρακεινχ επηπέδνπ αλάπηπμήο, κπνξεί λα γίλεη εθηθηή αξγφηεξα ή 

ελδερνκέλσο κε ηελ αλαδήηεζε θεθαιαίσλ θαη γλψζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ. Ζ ηδέα ηεο εθκε-

ηάιιεπζεο ησλ ζηδεξνληθειεηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ ηεο ρψξαο ήηαλ ιακπξή, άθαηξε, θαη 

εμαξρήο ζλεζηγελήο. Όηη ε πηζαλφηεηα επηηπρίαο ην 1963 ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή, θάλεθε απφ 

ηελ απνρψξεζε απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρήκα ηεο Γαιιηθήο εηαηξείαο LE NICKELL, ε νπνία 

δηέζεηε πάλσ απφ 100 ρξφληα γλψζε ηεο ζρεηηθήο ηερλνινγίαο θαη ηεο δηεζλνχο αγνξάο. Α-

ληηζέησο, ε παξακνλή ηεο γαιιηθήο εηαηξείαο Pechiney ζηελ παξαγσγή αινπκίλαο θαη αινπ-

κηλίνπ γηα αξθεηά ρξφληα επέηξεςε ηελ κεηαθνξά νξγαλσηηθήο θαη ηερληθήο γλψζεο θαη έ-
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δσζε ηελ επθαηξία ζηελ ρψξα λα γίλεη κεηέπεηηα ζεκαίλσλ δηεζλήο παξαγσγφο απηνχ ηνπ 

κεηάιινπ θαη ησλ εμ‟ απηνχ κεηαπνηεηηθψλ πξντφλησλ. 

Σέινο, ε πεξίπησζε ηεο ΛΑΡΚΟ είλαη ηδηαίηεξα  ζεκαληηθή γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ιφγνπο. 

Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ δηαπίζησζε φηη, ε απνηπρία γηα ηελ αλάδεημή ηεο ελ ιφγσ ε-

ηαηξείαο ζε κηα πξφηππε εμαγσγηθή επηρείξεζε ζηδεξνληθειίνπ, κεηά 60 ρξφληα πξνζπαζεηψλ 

θαη κε ηεξάζηην θφζηνο γηα ηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο, απνηειεί ζπνπδαία πεγή γλψ-

ζεο γηα επηρεηξεκαηίεο, δηαρεηξηζηέο, πνιηηηθνχο, πνιηηηθνχο επηζηήκνλεο, ηξαπεδίηεο, θαη 

ινηπέο ζρεηηθέο εηδηθφηεηεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη αμίδεη λα ηαπηνπνηεζνχλ ηα ιάζε πνπ έγηλαλ 

απφ ηελ ζθνπηά ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη λα αλαδεηρζνχλ νη ιφγνη πξνο γλψ-

ζε θαη απνθπγή ηεο επαλάιεςήο ηνπο ζην κέιινλ. Ο δεχηεξνο ιφγνο έρεη λα θάλεη αθελφο κε 

ην θιείζηκν ηεο παξνχζαο θάζεο, ψζηε ε ρψξα λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ απφθαζε ηνπ ΔΓηθ, 

θαη αθεηέξνπ κε ην εξψηεκα. Δλφςεη ηεο αχμεζεο ηεο δηεζλνχο δήηεζεο ηνπ ληθειίνπ ιφγσ 

ηεο αλακελφκελεο κεηαζηξνθήο ζηελ ειεθηξνθίλεζε ησλ απηνθηλήησλ θαηά ηηο πξνζερείο 

δεθαεηίεο, έρεη πξννπηηθέο ε εθκεηάιιεπζε ησλ ληθειεηνχρσλ κεηαιιεπκάησλ ηεο ρψξαο 

καο; Αλ λαη, πην ππφδεηγκα επέλδπζεο πξνζθέξεηαη; Ίζσο, ε απάληεζε ζην ηειεπηαίν εξψ-

ηεκα κπνξεί λα αλαδεηεζεί ζηελ ηεξάζηηα γηα ηα δεδνκέλα ηεο ρψξαο μέλε επέλδπζε ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ ρξπζνχ ζηελ Υαιθηδηθή.    
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https://www.tovima.gr/2008/11/25/archive/i-istoria-kai-oi-amarties-tis-etaireias/
https://www.tovima.gr/2008/11/25/archive/i-istoria-kai-oi-amarties-tis-etaireias/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/1078596/skandalodeis-apodoches-sti-zimiogono-larko/
https://www.kathimerini.gr/economy/local/1078596/skandalodeis-apodoches-sti-zimiogono-larko/
https://www.kathimerini.gr/economy/561721180/larko-sto-trapezi-akoma-kai-i-ptocheysi-tis/
https://www.kathimerini.gr/economy/561721180/larko-sto-trapezi-akoma-kai-i-ptocheysi-tis/
https://www.naftemporiki.gr/business/1293282/larko-telos-epochis-apolyontai-oi-1080-ergazomenoi-xekinoun-diagonismoi/
https://www.naftemporiki.gr/business/1293282/larko-telos-epochis-apolyontai-oi-1080-ergazomenoi-xekinoun-diagonismoi/
https://www.capital.gr/epixeiriseis/662244/i-larko-sto-xeilos-tou-gkremou
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3411279/larko-polisi-mexri-ton-genari-tou-2021-allios-ptoxeusi
https://www.capital.gr/epixeiriseis/3411279/larko-polisi-mexri-ton-genari-tou-2021-allios-ptoxeusi
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Πηγές Δσρφπαχκών θεζμικών οργάνφν 

