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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το μάρμαρο ορίζεται ως πέτρωμα που αποτελείται από ανακρυσταλλωμένα ανθρακικά ορυκτά, κυρίως 

δολομίτη και ασβεστίτη. Βρίσκεται σε μεγάλη γκάμα χρωμάτων όπως λευκό, κίτρινο, κόκκινο, μαύρο και 

άλλα. Χάρη σε αυτή την ποικιλία και άλλα μοναδικά χαρακτηριστικά, είναι κατάλληλο για αισθητικές και 

κατασκευαστικές εφαρμογές. 

Οι εξαιρετικές αισθητικές του ιδιότητες σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητά του σε διάφορα χρώματα το 

καθιστούν κατάλληλη επιλογή για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Επιπλέον, η μαζική διαθεσιμότητα 

μαρμάρου λόγω του μεγάλου αριθμού λατομείων σε παγκόσμιο επίπεδο επηρεάζει θετικά την αγορά.  Η 

παγκόσμια αγορά μαρμάρου διακρίνεται ανάλογα με τη χρήση,  σε κτίρια, κατασκευές, μνημεία, έπιπλα και 

άλλες εφαρμογές. 

Τα χαρακτηριστικά της τρέχουσας διεθνούς αγοράς  μαρμάρου, οι βασικοί παράγοντες σε παγκόσμιο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο που τη διαμορφώνουν, η θέση της Ιταλίας ως καθιερωμένη ηγέτιδα στον κλάδο καθώς και 

οι  πληροφορίες για την εγχώρια παραγωγή και  κατανάλωση, αποτελούν τα συστατικά στοιχεία της 

ακόλουθης ανάλυσης. 
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1.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Οι εκτιμήσεις για το πραγματικό μέγεθος της παραγωγής μαρμάρου σε παγκόσμιο επίπεδο ποικίλλουν σημαντικά.  

Υπολογίζεται ότι  η αξία της υπερβαίνει τα   € 18 δις και σύμφωνα με τις προβλέψεις  ο  ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης 

αναμένεται να ανέλθει στο 5% (έως το 2027) και η αποτίμησή της  στα  €25,33 δις. Η ευρύτερη αγορά φυσικής 

πέτρας και μαρμάρου αποτιμήθηκε το 2021 στα € 48,8 δις ενώ εκτιμάται ότι  ξεπέρασε το όριο των €50 δις το 2022. 

Ετήσια στοιχεία που αφορούν στην εξόρυξη μαρμάρου παγκοσμίως δεν είναι διαθέσιμα, σύμφωνα όμως με 

πρόσφατους υπολογισμούς θεωρείται  ότι πάνω από 153 εκατ. τόνοι προστίθενται στην παγκόσμια αγορά 

ετησίως.  

Ωστόσο, όπως παρατηρείται στο ακόλουθο Διάγραμμα 1, οι παγκόσμιες εξαγωγές μαρμάρου παρουσίασαν 

σημαντικές διακυμάνσεις την περίοδο 2012-21 και ιδιαίτερα την περίοδο 2020-21. Συγκεκριμένα, ως 

αποτέλεσμα των συνεπειών της  πανδημίας, οι παγκόσμιες εξαγωγές μειώθηκαν κατά -25,83% το 2020,  για 

να ανακάμψουν το 2021 κατά +24,55%. Σύμφωνα με τους  αναλυτές,  η εν λόγω ανάκαμψη αποδεικνύει την 

ανθεκτικότητα και τη διεθνή ανάπτυξη της βιομηχανίας μαρμάρου.  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1. 

Πηγή:ITC 

 

Επιπλέον,  όπως παρατηρείται  την υπό εξέταση περίοδο (2012-2021-Πίνακας 1, Διάγραμμα 2)  οι διεθνείς 

εξαγωγές μαρμάρου αναπτύχθηκαν ετησίως κατά μέσο όρο +2,15% . Οι σημαντικότεροι παγκόσμιοι 

εξαγωγείς είναι: η Τουρκία, η Ιταλία και η Ελλάδα που συνολικά αντιπροσωπεύουν το 64,55% των 

παγκόσμιων εξαγωγών. Η Τουρκία προηγείται με σημαντική διαφορά έναντι των πλησιέστερων 

ανταγωνιστών της, καθώς κατέχει μερίδιο αγοράς υψηλότερο από το σύνολο των εξαγωγών της Ιταλίας και 

της Ελλάδας, γεγονός το οποίο αντανακλά τις διαφορετικές στρατηγικές  των βιομηχανιών μαρμάρου αυτών 

των χωρών. Με αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, οι Τούρκοι παραγωγοί προσφέρουν τεράστιες ποσότητες προϊόντος 

σε προσιτή τιμή, ενώ οι Ιταλοί και οι Έλληνες παραγωγοί εξάγουν περιορισμένες ποσότητες προϊόντος υψηλής 

ποιότητας. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2. 

Πηγή:Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 1. 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ  

ΣΕ ΑΞΙΑ (σε χιλ.ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ 2018 2019 2020 2021 % Total Cumulative % 

Turkey 799,502 772,376 581,238 665,503 35.70% 35.70% 

Italy 375,030 385,451 253,026 325,020 17.45% 53.14% 

Greece 289,880 248,169 166,724 212,612 11.40% 64.55% 

Iran, Islamic Republic of 92,306 103,524 85,834 105,673 6.72% 71.27% 

Portugal 127,279 46,878 35,367 53,449 5.65% 76.92% 

Spain 85,065 64,966 47,759 49,204 2.64% 79.56% 

India 44,512 50,893 33,234 42,310 2.14% 81.70% 

North Macedonia 1,113 964 806 41,710 2.11% 83.81% 

United Arab Emirates 33,071 34,030 32,508 39,947 2.10% 85.91% 

Viet Nam 799,502 772,376 581,238 665,503 1.56% 87.47% 

ΣΥΝΟΛΟ 2,096,852 1,950,709 1,446,873 1,802,047 100.00% 100.00% 
   Πηγή:ITC 

 

Όπως παρατηρείται στον ακόλουθο Πίνακα 2 και Διάγραμμα 3, οι  σημαντικότεροι  εισαγωγείς παγκοσμίως  

είναι: η Κίνα, η Ινδία και η Ιταλία,  οι οποίοι  αντιπροσωπεύουν συνολικά το 80,48% των παγκόσμιων 