Τπφζεζε  C-481/16, Απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2017: Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Κξαηηθέο ελη-

ζρύζεηο – Δλίζρπζε ε νπνία θξίζεθε παξάλνκε θαη κε ζπκβαηή κε ηε εζσηεξηθή α-

γνξά – Τπνρξέσζε αλαθηήζεσο – Τπνρξέσζε ελεκεξώζεσο – Με εθπιήξσζε – 

Μέζα άκπλαο – Απόιπηε αδπλακία εθηειέζεσο. Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσ-

ζεο. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0481  

Τπφζεζε C-51/20, Απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (δεύηεξν ηκήκα) ηεο 20ήο Ιαλνπαξίνπ 2022: Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαηά Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο. Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Κξαηηθέο ελη-

ζρύζεηο – Δληζρύζεηο πνπ θξίζεθαλ παξάλνκεο θαη κε ζπκβαηέο κε ηελ εζσηεξηθή 

αγνξά – Τπνρξέσζε αλάθηεζεο – Απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία δηαπη-

ζηώλεηαη ε παξάβαζε – Με εθηέιεζε – Με ηήξεζε ηεο ππνρξέσζεο αλάθηεζεο πα-

ξάλνκσλ θαη κε ζπκβαηώλ εληζρύζεσλ – Οηθνλνκηθέο θπξώζεηο – Αλαινγηθόο θαη 

απνηξεπηηθόο ραξαθηήξαο – Υξεκαηηθή πνηλή – Καη’ απνθνπήλ πνζό – Ιθαλόηεηα 

πιεξσκήο – ηάζκηζε ησλ ςήθσλ ηνπ θξάηνπο κέινπο ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιη-

ν. Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0051  

2014/539/EΔ: Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή ελίζρπζε 

SA.34572 (13/C) (ex 13/NN) πνπ ρνξήγεζε ε Διιάδα πξνο ηε ΛΑΡΚΟ Γεληθή 

Μεηαιιεπηηθή & Μεηαιινπξγηθή Δηαηξεία ΑΔ [θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ 

C(2014) 1818] Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ (OJ L 254 

28.08.2014, p. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/539/oj)  

Απφθαζε C(2013) 1167, 06.03.2013 Κξαηηθή ελίζρπζε SA.34572 (2013/C) (πξώελ 2013/NN) – Διιά-

δα Δηθαδόκελεο θξαηηθέο εληζρύζεηο ππέξ ηεο επηρείξεζεο ΛΑΡΚΟ Γεληθή Μεηαι-

ιεπηηθή θαη Μεηαιινπξγηθή ΑΔ. 

European Commission Press release, Brussels, 27 March 2014, State aid: Commission finds 

that Greek mining company Larco received incompatible state aid; opens 

way to sale of some assets. 

Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, Αλαθνηλσζέλ Σχπνπ αξηζ. 8/22, Λνπμεκβνχξγν, 20 Ηαλνπαξίνπ 

2022, Απόθαζε ζηελ ππόζεζε C-51/20 Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Αλάθηεζε θξαηη-

θώλ εληζρύζεσλ – ηδεξνληθέιην).   

Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2017 – Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Τπφ-

ζεζε C-481/16)(1) «Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Κξαηηθέο εληζρύζεηο – Δλίζρπζε ε 

νπνία θξίζεθε παξάλνκε θαη κε ζπκβαηή κε ηε εζσηεξηθή αγνξά – Τπνρξέσζε αλα-

θηήζεσο – Τπνρξέσζε ελεκεξώζεσο – Με εθπιήξσζε – Μέζα άκπλαο – Απόιπηε 

αδπλακία εθηειέζεσο». 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/?uri=CELEX:62016CJ0481
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220008el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0051
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0051
http://data.europa.eu/eli/dec/2014/539/oj
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247907/247907_1420094_30_5.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_328
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_328
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_328
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220008el.pdf
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5969383427E4890817BEC7C46C05E9F3?text=&docid=200114&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=692067
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α 

χληνκν ηζηνξηθφ ηεο θαηαδίθεο ηεο Διιάδαο απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην  

γηα παξάλνκεο επηδνηήζεηο ζηελ πεξίπησζε ηεο ΛΑΡΚΟ 

 

Απφ ην 2013 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή (ΔΔπ) μεθίλεζε λα εξεπλά γηα ηπρφλ θξαηηθέο εληζρχεηο πνπ δφ-

ζεθαλ ζηελ ΛΑΡΚΟ ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Σν 2013, θνηλνπνηψληαο απφθαζή26 ηεο πξνο ηνλ 

ηφηε Έιιελα Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ζεκεηψλεη φηη απφ ην 2008 κέρξη ην 2011 ην ειιεληθφ δεκφζην 

πξνρψξεζε ζηηο παξαθάησ ελέξγεηεο, ησλ νπνίσλ ε λνκηκφηεηα επξφθεηην λα γίλεη αληηθείκελν επη-

ζηακέλεο έξεπλαο: 

 2008: ρνξήγεζε εγγχεζε γηα δάλεην χςνπο 30 εθαη. Δπξψ απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα. 

 2009: πξφηεηλε αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ χςνπο 134 εθαη. Δπξψ, ε νπνία θαηέιεμε 

ζε ζπλνιηθή αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 65,5 εθαη. Δπξψ. Σν Γεκφζην ζπκκεηείρε κε 45 

εθαη. Δπξψ (69% ηεο ζπλνιηθήο εηζθνξάο θεθαιαίνπ) θαη κε 20,5 εθαη. Δπξψ εηζθνξά ηεο 

Δζληθήο Σξάπεδαο (31%). 

 2010: ρνξήγεζε εγγχεζε γηα ηελ θάιπςε εγγπεηηθήο επηζηνιήο πνπ παξέζρε ε Δζληθή Σξά-

πεδα γηα ρξένο χςνπο 10,8 εθαη. Δπξψ ηεο ΛΑΡΚΟ.27 

 2010: δελ πξνρψξεζε ζε είζπξαμε θνξνινγηθνχ πξνζηίκνπ πνπ αθνξνχζε ηελ απφξξηςε ιν-

γηζηηθήο εγγξαθή νξηζκέλσλ δεκηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπκβάζεηο αληηζηάζκηζεο 

(hedging) γηα ηελ ηηκή ηνπ ληθειίνπ.28 

 2011:  ρνξήγεζε εγγχεζε γηα δχν δάλεηα απφ ηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ζπλνιηθήο αμίαο 50 ε-

θαη. Δπξψ.29  

Πξάγκαηη, ην 2014 ππνβιήζεθε απφ ηελ ΔΔπ ε πξψηε δηαπίζησζε ησλ παξάλνκσλ εληζρχζεσλ 

ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο πξνο ηελ ΛΑΡΚΟ, χςνπο 135.8 εθαη. Δπξψ. Απηή ζπλνδεπφηαλ κε 

ηελ εληνιή φπσο ε Διιάδα πξνβεί εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ ζηελ αλάθηεζε 

φινπ ηνπ πνζνχ ησλ εληζρχζεσλ πνπ είραλ δνζεί πιένλ ηφθσλ.
30

 Αιιά θαζψο νη Διιεληθέο 

αξρέο δελ αληαπνθξίζεθαλ, ε ΔΔπ ππέβαιε έζηεηιε ηελ ππφζεζε ζην Δπξσπατθφ δηθαζηήξην. 

                                                 

26  C(2013) 1167, 06.03.2013.  
27 Δπίζεο, ε απφθαζε ηεο ΔΔ ζεκεηψλεη ηα εμήο: «Η πξνκήζεηα εγγύεζεο πνπ θαηαβιήζεθε ζην Γεκόζην ήηαλ 

1% θαη ε εγγύεζε θάιππηε ην 100% ηνπ θηλδύλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζρεηηθή εγγπεηηθή επηζηνιή. Δπηπιένλ, ε 

θξαηηθή εγγύεζε ήηαλ αόξηζηεο δηάξθεηαο. Σέινο, ε πξνκήζεηα πνπ ρξεώζεθε από ηελ ΔΣΔ ζηε ΛΑΡΚΟ ήηαλ 

ίζε κε 0,5% αλά ηξίκελν, δειαδή 2% ζε εηήζηα βάζε. Η ΛΑΡΚΟ ηελ επνρή εθείλε ήηαλ πξνβιεκαηηθή επηρεί-

ξεζε».  
28 Ζ Απφθαζε ηεο ΔΔ θαηέιεμε κάιηζηα ζην πξνθαηαξθηηθφ ζπκπέξαζκα πσο ε κε είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ 

παξέζρε ζηελ εηαηξεία επηιεθηηθφ πιενλέθηεκα.  
29 εκεηψλεηαη πσο ην έλα δάλεην ησλ 20 εθαη. Δπξψ  ήηαλ ιεμηπξφζεζκν φηαλ ρνξεγήζεθε ε ελ ιφγσ εγγχεζε.  
30 European Commission Press release Brussels, 27 March 2014 State aid: Commission finds that Greek mining 

company Larco received incompatible state aid; opens way to sale of some assets.  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/247907/247907_1420094_30_5.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_328
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_14_328
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Σν ηειεπηαίν, ην 2017, έθξηλε κε ηελ Απόθαζε ζηελ Τπόζεζε C-481/16 φηη ε Διιάδα πα-