εισαγωγών. Επισημαίνεται ο καθοριστικός ρόλος της  Κίνας στις εισαγωγές μαρμάρου, καθώς  το 2021 

πραγματοποίησε τις  μεγαλύτερες εισαγωγές μαρμάρου παγκοσμίως, ενώ το μερίδιό της στο σύνολο των 

εισαγωγών είναι επτά φορές μεγαλύτερο από τον πλησιέστερο ανταγωνιστή της (Ινδία). Την τελευταία 

εικοσαετία, οι εισαγωγές μαρμάρου από την Κίνα αυξήθηκαν κατά +561%,  ενώ  την ίδια περίοδο, οι ιταλικές 

εισαγωγές αυξήθηκαν μόνο κατά +13%. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 3 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

ΣΕ ΑΞΙΑ (σε χιλ.ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ 2018 2019 2020 2021 % Total Cumulative % 

China 1,312,943 1,426,588 1,117,909 1,390,452 67.14% 67.14% 

India 177,273 187,944 114,655 189,868 9.17% 76.30% 

Italy 77,723 118,501 65,868 86,414 4.17% 80.48% 

Egypt 46,310 43,303 27,249 57,284 2.77% 83.24% 

Taipei, Chinese 44,735 40,013 28,784 36,602 1.77% 85.01% 

United Kingdom 23,731 18,175 18,593 29,165 1.41% 86.42% 

Greece 22,212 22,406 13,463 19,212 0.93% 87.34% 

Algeria 24,544 26,510 18,883 16,874 0.81% 88.16% 

United States of America 8,409 8,742 7,890 12,123 0.59% 88.74% 

Portugal 9,224 9,345 9,895 12,086 0.58% 89.33% 

ΣΥΝΟΛΟ 2,020,229 2,189,647 1,647,470 2,071,112 100.00% 100.00% 

Πηγή:ITC 

Γεωγραφικά,  τόσο οι μεγαλύτεροι παραγωγοί μαρμάρου  όσο και οι μεγαλύτεροι καταναλωτές 

συγκεντρώνονται σε δύο διαφορετικές περιοχές. Πέντε από τους δέκα μεγαλύτερους εξαγωγείς μαρμάρου 

βρίσκονται στη Νότια Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 39,25% των συνολικών εξαγωγών σε αξία παγκοσμίως 

ενώ μόλις τρεις ασιατικές χώρες ελέγχουν το 80,48% των συνολικών εισαγωγών.  
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 Ιστορικά η ζήτηση καθοδηγούνταν από τις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης και της Β. Αμερικής, η οποία  

κατά την περίοδο 2002-2022  εκτοξεύθηκε στις αγορές της Ασίας.  Το φαινόμενο οφείλεται τόσο στην  

αστικοποίηση όσο και στην εκβιομηχάνιση της Ασίας, καθιστώντας  το μάρμαρο αποκλειστικό προμηθευτή 

του κλάδου των κατασκευών. 

Η έκρηξη της αγοράς της Ασίας τροφοδοτήθηκε επίσης από την αύξηση του πληθυσμού και της  αγοραστικής 

δύναμης των καταναλωτών. Έργα υποδομής, εμπορικά συγκροτήματα και πολυώροφα κτίρια 

κατασκευάστηκαν σε πρωτοφανή αριθμό. Παράλληλα, περισσότεροι καταναλωτές διέθεταν μεγάλη 

αγοραστική δύναμη  και την ικανότητα  απόκτησης  υλικών υψηλής ποιότητας, όπως  το μάρμαρο (έπιπλα και 

διακόσμηση). 

Οι ανωτέρω παράγοντες είχαν ως αποτέλεσμα η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να καταστεί η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη περιφερειακή αγορά μαρμάρου. Καθώς οι αναλυτές προβλέπουν ότι η τάση θα συνεχιστεί  

στο άμεσο μέλλον, οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στην εν λόγω περιοχή. 

 

2.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ-ΑΓΟΡΑΣ 

Η ευρωπαϊκή παραγωγή μαρμάρου, σε σύγκριση με αυτήν της παγκόσμιας είναι καλύτερα τεκμηριωμένη.  

Όπως παρατηρείται στον ακόλουθο Πίνακα 3 και Διάγραμμα 4, η Ιταλία είναι μακράν ο μεγαλύτερος 

παραγωγός μαρμάρου στην Ευρώπη, με ετήσια παραγωγή το 2021 η οποία  ξεπερνούσε κατά οκτώ φορές 

περίπου  την Ελλάδα (δεύτερη μεγαλύτερο  παραγωγό). Η Ισπανία και η Κροατία καταλαμβάνουν την τρίτη 

και τέταρτη θέση αντίστοιχα και ακολουθούν η Γερμανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η 

Βουλγαρία και η Ρουμανία. Ενώ η συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή μειώθηκε την περίοδο 2017-2020 (από 8,9 

εκατ. τόνους σε 7,9 εκατ. τόνους), τα μεγέθη ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των ευρωπαικών χωρών, με την  

ιταλική παραγωγή να ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία, την ελληνική να παρουσιάζει διακυμάνσεις, την 

κροατική  να παραμένει στάσιμη και  την ισπανική  να μειώνεται δραματικά. 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 4 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3-ΕΤΗΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ  (σε τόνους) 

ΧΩΡΕΣ 2017  2018  2019  2020 

% 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ 

Italy 4,658,501 5,088,095 5,645,338 6,171,349 77.98% 

Greece 849,055 1,006,566 930,923 781,935 9.88% 

Spain 2,662,137 2,629,753 379,066 522,019 6.60% 

Croatia 167,763 184,586 169,857 157,926 2.00% 

Germany 230,765 258,951 190,305 130,799 1.65% 

North Macedonia 113,017 107,281 82,777 49,083 0.62% 

Hungary 0 29,223 32,720 48,300 0.61% 

France 3,872 30,647 33,932 30,417 0.38% 

Bulgaria 0 0 0 12,182 0.15% 

Romania 508 570 22,170 10,052 0.13% 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
8,915,356 9,527,375 7,512,893 7,914,062 100.00% 

 

Η μείωση της συνολικής παραγωγής μαρμάρου στην Ευρώπη αποδίδεται  σε δύο κύριους παράγοντες: αφενός 