ξέβε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηελ αλάθηεζε ησλ παξάλνκσλ θαη κε ζπκβαηψλ κε ηελ 

εζσηεξηθή αγνξά εληζρχζεσλ.
31

 Δληνχηνηο, παξά ηελ θαηαδίθε θαη ηηο ζπλεπαγφκελεο ζπλέ-

πεηεο, ε ΛΑΡΚΟ ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί ζπζζσξεχνληαο δεκηέο θαη ρξέε ζε πξνκεζεπηέο, 

θπξίσο ππφ θξαηηθή δηαρείξηζε. Έηζη, ζηηο αξρέο ηνπ 2022, ην ΔΓηθ κε ηελ Απόθαζε ζηελ 

ππόζεζε C-51/20 Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Αλάθηεζε θξαηηθώλ εληζρύζεσλ – ηδεξνληθέιην) 

ππνρξέσζε ηελ Διιάδα ζηελ εθάπαμ θαηαβνιή πνζνχ 5,5 εθαη. Δπξψ σο πξφζηηκν θαη ζε 

ρξεκαηηθή πνηλή χςνπο άλσ ησλ 4 εθαη.  Δπξψ αλά εμάκελν θαζπζηέξεζεο,
32

 κε ην ζθεπηη-

θφ φηη: ε Διιάδα δελ αλέθηεζε ηηο θξαηηθέο εληζρχζεηο πνπ ρνξεγήζεθαλ ζηε ΛΑΡΚΟ, φπσο 

φθεηιε ζχκθσλα λε ηελ 2014/539/EΔ: Απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2014.
33

  

Δηδηθφηεξα, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Πίλαθα Α1, εάλ ην Διιεληθφ Γεκφζην δελ εηζπξά-

μεη ηηο παξάλνκεο θξαηηθέο εληζρχζεηο κέζα ζηελ επφκελε πεληαεηία, ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ 

πξνζηίκνπ ζα μεπεξάζεη ηα 65 εθαη. Δπξψ. Δάλ θαηαθέξεη λα εηζπξάμεη ην πνζφ κέρξη ην 

ηέινο ηνπ 2023, ηφηε ην πξφζηηκν ζα δηακνξθσζεί θνληά ζηα 23 εθαη. Δπξψ.  

 
Πίνακας Α1  

Ύςνο πξνζηίκνπ ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν αλάθηεζεο ησλ 

θξαηηθψλ εληζρχζεσλ (ζε εθαη. Δπξψ) 

 

Δθάπαμ Πξφζηηκν 5,50  

Πεξίνδνο αλάθηεζεο (ζε νξίδνληα 5εηίαο) 
Δθηίκεζε χςνπο ζπ-
λνιηθνχ πξνζηίκνπ 

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2022 
                                                             

9,80  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2022 
                                                          

14,10  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2023 
                                                          

18,40  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2023 
                                                          

22,70  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2024 
                                                          

27,00  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2024 
                                                          

31,30  

                                                 

31 Απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ (έθην ηκήκα) ηεο 9εο Ννεκβξίνπ 2017 – Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Τπφζεζε C-

481/16)(1) «Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Κξαηηθέο εληζρύζεηο – Δλίζρπζε ε νπνία θξίζεθε παξάλνκε θαη κε 

ζπκβαηή κε ηε εζσηεξηθή αγνξά – Τπνρξέσζε αλαθηήζεσο – Τπνρξέσζε ελεκεξώζεσο – Με εθπιήξσζε – 

Μέζα άκπλαο – Απόιπηε αδπλακία εθηειέζεσο».  
32 Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Αλαθνηλσζέλ Σχπνπ αξηζ. 8/22, Λνπμεκβνχξγν, 20 Ηαλνπαξίνπ 2022, 

Απφθαζε ζηελ ππφζεζε C-51/20 Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο (Αλάθηεζε θξαηηθψλ εληζρχζεσλ – ηδεξνληθέιην).   
33 2014/539/EΔ: Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 27εο Μαξηίνπ 2014 , ζρεηηθά κε ηελ θξαηηθή ελίζρπζε SA.34572 

(13/C) (ex 13/NN) πνπ ρνξήγεζε ε Διιάδα πξνο ηε ΛΑΡΚΟ Γεληθή Μεηαιιεπηηθή & Μεηαιινπξγηθή Δηαη-