στον αυξανόμενο διεθνή ανταγωνισμό, αφετέρου στο αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ.    Οι αυστηροί 

περιβαλλοντικοί κανονισμοί οι οποίοι  επιβλήθηκαν στην προμήθεια και στη χρήση φυσικών δομικών υλικών 

επηρέασαν σημαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης των μικρών εταιρειών. Συγκεκριμένα, στην Ευρώπη, από τον 

Ιούλιο του 2013,  τα προϊόντα φυσικής πέτρας που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές,  έχουν την υποχρέωση 

να διαθέτουν Δήλωση Απόδοσης (DoP), με την οποία  πιστοποιείται η συμμόρφωση του υλικού με τα τεχνικά 

πρότυπα της ΕΕ. Παράλληλα, οι περιβαλλοντικές ρυθμίσεις που πιστοποιούν ότι οι παραγωγοί έχουν 

υιοθετήσει βιώσιμες πρακτικές εξόρυξης και κατασκευής, καθίστανται όλο και πιο απαιτητικές. 

Οι ανωτέρω  περιβαλλοντικές πολιτικές της ΕΕ, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού από τις   

αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στην αγορά μεγάλες ποσότητες 

προϊόντων μαρμάρου σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές οφειλόμενε,ς τόσο στο μειωμένο κόστος εργασίας όσο, 

και στους σχεδόν ανύπαρκτους τεχνικούς/περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

Επισημαίνεται  ότι  η εξόρυξη,  αποτελεί  μια ενεργοβόρα δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλες ποσότητες 

ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας,  καθιστώντας  τη βιομηχανία μαρμάρου  ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 

διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, οι οποίες αποτελούν σοβαρή απειλή για τον μακροπρόθεσμο 

σχεδιασμό των εταιρειών παραγωγής και επεξεργασίας μαρμάρου ενώ θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργία ΜμΕ 

εταιρειών μαρμάρου.      

Επιπλέον, η διαδικασία της εξόρυξης των μαρμάρινων λίθων απαιτεί αξιοσημείωτη ποσότητα εκρηκτικών η 

οποία δημιουργεί  υψηλά επίπεδα απορριμμάτων, οδηγώντας σε αυστηρότερους περιορισμούς  τη 

δραστηριότητα των λατομείων στις χώρες της ΕΕ. Συγκεκριμένα, σε  περιοχές με έντονη λατομική 

δραστηριότητα, όπως η οροσειρά Alpi Apuane στην Ιταλία, οι περιβαλλοντικές ομάδες και οι ενώσεις πολιτών 

διαμαρτύρονται έντονα για τις συνέπειες  της βιομηχανίας μαρμάρου στο φυσικό τοπίο, υποστηρίζοντας το 

κλείσιμο των περισσότερων λατομείων και καταγγέλλοντας ότι η διαδικασία εξόρυξης  βλάπτει αμετάκλητα 

ολόκληρα οικοσυστήματα προκειμένου να παράγει  μη αναγκαία προιόντα αλλά  αγαθά πολυτελείας. 

Ωστόσο, τα κράτη-παραγωγοί μαρμάρου της ΕΕ αντιπροσωπεύουν την παραγωγή διαφορετικών 

τύπων/προϊόντων μαρμάρου που υφίστανται διαφορετικές επεξεργασίες και χρησιμοποιούνται για 

διαφορετικούς σκοπούς. Συγκεκριμένα,  η Ιταλία και η Ελλάδα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το σύνολο της 

ευρωπαϊκής παραγωγής μαρμάρου και τραβερτίνης, με προιόντα  κομμένα  σε ορθογώνια ή τετράγωνα 

τεμάχια ή σε πλάκες και κόκκους ή σε θρυμματισμένα κομμάτια και σκόνη μαρμάρου,  ενώ στην Ισπανία 
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παράγονται οι ακατέργαστες ή χονδρικά κατεργασμένες οικοδομικές πέτρες και τα είδη τους από μάρμαρο, 

τραβερτίνη και αλάβαστρο.  

 

 

 

2.1 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

Η ιταλική βιομηχανία μαρμάρου αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως  ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης  για την  ποιότητα 

και τη φινέτσα των προϊόντων της,  με την ετικέτα ¨Made in Italy¨  να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

αγορά του μαρμάρου. Το 75% της ιταλικής παραγωγής εξάγεται στο εξωτερικό,  με μέση τιμή που συχνά είναι 

διπλάσια από αυτή των άλλων μεγάλων χωρών παραγωγών. Το 2020, η εγχώρια παραγωγή μαρμάρου  ανήλθε  

στους 6,1 εκ. τόνους. Η εξόρυξη μαρμάρου αποτελεί σημαντικό οικονομικό-παραγωγικό τομέα σε δέκα 

ιταλικές περιφέρειες, αν και σε διαφορετικές αναλογίες (Διάγραμμα 5). Η Περιφέρεια της  Toscana είναι 

μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός μαρμάρου στην Ιταλία και αντιπροσωπεύει  περισσότερο από το ήμισυ της 

συνολικής ιταλικής παραγωγής (57,10%, στοιχεία 2019).  Ακολουθούν η Λομβαρδία (18,86%), η Σικελία 

(12,48%) και το Trentino Alto Adige/Sudtirol (5,87%). 

     Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

Αναλυτικότερα: 

Toscana 

Η Περιφέρεια της Toscana  θεωρείται ως ο κορυφαίος  παραγωγός μαρμάρου στην Ιταλία και αναγνωρίζεται  

διεθνώς  για την εξαιρετική ποιότητα των μαρμάρων Carrara, τα οποία είναι από τα πιο περιζήτητα και ακριβά 

παγκοσμίως. Εξάγονται  από την οροσειρά Alpi Apuane, που περιβάλλει την πόλη Carrara (στην οποία 

οφείλουν το όνομά τους) και διατίθεται σε 14 διαφορετικές ποικιλίες, οι οποίες διακρίνονται σε πέντε κύριες 

ομάδες με βάση τα επιστημονικά χαρακτηριστικά και τις εμπορικές τους εφαρμογές: Marmi Bianchi και 
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Marmo Statuario (προτιμάται παραδοσιακά από τους καλλιτέχνες  για γλυπτά και αρχιτεκτονική υψηλών 

προδιαγραφών και θεωρείται εξαιρετικά πολύτιμο λόγω της σπανιότητάς του), Marmo Ordinario  (κοινή 

ποικιλία λευκού μαρμάρου σε πιο σκούρα απόχρωση), Μάρμαρα Grigi e Venati (γκρίζα μάρμαρα  που 

διασχίζονται από εκτεταμένες φλέβες), Venato και Zebrino,  Brecciati (προϊόν διαφορετικών θραυσμάτων 

βράχου με ασυνήθιστο χρωματισμό),  Arabescati,  Calacatta, το Breccia Rossa( είδος μαρμάρου σε σκούρο 

κόκκινο ή μοβ χρωματισμό) και τέλος το Cipollini (λιγότερο καθαρό είδος μαρμάρου, συνήθως πράσινου 

χρώματος). 

Lombardia  

Η Περιφέρεια της Lombardia είναι η δεύτερη σημαντικότερη περιοχή εξόρυξης μαρμάρου μετά την Τοσκάνη. 

Η παραγωγή επικεντρώνεται στις κοιλάδες που περιβάλλουν την πόλη του Μπέργκαμο και την πόλη της 

Μπρέσια. Η Marmo Bianco είναι η πιο κοινή ποικιλία που εξάγεται στη Λομβαρδία (54 από τα 70 ενεργά 

ορυχεία στο εκχύλισμα Lombardia Marmo Bianco). Η πόλη της Μπρέσια είναι διάσημη για το εμβληματικό 

χρωματιστό μάρμαρο Botticino Fiorito (χρησιμοποιείται κυρίως για δάπεδα και μνημεία σε όλο τον κόσμο). 

Sicilia 

Η Περιφέρεια της Sicilia, χάρη στις 25 διαφορετικές ποικιλίες μαρμάρου που παράγονται στην περιοχή, 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη βιομηχανία μαρμάρου. Η πόλη Trapani μετά την Carrara, αποτελεί το 

δεύτερο μεγαλύτερο κέντρο εξόρυξης μαρμάρου. Τα μάρμαρα της Σικελίας είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για 

αρχιτεκτονικά έργα χάρη στην ευελιξία και την ανθεκτικότητά τους στα καιρικά φαινόμενα. Η πιο σημαντική 

ποικιλία μαρμάρου  είναι το Perlato di Sicilia. Άλλα μάρμαρα της Σικελίας είναι το Perlatino di Sicilia, το 

Crema di Roccia, το White Mother of Pearl, το Avorio Rosé, το Rosa Sicilia Antico και το Rosso Tramonto. 

Trentino Alto Adige 

Η Περιφέρεια Trentino Alto Adige / Sudtirol κατάτασσεται στην τέταρτη θέση αναφορικά με την ποσότητα-  

εξόρυξη μαρμάρου (σημαντικά μικρότερη παραγωγή  συγκριτικά με τις προηγούμενες περιοχές). Παραταύτα,  

οι δύο κύριες ποικιλίες μαρμάρου, η Marmo di Lasa (ιδιαίτερα περιζήτητο από αρχιτέκτονες σε όλο τον κόσμο 

για το ημιδιαφανές λευκό του χρώμα και  στιβαρότητα) και η Marmo di Cavelano, που εξάγεται στην περιοχή 

της Val Venosta στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Αυστρίας, θεωρούνται από τις πιο εκλεπτυσμένες 

παγκοσμίως. 

Άλλες 

Εκτός από την παραγωγή μαρμάρου των τεσσάρων προαναφερόμενων περιοχών, που αντιπροσωπεύει το 

89,07% της ιταλικής παραγωγής, η βιομηχανία μαρμάρου είναι επίσης σημαντική στις Provincia Autonoma 

di Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Provincia Autonoma Trento, Valle d «Αόστα , Liguria 

και Sardegnia ( Travertino Romano, Peperino Grigio, Trani Bronzetto e Filetto Rosso, Marmo Rosso di Verona 

και Marmo Verde di Taormina). 

 

 

2.2  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, στην ι/βιομηχανία μαρμάρου δραστηριοποιούνται 7.120 επιχειρήσεις, 

στις  οποίες απασχολούνται 28.300 περίπου εργαζόμενοι,  ενώ λειτουργούν  150 ορυχεία (70 από τα οποία 

βρίσκονται στην οροσειρά Alpi Apuane στην Τοσκάνη). 

Από τις δέκα μεγαλύτερες ιταλικές εταιρείες μαρμάρου, οι οκτώ έχουν την έδρα τους στην Τοσκάνη, ενώ δύο  

λειτουργούν στη Λομβαρδία. Οι εν λόγω εταιρείες  είναι κερδοφόρες ( κέρδη άνω των 10 εκατ. ευρώ το 2020) 

ενώ η κορυφαία εταιρεία στην ιταλική βιομηχανία μαρμάρου  Franchi Umberto Marmi  δήλωσε κέρδη €50,95 

εκατ.  το 2020, φτάνοντας το ρεκόρ των €65,10 εκατ.  το 2021. 

Παρά την αυξανόμενη ζήτηση του ιταλικού μαρμάρου και την παγκόσμια αναγνώριση της  ι/τεχνογνωσίας, η 

ιταλική βιομηχανία  τα τελευταία χρόνια συρρικνώνεται. Όπως φαίνεται στο ακόλουθο Διάγραμμα 6, το 2012 
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λειτουργούσαν 9.168  εταιρείες στις οποίες απασχολούνταν 42.384 εργαζόμενοι, ενώ το 2020 οι ενεργές 

εταιρείες ανήλθαν σε 2.048 καταγράφοντας μείωση -77,6%. Επιπλέον, 14.005 εργαζόμενοι εγκατέλειψαν τον 

τομέα του μαρμάρου, σημειώνοντας  αντίστοιχη  μείωση -33% . 