ξεία ΑΔ [θνηλνπνηεζείζα ππφ ηνλ αξηζκφ C(2014) 1818].  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5969383427E4890817BEC7C46C05E9F3?text=&docid=200114&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=692067
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=5969383427E4890817BEC7C46C05E9F3?text=&docid=200114&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=692067
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2022-01/cp220008el.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/35d296de-2e81-11e4-8c3c-01aa75ed71a1/language-el
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Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2025 
                                                          

35,60  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2025 
                                                          

39,90  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2026 
                                                          

44,20  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2026 
                                                          

48,50  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2026 
                                                          

52,80  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2027 
                                                          

57,10  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 2027 
                                                          

61,40  

Αλάθηεζε πξηλ ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ 2027 
                                                          

65,70  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαηαδίθε απφ ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην θαη ε κε αλάθηεζε ησλ πα-

ξάλνκσλ εληζρχζεσλ πνπ λφζεπζαλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ εληαία αγνξά θαη παξαβίαζαλ 

ηνπο θαλφλεο ηεο ΔΔ πεξί θξαηηθψλ εληζρχζεσλ, επηθπξψλεη κε ηνλ ρεηξφηεξν ηξφπν ηελ α-

λαπνηειεζκαηηθή θξαηηθή δηαρείξηζε δηάζσζεο ηεο ΛΑΡΚΟ απφ ην 1982 κέρξη ζήκεξα. 

ρεηηθά, είλαη αμηνζεκείσην λα επηζεκαλζεί φηη, ζηελ απφθαζή ηνπ ην ΔΓηθ θάλεη κλεία 

ζηνλ επαλαιακβαλφκελν ραξαθηήξα ησλ παξαβαηηθψλ θξαηηθψλ εληζρχζεσλ απφ ηελ πιεπ-

ξά ηεο Διιάδαο, θαζψο έρεη θαηαδηθαζηεί μαλά ιφγσ κε εθηέιεζεο απνθάζεσλ αλάθηεζεο 

εληζρχζεσλ ζηηο εμήο ππνζέζεηο: Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, C-354/10 (2012), Δπηηξνπή θαηά 

Διιάδαο, C-485/10 (2012), Δπηηξνπή θαηά Διιάδαο, C-263/12 (2013) θαη Δπηηξνπή θαηά 

Διιάδαο, C-363/16 (2018). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β 

Πρφηογενή δεδομένα και μεθοδολογικές ζημειώζεις 

 

Πξσηνγελή δεδνκέλα 

Σα δεδνκέλα ησλ ηζνινγηζκψλ ηεο ΛΑΡΚΟ, βάζεη ησλ νπνίσλ έρεη ππνινγηζηεί ην δεκνζην-

λνκηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο, πξνέξρνληαη απφ ηηο παξαθάησ πεγέο:  

Γηα ηηο πεξηφδνπο 1965-1986 θαη 1989-1991, ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ηνλ εηήζην επη-

ρεηξεκαηηθφ θαηάινγν ηεο ICAP Διιεληθόο Οηθνλνκηθόο Οδεγόο.
34

 Σα ηεχρε είλαη δηαζέζηκα 

θαη πξνζβάζηκα ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Κέληξνπ Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ 

(ΚΔΠΔ).  

Γηα ηελ πεξίνδν 1992-2013 ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηνπο δεκνζηεπκέλνπο 

ηζνινγηζκνχο ηεο εηαηξείαο ζηα αληίζηνηρα ΦΔΚ. Απηά, πνπ είλαη δηαζέζηκα απφ ηελ εθεκε-

ξίδα Ναπηεκπνξηθή κε ηηο ειεθηξνληθήο ππεξεζίεο premium services.
35

 Δπηθνπξηθά, ηα δεδν-

κέλα ηεο πεξηφδνπ 1991-2005 δηαζηαπξψζεθαλ κε ηα δεδνκέλα απφ ηνλ εηήζην επηρεηξεκα-

ηηθφ θαηάινγν ηεο ICAP Διιεληθόο Οηθνλνκηθόο Οδεγόο θαη ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδν-

ληαη απφ ηνλ Δ. Εεπγψιε, νκφηηκν θαζεγεηή ΔΜΠ θαη πξψελ Πξφεδξν Γ. . ΛΑΡΚΟ.
36

  

Γηα ηελ πεξίνδν 2014-2015 ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη α) απφ ηηο εηήζηεο αλαθνξέο Έθζεζε 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε, επί ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο ηεο 

εηαηξείαο θαηά ηηο ρξήζεηο 01/01/2014-31/12/2014, θαη β) ηελ 25ε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε θαη 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεσο 2015, κε ηελ επ‟ απηψλ Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ πκ-

βνπιίνπ πνπ είλαη δηαζέζηκα θαη πξνζβάζηκα ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (ΓΔΜΖ). Γηα δε 

ηελ πεξίνδν 2016-2019 ηα δεδνκέλα πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ηεο Ληάγγνπ (2020).  

Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη δηαθνξεηηθέο πεγέο ησλ ζηνηρείσλ κπνξνχλ λα αλαζπλζέζνπλ 

νξηζκέλα κφλν απφ ηα κεγέζε γηα ην ζχλνιν ηεο πεξηφδνπ πνπ εμεηάδεηαη. Σν βαζηθφηεξν 

κέγεζνο, πάλσ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη θαη ε αλάιπζε καο, είλαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξή-

ζεο (θέξδε ή δεκίεο), πνπ αλαθηήζεθε ζρεδφλ γηα νιφθιεξε ηελ εμεηαδφκελε πεξίνδν. Ο Πί-

λαθαο Α1 πνπ παξνπζηάδεη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα θαη ηελ πξνέιεπζε ηνπο. 

 

 

                                                 

34 Σα λεφηεξα ηεχρε πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ΛΑΡΚΟ είλαη δηαζέζηκα εδψ.  
35 χλδεζε γηα ζπλδξνκεηέο εδψ.  
36 Εεπγψιεο Δ.Ν., (1995), ΛΑΡΚΟ: Οη Γπλαηόηεηεο θαη νη Πξννπηηθέο ηεο, δηαζέζηκν εδψ.  

https://www.icapcrif.com/our-services/marketing-sales-solutions/brand-advertising-in-printed-business-editions/
https://www.naftemporiki.gr/premiumservices/login?onsuccess=%7e%2fcompanies%3f
https://www.researchgate.net/publication/320857176_LARKO_Oi_Dynatotetes_kai_oi_Prooptikes_tes_LARCO_Present_State_and_Perspective
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Πίνακας Β: Πρφηογενή δεδομένα. 

Καθαρά αποηελέζμαηα τρήζης 

Έηος  (θέξδε / δεκίεο) Πεγή Έληππν Νφκηζκα  

1965   -70.475,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γνιάξηα ΖΠΑ 

1966 -18.185,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γνιάξηα ΖΠΑ 

1967 -368.000,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γνιάξηα ΖΠΑ 

1968 14.100.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1969 105.425.000,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1970 630.293.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1971 16.900.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1972 17.200.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1973 77.638.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1974 94.514.000,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1975 412.303.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1976 466.563.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1977 -9.153.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1978 - 87.118.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1979 56.370.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1980 -662.781.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1981 -866.033.000,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1982 -16.621.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1983 -3.140.548.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1984 -2.065.992.000,00 I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1985 -877.518.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1986 -5.425.913.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1987  N/A N/A N/A 

1988  N/A N/A N/A 

1989-

1990 
3.263.451.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο 

Γξαρκέο 

1991 -7.569.722.000,00  I - CAP Διιεληθφο Οηθνλνκηθφο Οδεγφο Γξαρκέο 

1992 -9.330.203.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1993 
-

20.145.661.000,00 

Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1994 
-

15.492.928.000,00 

Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1995 1.055.227.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1996 943.209.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1997 13.080.925.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1998 -4.709.419.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 

1999 -2.461.810.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Γξαρκέο 
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Μεζνδνινγηθέο ζεκεηώζεηο 

Σα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (θέξδε ή δεκίεο) απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο δίδνληαη γηα ηελ 

πεξίνδν 1965-1967 ζε δνιάξηα ΖΠΑ, γηα ηηο πεξηφδνπο 1968-1986 θαη 1989-1999 ζε δξαρ-

κέο, ελψ γηα ηελ πεξίνδν 2000-2019 ζε επξψ. Σα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1965-1967 κεηα-

ηξάπεθαλ απφ δνιάξηα ΖΠΑ ζε ειιεληθέο δξαρκέο, κε αληηζηνηρία 1 δξαρκή = $30,00.
37

 ηε 

ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1965-1999 (πνπ ήηαλ πιένλ φια ζε ειιεληθέο δξαρκέο 

ζε ηξέρνπζεο ηηκέο) κεηαηξάπεθαλ ζε επξψ κε αληηζηνηρία 1 επξψ = 0,00293470286140 

δξαρκέο.
38

 Πιένλ, φια ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1965-2019 ήηαλ δηαζέζηκα ζε επξψ ζε ηξέ-

ρνπζεο ηηκέο. ηε ζπλέρεηα, φια ηα δεδνκέλα ηεο πεξηφδνπ 1965-2019 κεηαηξάπεθαλ ζε 

ζηαζεξέο ηηκέο 2015 (2015=100), ρξεζηκνπνηψληαο ην GDP Implicit Price Deflator.
39

 

Σν δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο ΛΑΡΚΟ, δειαδή ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ΛΑΡΚΟ 

απφ ην θξάηνο, ππνινγίδεηαη απφ ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (θέξδε ή δεκίεο) ηεο εηαη-

                                                 

37 Πνζφ ζε δνιάξηα ΖΠΑ * 30.  
38 Πνζφ ζε ειιεληθέο δξαρκέο * 0,00293470286139773.  
39 Γηαζέζηκν εδψ. (Πνζφ ζε επξψ θαη ζε ηξέρνπζεο ηηκέο / GDP Implicit Price Deflator in Greece) * 100.  