Η πτωτική τάση του αριθμού των ενεργών εταιρειών, παραμένει σταθερή από το 2012 και  παρά τα θετικά 

οικονομικά αποτελέσματα του κλάδου,  μειώνεται ετησίως ο αριθμός τους, γεγονός που σύμφωνα με τους 

ειδικούς οφείλεται στα ακόλουθα: 

α. Στην ι/αγορά μαρμάρου δραστηριοποιούνταν χιλιάδες μικρές εταιρείες που απασχολούσαν κατά μέσο όρο 

μόλις τέσσερις εργαζόμενους/ανά εταιρεία και οι οποίες ήταν άμεσα εκτεθειμένες στους κραδασμούς της 

αγοράς. Oι τελευταίες,  είτε  εγκατέλειψαν την αγορά είτε εξαγοράστηκαν από άλλες υγιείς επιχειρήσεις του 

κλάδου, οι οποίες κατάφεραν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες (καλύτερη  διαχείριση των δαπανών,  

ανάπτυξη ενός σταθερού επιχειρηματικού μοντέλου, δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους πελάτες,  μείωση 

του κόστους παραγωγής, μεγιστοποίηση των κερδών). 

β. Καθώς η παγκοσμιοποίηση αύξησε τη διεθνή ζήτηση του ιταλικού μαρμάρου,  μόνο οι μεγάλες εταιρείες 

με εδραιωμένη φήμη και παγκόσμιο δίκτυο  επωφελήθηκαν από την αυξανόμενη ζήτηση στην Ασία, στις 

ΗΠΑ και στη Μέση Ανατολή. Ως εκ τούτου, οι μικρές εταιρείες, συχνά οικογενειακές, με μικρή διεθνή 

εμπειρία και περιορισμένη πρόσβαση στη διεθνή αγορά,  λειτουργούν σε μια κορεσμένη εσωτερική αγορά, 

όπου η ζήτηση παραμένει στάσιμη και  επιβιώνουν είτε εστιάζοντας σε πολύ συγκεκριμένα και μοναδικά 

προϊόντα είτε πωλώντας  σε μια περιορισμένη γεωγραφική περιοχή. 

γ. Η  μείωση του αριθμού των εργαζομένων οφείλεται εν μέρει στην αυξανόμενη αυτοματοποίηση η οποία 

γενικότερα έχει επηρεάσει όλους τους οικονομικούς τομείς στις προηγμένες οικονομίες, και ιδιαίτερα αυτούς 

της  εντάσεως εργασίας, όπως στην εξόρυξη μαρμάρου και στη διύλιση του. 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 6. 

Πηγή:KOMPASS 
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3. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Η ακόλουθη ανάλυση βασίζεται στα  προϊόντα : 

- 2515: Μάρμαρο, τραβερτίνη, εκαυσίνη και άλλες ασβεστούχες μνημειώδεις ή οικοδομικές πέτρες 

φαινομενικού ειδικού βάρους >= 2,5 και αλάβαστρο, έστω και χονδρικά κομμένο ή απλώς κομμένο, με 

πριόνισμα ή με άλλο τρόπο, σε ογκόλιθους ή πλάκες τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα (εκτός από τη μορφή 

κόκκων, τεμαχίων ή σκόνης). Αυτή είναι η ευρύτερη δυνατή ταξινόμηση για το μάρμαρο και η πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενη σε στατιστικές που σχετίζονται με τη βιομηχανία. Θα χρησιμοποιηθεί ως βάση για αυτήν 

την ανάλυση, βασιζόμενη στις ακόλουθες δύο ειδικές ταξινομήσεις για δευτερεύοντα σημεία    

- 251511: Μάρμαρο και τραβερτίνη, ακατέργαστα ή χονδρικά διακοσμημένα. Υποκατηγορία του 2515, 

αναφέρεται αποκλειστικά σε μάρμαρο και τραβερτίνη που μόλις εξορύχθηκε και πέρασε από περιορισμένη 

επεξεργασία 

 - 251512: Μάρμαρο και τραβερτίνη, απλώς κομμένα, με πριόνισμα ή άλλο τρόπο, σε ογκόλιθους ή πλάκες 

τετράγωνου ή παραλληλόγραμμου σχήματος. Υποκατηγορία του 2515 η οποία αναφέρεται αποκλειστικά σε 

μάρμαρα και τραβερτίνη που έχουν κοπεί από ειδικά κατασκευασμένα μηχανήματα σε κανονικά τετράγωνα. 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

Οι εισαγωγές  μαρμάρου στην Ιταλία ανήλθαν το 2021 σε ποσότητα στους 251.227 τόνους και σε αξία  στα 

€102,227 εκ. Οι δύο κύριες υποκατηγορίες μαρμάρου, ακατέργαστο μάρμαρο ή χονδρικά διακοσμημένο 

(251511) και μάρμαρο κομμένο σε ογκόλιθους ή πλάκες (251512), αντιπροσωπεύουν εισαγωγές αξίας 

€63,376 εκ. και €33,543 εκ. αντίστοιχα. Η Ιταλία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εισαγωγέας μαρμάρου στον 

κόσμο, μετά την Κίνα και την Ινδία. Ωστόσο,  οι τελευταίες εισάγουν μάρμαρο για τις ανάγκες της ακμάζουσας 

εγχώριας κατασκευαστική τους αγοράς, ενώ αντίθετα οι εισαγωγές μαρμάρου στην Ιταλία έχουν ως κύριο 

στόχο τη  διύλισή του  και στη συνέχεια τη μεταπώλησή του στις αγορές του εξωτερικού,  σε σημαντικά 

υψηλότερες τιμές λόγω της προστιθέμενης αξίας  που αποκτά το προϊόν από τις δεξιότητες της ιταλικής 

επεξεργασίας. Παράλληλα, η χώρα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σε αξία εξαγωγέας παγκοσμίως (Πίνακας 4 

και 5).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΙΤΑΛΙΑΣ  ΤΗΣ ΔΚ:2515 

ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (tons) 

ΧΩΡΕΣ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΣΥΝΟΛΟ 244,533 213,901 341,144 194,746 251,227 

China 8,658 8,936 48,496 35,453 55,425 

Türkiye 19,945 22,023 24,388 19,678 28,834 

Croatia 23,476 15,168 18,757 12,189 24,162 

Tunisia 34,122 36,866 22,083 18,834 22,797 

Albania 6,259 6,693 9,932 7,566 16,534 

Brazil 9,529 10,622 13,612 6,748 13,032 

Namibia 20,505 12,067 18,015 11,438 13,004 

Iran, Islamic Republic 

of 15,901 23,889 18,801 11,027 12,832 

Greece 5,045 3,674 8,611 2,735 8,297 
Πηγή:ITC 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  ΔΚ:2515  

ΣΕ ΑΞΙΑ (σε χιλ.ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΣΥΝΟΛΟ  91,932 77,757 118,501 65,921 102,227 

China 4,038 4,500 16,191 11,062 15,038 

Türkiye 10,336 10,635 16,105 9,047 10,916 

Brazil 4,846 5,427 7,390 3,929 8,017 

United States of 

America 16,654 12,765 11,265 5,746 7,730 

Namibia 8,882 4,981 8,659 5,975 7,008 

Iran, Islamic Republic 

of 7,230 8,438 7,123 3,943 5,691 

Croatia 3,384 2,649 3,435 2,831 4,561 

Tunisia 4,536 5,218 3,450 2,946 3,668 

Greece 3,226 2,546 3,056 1,185 3,156 
Πηγή:ITC 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 7 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

Όπως  παρατηρείται από το ανωτέρω Διάγραμμα 7, οι εισαγωγές μαρμάρου, μετά την κορύφωση το 2014,  

ακολούθησαν πτωτική πορεία την περίοδο 2018-2021 με εξαίρεση το 2019, όταν οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε 

ποσότητα κατά +442,7% σε σχέση με το 2018.  Η  εν λόγω αύξηση  μπορεί να εξηγηθεί από δύο βασικούς 

παράγοντες: α.   στη  στροφή των ιταλικών εταιρειών από την εξόρυξη εγχώριου μαρμάρου στην επεξεργασία 

εισαγόμενου χαμηλότερου κόστους μαρμάρου  και β.  στην έκρηξη των εξαγωγών κινεζικών μαρμάρων. Το 

ακατέργαστο μάρμαρο κινεζικής προέλευσης είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στους ι/μεταποιητές  λόγω των 

συγκριτικά χαμηλών τιμών τους. Το μέγεθος της επίδρασης του  μαρμάρου προέλευσης Κίνας στις ιταλικές 

εισαγωγές αντικατοπτρίζεται στις εισαγόμενες ποσότητες από την Κίνα, οι οποίες  αυξήθηκαν κατά +540,1% 

την περίοδο 2017-21. 

 Το 2021, οι συνολικές εισαγωγές μαρμάρου της ΔΚ 2515 ανήλθαν σε ποσότητα στους 251.227 χιλιάδες 

τόνους, σημειώνοντας ετήσια αύξηση +29,05%,  μετά την κατάρρευση του 2020, μειωμένη όμως -26,3%  σε 
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σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα. Εκτιμάται ότι οι εισαγωγές μαρμάρου, ειδικά κομμένων τεμαχίων 

μαρμάρων (251512), το οποίο εισάγεται  και στη συνέχεια  επεξεργάζεται ανάλογα με την τελική του χρήση, 

θα συνεχίσουν να αυξάνονται,  ξεπερνώντας τα επίπεδα του 2019 (Διάγραμμα 7).   

Ειδικότερα,  ο όγκος των εισαγωγών υποδεικνύει  το μετασχηματισμό της ι/βιομηχανίας μαρμάρου η οποία 

φαίνεται να εγκαταλείπει την εξόρυξη του  μαρμάρου και να  μεταβαίνει περισσότερο στην επεξεργασία του 

και στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας,  ενώ παράλληλα εξαιρετικά εξειδικευμένες 

ι/εταιρείες  καθίστανται διεθνώς περιζήτητες. Οι εισαγωγές μαρμάρου σε αυτή την περίπτωση αφορούν είτε: 

-  τους εγχώριους πελάτες που εισάγουν  μάρμαρα από το εξωτερικό προκειμένου να τα επεξεργαστούν   

εξειδικευμένοι τεχνίτες (σημαντικό ρόλο έχει ο ρυθμός ανάπτυξης του κατασκευαστικού κλάδου στη χώρα). 

- είτε τους  πελάτες του εξωτερικού,  οι οποίοι  αποστέλλουν μη επεξεργασμένα  μάρμαρα στην Ιταλία προς 

επεξεργασία, τα οποία στη συνέχεια εξάγονται ως  τελικό προϊόν  στη χώρα προέλευσής τους,  προκειμένου 

να πωληθούν στην εγχώρια αγορά  (σημαντικό ρόλο έχει ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και 

όχι  της ιταλικής). Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η  διατήρηση της ροής των εισαγωγών ακόμη και 

σε περιόδους στασιμότητας της  κατασκευαστικής αγοράς της Ιταλίας. 

Σήμερα,  η Ιταλία βρίσκεται σε κατασκευαστική έκρηξη χάρη στα κυβερνητικά κίνητρα που στοχεύουν στην 

ταχεία ανάκαμψη από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid. Παράλληλα, σε διεθνές επίπεδο ενισχύονται οι 

δαπάνες σε έργα υποδομών,  κατασκευής ή ανακαίνισης. 

Οι κορυφαίοι προμηθευτές  μαρμάρου στην Ιταλία το 2021 ήταν: η Κίνα (μερίδιο εισαγωγών 22,06%), η 

Τουρκία (11,48%), η Κροατία (9,62%) και η Τυνησία (9,07%), οι οποίες   αντιπροσωπεύουν  το 52,23% των 

συνολικών εισαγωγών μαρμάρου. Όπως παρατηρείται από το ακόλουθο Διάγραμμα 8,  η Κίνα αποτελεί την 

πρώτη προμηθεύτρια χώρα της Ιταλίας σε μάρμαρο, ακολουθούμενη στη δεύτερη θέση από την Τουρκία η 

οποία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμάρου παγκοσμίως. Η Κροατία και η Τυνησία αποτελούν επίσης 

σημαντικούς  εταίρους των ι/ εταιρειών λόγω της εγγύτητάς τους και των σχετικά χαμηλότερων τιμών του 

ακατέργαστου μάρμαρου.(Πίνακες 5 και 6) 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 8 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 
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3.2 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 

Οι εξαγωγές αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ιταλικής βιομηχανίας μαρμάρου και το 2021 η αξία τους 

ανήλθε στα €325 εκ. (έναντι  αξίας εισαγωγών €102,2 εκ.). Η ισχυρή διεθνής ζήτηση για αυθεντικό ¨Made in 

Italy¨ μάρμαρο, τοποθετεί την Ιταλία στο παγκόσμιο εμπόριο μαρμάρου,  στη δεύτερη θέση σε αξία, μετά την 

Τουρκία. 