2000 23.496.000,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2001 27.985.910,71 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2002 27.007.020,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2003 9.913.875,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2004 171.455,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2005 21.322.562,00 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2006 30.136.610,62 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2007 23.087.633,27 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2008 116.335.623,33 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2009 105.494.208,19 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2010 6.411.256,31 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2011 6.598.825,48 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2012 34.094.922,48 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2013 76.155.636,58 Ναπηεκπνξηθή ΦΔΚ Ηζνινγηζκνχ  Δπξψ 

2014 39.714.627,47 ΓΔΜΖ Α Δπξψ 

2015 79.323.424,90 ΓΔΜΖ Β Δπξψ 

2016 6.330.000,00 Καζεκεξηλή Γ Δπξψ 

2017 67.470.000,00 Καζεκεξηλή Γ Δπξψ 

2018 30.190.000,00 Καζεκεξηλή Γ Δπξψ 

2019 -98.820.000,00 Καζεκεξηλή Γ Δπξψ 

ημειώζεις: 

Α: Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πξνο ηε Γεληθή πλέιεπζε επί ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζε-

σλ ηεο Υξήζεσο 01/01/2014-31/12/2014, 25ε Γηαρεηξηζηηθή Υξήζε. 

Β: Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο Υξήζεσο 2015 κε ηελ Έθζεζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Γ: Ληάγγνπ (2020). 

https://fred.stlouisfed.org/series/GRCGDPDEFAISMEI
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ξείαο απφ ην 1989. Γηα ηελ αθξίβεηα, ην 1982 ν έιεγρνο ηεο ΛΑΡΚΟ πέξαζε ζηελ ΔΣΔ 

(55%), ηελ Δκπνξηθή Σξάπεδα (19%) θαη ηελ Αλψλπκε Διιεληθή Δηαηξεία Υεκηθψλ Πξντφ-

λησλ θαη Ληπαζκάησλ (ΑΔΔΥΠΛ), ηνπ νκίινπ εηαηξεηψλ Μπνδνζάθε (25%)
40

 θαη ζπγθε-

θξηκέλα ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1982 ε ΛΑΡΚΟ ηέζεθε ζε θαζεζηψο εηδηθήο εθθαζάξηζεο ζε 

ιεηηνπξγία. Ζ εθθαζάξηζε ηεο ΛΑΡΚΟ δηήξθεζε απφ ηηο 17 Μαΐνπ 1987 έσο ηηο 2 Φεβξνπα-

ξίνπ ηνπ 1989, ελψ ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 1988 δηελεξγήζεθε πιεηζηεξηαζκφο απφ ηνλ ΟΑΔ, 

ζηνλ νπνίν ν ίδηνο ν Οξγαληζκφο Αλαζπγθξφηεζεο Δπηρεηξήζεσλ αλαδείρζεθε ππεξζεκάηη-

ζήο.
41

 ηηο 18 Μαΐνπ ηνπ 1989 νδήγεζε ζηελ ίδξπζε ηεο «λέαο» ΛΑΡΚΟ
42

, κε κεηφρνπο ηε 

ΓΔΖ (30%), ηνλ ΟΑΔ (30%), ηελ ΔΣΔ (23%) θαη ηελ ΔΣΔΒΑ (17%).
43

 πλεπψο, ππνινγί-

δνπκε ην δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο απφ ηελ ζηηγκή πνπ πέξαζε ηνλ έιεγρν ηνπ 

ΟΑΔ ην 1988 θαη ηδξχζεθε ε «λέα» θξαηηθή ΛΑΡΚΟ ην 1989.  

Γηα ηελ ζσζηή εθηίκεζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θφζηνπο απφ ην 1989 κέρξη ην 2019 ππνιν-

γίδνληαη ηα θαζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεο (θέξδε ή δεκίεο) ηεο εηαηξείαο ηφζν ζε ηξέρνπζεο 

φζν θαη ζε ζηαζεξέο ηηκέο 2015 κε ηνλ αλαηνθηζκφ. Σν επηηφθην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηνλ αλαηνθηζκφ πξνέξρεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο AMECO. Υξεζηκνπνηήζεθε ην Interest 

rates: Nominal long-term interest rates (ILN)
44

 θαη ηα ζηνηρεία είλαη δηαζέζηκα γηα έηε 1992-

2019.
45

  

                                                 

40 Πεγή: Γεψξγηνο Παπατσάλλνπ, Κνηλσληθά Γίθηπα θαη Οηθνλνκηθή Μεηαβνιή, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην Πά-

ληεην Παλεπηζηήκην, ζει. 223-224. Γηαζέζηκε εδψ.  
41 ΦΔΚ 384, Σεχρνο Β, 24/05/1989, ζει. 3923.  
42 Σππηθά ε Γ.Μ.& Μ. Α.Δ. ΛΑΡΚΟ («λέα ΛΑΡΚΟ») δηαδέρζεθε ηελ Α.Δ.Μ.Μ.Δ.Λ. ΛΑΡΚΟ («παιηά ΛΑΡ-

ΚΟ»). 
43 Όπσο πξηλ, ζει. 224.  
44 Οξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο ζχκθσλα κε ηελ AMECO είλαη «Central government bonds, based on 

12-month Treasury bond». Γηαζέζηκν εδψ, ζει. 102. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ IMF Interest 

rates for government bonds (δηαζέζηκα εδψ) ην απνηέιεζκα δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά (10,7 δηο επξψ αληί γηα 

11,2 δηο επξψ).  
45 (Πνζφ ζε επξψ ζηαζεξέο ηηκέο 2015t1 + Πνζφ ζε επξψ, ζηαζεξέο ηηκέο 2015t-1) * Interest rates: Nominal long-

term interest rates. 

https://www.researchgate.net/publication/343820073_Koinonika_diktya_kai_oikonomike_metabole_Larymna_Apo_agrotike_koinoteta_se_biomechanike_perioche_Social_Networks_and_Economic_Change_Larymna_From_a_rural_community_to_an_industrial_area
http://pratclif.com/economy/husson30102008/ameco-eurostats/ameco_list_of_variables.pdf
https://data.imf.org/regular.aspx?key=61545855
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ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

 
Τν Τκήκα είλαη ην παιαηόηεξν Τκήκα Οηθνλνκηθώλ Επηζηεκώλ ζηελ Ειιάδα πξσηνπόξν 

ζηε δηνξγάλσζε κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ ζηα Οηθνλνκηθά από ην 1978. Πξνηεξαηόηεηά ηνπ 

ήηαλ πάληα λα ζπγθεληξώζεη πςειήο εηδίθεπζεο αθαδεκατθνύο θαη πςειήο πνηόηεηαο 

θνηηεηέο. Τα κέιε ΔΕΠ εηδηθεύνληαη ζε έλα επξύ θάζκα ζεκάησλ ζηα νηθνλνκηθά, κε 

δηδαθηηθή θαη εξεπλεηηθή εκπεηξία ζε παγθνζκίνπ θήκεο παλεπηζηήκηα θαη δεκνζηεύζεηο ζε 

θνξπθαία αθαδεκατθά πεξηνδηθά. 

 

Τν Τκήκα πξνζπαζεί δηαξθώο λα δηαηεξήζεη ην πςειό επίπεδν έξεπλαο θαη δηδαζθαιίαο ηνπ. 

Καιύπηεη έλα επξύ θάζκα νηθνλνκηθώλ κειεηώλ ζε κηθξν-θαη καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, 

ηξαπεδηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά, δεκόζηα θαη λνκηζκαηηθά νηθνλνκηθά, δηεζλή θαη 

αγξνηηθή νηθνλνκηθή, νηθνλνκηθά ηεο εξγαζίαο, βηνκεραληθή νξγάλσζε θαη ζηξαηεγηθή, 

νηθνλνκηθή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπζηθώλ πόξσλ, νηθνλνκηθή ηζηνξία θαη ζρεηηθά 

πνζνηηθά εξγαιεία καζεκαηηθώλ, ζηαηηζηηθήο θαη νηθνλνκεηξίαο. 

 

Τν πξνπηπρηαθό ηνπ πξόγξακκα πξνζειθύεη πςειήο πνηόηεηαο θνηηεηέο, νη νπνίνη, κεηά ηελ 

επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζπνπδώλ ηνπο, έρνπλ εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ζηνλ 

ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνκέσλ όπσο ν επηρεηξεκαηηθόο, ν 

ηξαπεδηθόο, ε νηθνλνκία θαη νη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Επίζεο, νη απόθνηηνη ηνπ 

πξνγξάκκαηνο έρνπλ ζηέξεεο βάζεηο ζηα νηθνλνκηθά θαη ζηα ζπλαθή εξγαιεία θαη γίλνληαη 

ζπλερώο δεθηνί ζε θνξπθαία κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα δηεζλώο. Πξνζθέξνληαη ηξεηο 

εηδηθόηεηεο: 1. Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη Πνιηηηθή, 2. Επηρεηξεζηαθά Οηθνλνκηθά θαη 

Χξεκαηννηθνλνκηθά θαη 3. Δηεζλή θαη Επξσπατθά Οηθνλνκηθά. Τα κεηαπηπρηαθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ Τκήκαηνο (M.Sc θαη Ph.D) ραίξνπλ κεγάιεο εθηίκεζεο θαη πξνζειθύνπλ 

θάζε ρξόλν κεγάιν αξηζκό εμαηξεηηθήο πνηόηεηαο ππνςεθίνπο. 
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