Το 2021, μετά από  πτώση -34,3% περίπου στην αξία των εξαγωγών λόγω της πανδημίας (2019-20),  

σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη +28,4% (2020-21),  με προοπτικές  επιστροφής στα επίπεδα του 2019. 

Κατά τη διάρκεια των lockdown το 2020, οι εταιρείες παραγωγής μαρμάρου παρέμειναν εκτός λειτουργίας   

ενώ με την επανεκκίνηση της δραστηριότητας, οι εξαγωγές μειώθηκαν τόσο λόγω της παγκόσμιας 

αβεβαιότητας και της κατάρρευσης του διεθνούς εμπορίου,  όσο και των φόβων για παγκόσμια ύφεση.  

Κινητήρια δύναμη της ανάκαμψης  αποτέλεσε η Κίνα καθώς θεωρείται ο κύριος προορισμός του  ιταλικού 

μαρμάρου, αντιπροσωπεύοντας  το 56% των εξαγωγών σε αξία.  Άλλοι βασικοί εταίροι, όπως η Ινδία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και η Αίγυπτος, ακολούθησαν παρόμοια πορεία και το 2021 εισήγαγαν μεγαλύτερες 

ποσότητες ι/ μάρμαρο από το προηγούμενο έτος (Πίνακας 5, 6 και Διάγραμμα 9). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΚ 2515 

ΣΕ ΑΞΙΑ: (σε χιλ.ευρώ) 

ΧΩΡΕΣ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΣΥΝΟΛΟ 401,265 375,030 385,451 253,026 325,020 

China 182,779 181,237 195,588 124,244 181,889 

India 81,094 53,142 49,183 21,592 28,469 

United States of America 5,219 6,858 17,226 14,755 20,612 

Egypt 9,611 13,159 14,759 9,169 13,402 

Hong Kong, China 17,361 11,363 9,804 5,953 10,571 

Taipei, Chinese 12,156 10,374 10,047 7,490 8,590 

Thailand 4,967 6,405 4,144 3,020 4,181 

Algeria 10,230 9,039 9,865 6,517 4,122 

Morocco 2,176 2,693 2,811 2,905 4,021 

Πηγή:ITC 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6. 

ΚΥΡΙΩΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΔΚ 2515 

 ΣΕ ΠΟΣΟΤΗΤΑ: (Tons) 

ΧΩΡΕΣ 2017 2018 2019 2020 2021 

ΣΥΝΟΛΟ 1,429,130 1,250,647 1,213,027 778,374 951,152 

China 547,667 494,158 511,460 346,880 458,884 

India 417,262 270,888 267,669 123,936 145,561 

Egypt 79,837 103,366 110,853 68,749 93,879 

Tunisia 50,938 64,302 45,294 41,617 38,914 

Hong Kong, China 41,948 32,420 23,950 13,805 25,723 

Jordan 20,577 42,910 22,740 8,587 21,855 

Taipei, Chinese 30,639 25,070 22,150 20,159 19,654 

Algeria 52,527 42,285 46,679 32,362 18,101 

Morocco 11,220 13,113 13,192 10,974 16,708 

Πηγή:ITC 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 9 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

 

Οι ιταλικές εξαγωγές ποικίλλουν ευρέως όχι μόνο ως προς την ποικιλία των μαρμάρων αλλά και ως προς τη 

διαδικασία επεξεργασίας τους πριν εξαχθούν. Συγκεκριμένα, χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Αίγυπτος που 

αποτελούν τους κύριους προορισμούς των ι/μαρμάρων,  εισάγουν κυρίως πρώτες ύλες ή  προϊόντα που έχουν 

υποστεί μέτρια επεξεργασία. Τα μάρμαρα υψηλής ποιότητας και αισθητικής,  κυρίως επεξεργασμένα, έχουν 

ως βασικούς πελάτες  τις αγορές των ΗΠΑ, της  Γερμανίας, της Ελβετίας και της Γαλλίας.  

Αυξημένη ζήτηση για τα  προϊόντα μαρμάρου ιταλικής προέλευσης, εκτιμάται ότι θα προέλθει μελλοντικά 

από τις περιοχές της  Ασίας-Ειρηνικού και της Μέσης Ανατολής. Οι αναπτυσσόμενες χώρες  στην Ασία 

προσφέρουν τις καλύτερες μακροπρόθεσμες προοπτικές, λόγω της αυξανόμενης αστικοποίησης και των 

επενδύσεων  στη στέγαση. Ωστόσο, βραχυπρόθεσμα παρατηρείται ότι η Σαουδική Αραβία και τα άλλα κράτη 

του Κόλπου παρουσιάζουν μεγάλες ευκαιρίες. Οι εδραιωμένοι εμπορικοί εταίροι, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και οι χώρες της ΕΕ, θα παραμείνουν σημαντικοί για τις ιταλικές εξαγωγές, χωρίς όμως να προσφέρουν τις 

ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης. 

 

 

3.3 ΤΙΜΗ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ-ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 

Όπως παρατηρείται από το ακόλουθο Διάγραμμα 8, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε ταχύτερα από τον όγκο  

των εισαγόμενων ποσοτήτων. Ειδικότερα,  η μέση τιμή ανά τόνο εισαγόμενου μαρμάρου αυξήθηκε από 252 

ευρώ/τόνο σε 344 ευρώ/τόνο την περίοδο 2011-21, σημειώνοντας αύξηση +36,50%, γεγονός που οφείλεται 

τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην αυξημένη ζήτηση για μάρμαρο ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης της 

οικοδομικής βιομηχανίας.   
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Επιπλέον, παρατηρείται ότι οι αυξομειώσεις των τιμών είναι διαφορετικές ανάλογα με τον τύπο μαρμάρου. 

Συγκεκριμένα η τιμή του ακατέργαστου μαρμάρου η οποία ήταν χαμηλότερη από αυτή του επεξεργασμένου 

αυξήθηκε σημαντικά με την πάροδο των ετών.  Παράλληλα, την ίδια περίοδο η τιμή του επεξεργασμένου 

μαρμάρου μειώθηκε, παρά τη διαδικασία επεξεργασίας που υπέστη, γεγονός που οφείλεται στον μεγάλο όγκο 

εισαγωγών κομμένου μαρμάρου από την Κίνα. Από την άλλη πλευρά, η αγορά ακατέργαστου μαρμάρου, στην 

οποία η Κίνα δεν είναι σημαντικός παίκτης, δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά και, ως εκ τούτου η αύξηση των 

τιμών  είναι συμβατή με τον πληθωρισμό. 

Παρατηρείται ακόμη σημαντική διαφορά στη μέση τιμή του μαρμάρου που εξάγεται από την Ιταλία  καθώς  

οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ανάλογα με τον προορισμό. Το 2021, ενώ η Ινδία εισήγαγε ιταλικό μάρμαρο 

με μέση τιμή 195,58 ευρώ/τόνο, οι Ηνωμένες Πολιτείες το εισήγαγαν αντίστοιχα με μέση τιμή 1.498,07 

ευρώ/τόνο,  δηλαδή έξι φορές υψηλότερα. Η ιταλική βιομηχανία μαρμάρου έχει τη δυνατότητα να διαθέτει 

διαφορετικά προϊόντα σε διαφορετικούς διεθνείς πελάτες. Οι ινδικές και κινεζικές παραγγελίες καθοδηγούνται 

από  την αστικοποίηση και τη δημιουργία μιας τεράστιας μεσαίας τάξης, με αποτέλεσμα να στρέφονται 

περισσότερο  στην ποσότητα, ενώ η τιμή διατηρείται κάτω από το μέσο όρο. Αντίθετα το εμπόριο μαρμάρου 

με τις ΗΠΑ και τη Γερμανία επικεντρώνεται στα υψηλής ποιότητας και πολυτελή υλικά. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 10 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 
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4. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ 
Η Ελλάδα το 2021 σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ιταλίας,  κατατάχθηκε ως ο 9ος μεγαλύτερος 

προμηθευτής μαρμάρου της Ιταλίας, με  εξαγωγές αξίας  €3,16 εκ., σημαντικά χαμηλές λόγω των κοινών 

χαρακτηριστικών των δύο χωρών στην αγορά μαρμάρου. Συγκεκριμένα, οι δύο χώρες βασίζονται: α. στην τοπική 

εξόρυξη πρώτων υλών υψηλής ποιότητας β. σε ένα εξειδικευμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο εργατικό δυναμικό  

και 3. στην αυξημένη διεθνή ζήτηση, ενώ εξάγουν στην υψηλότερη μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο παγκοσμίως. 

Τα ελληνικά μάρμαρα υψηλής ποιότητας που εισάγονται στην Ιταλία  ανταγωνίζονται τα αντίστοιχα εγχώρια 

μάρμαρα υψηλής ποιότητας, ενώ θεωρούνται  ίσης ή ανώτερης ποιότητας (το μάρμαρο Θάσου Snow White  είναι 

ισάξιο  με τα καλύτερα μάρμαρα Carrara). Το γεγονός ότι τα δύο προϊόντα σχεδόν αλληλεπικαλύπτονται ως προς 

την τιμή, την ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, δημιουργεί  λιγότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη του διμερούς 

εμπορίου. 

Μια πιο λεπτομερής ανάλυση των  εξαγωγών ελληνικού μαρμάρου στην ιταλική αγορά δείχνει  τη μεταβαλλόμενη 

σύνθεση τους. Συγκεκριμένα, ενώ το ακατέργαστο μάρμαρο (251512) αποτελούσε  το μεγαλύτερο μερίδιο των 

ιταλικών εισαγωγών, την τελευταία πενταετία αντιπροσωπεύει σχεδόν το σύνολο των εισαγωγών, με τις εισαγωγές 

μαρμάρου κομμένου σε κυβόλιθους (251511) να μειώνονται συνεχώς (Διάγραμμα 11).  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 11 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

 Ειδικότερα, το 2019  σημειώθηκε πτώση ίση με την αύξηση που είχε καταγραφεί σε διάστημα ενός έτους, η 

οποία στη συνέχεια αντισταθμίστηκε  μέχρι το τέλος του 2020. Η αιτία μιας τέτοιας εντυπωσιακής 

διακύμανσης, οφείλεται στις περιορισμένες  εισαγωγές ελληνικού μαρμάρου,  οι οποίες επηρεάζονται 

σημαντικά από τις οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (π.χ ένας μόνο πελάτης  το 2019 πραγματοποίησε 

εισαγωγές μαρμάρου της ΔΚ 251512  αξίας €1,35 εκ.). 

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ιταλία, σύμφωνα με τις ε/αρμόδιες αρχές,  παρά τη συνεχή αύξηση σε αξία 

τα τελευταία χρόνια, παραμένουν ιστορικά χαμηλές. Από τα €19,2 εκ.  της ΔΚ 2515 που εισήγαγε συνολικά 

η Ελλάδα το 2021, μόνο οι εισαγωγές αξίας €962..000 προέρχονταν από την Ιταλία, τα οποία αντιστοιχούσαν  

περίπου στο 5% του συνόλου. Η Ιταλία παραμένει η πέμπτη προμηθεύτρια  μαρμάρου της Ελλάδας, μετά τις: 

Βόρεια Μακεδονία,  Τουρκία,  Αλβανία και  Βουλγαρία. Η Ελλάδα βασίζεται κυρίως στις γειτονικές χώρες 
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για τις εισαγωγές μαρμάρων, οι οποίες αντιπροσώπευαν  το 77% του συνόλου των εισαγωγών μαρμάρου το 

2021,  οφειλόμενο εν μέρει  στα πλεονεκτήματα εγγύτητας, στο χαμηλότερο μεταφορικό κόστος  και στις 

τοπικές επαφές/διασυνδέσεις. 

Ωστόσο, παρά τη μείωση των  εισαγωγών ελληνικού μαρμάρου,  οι συνολικές εισαγωγές μαρμάρου στην 

Ιταλία, την τελευταία πενταετία, σημειώνουν συνεχή αύξηση,. Εκτιμάται ότι  στην Ιταλία θα μπορούσε να  

δημιουργηθεί μια εξειδικευμένη αγορά για τα υψηλής ποιότητας ελληνικά μάρμαρα, στην οποία οι εισαγωγές  

από τη χώρα μας θα είχαν τη δυνατότητα να κατέχουν σημαντικό μερίδιο.  

Σε αντίθεση με τις συνολικές  εισαγωγές από την Ελλάδα, όπου τα μάρμαρα της ΔΚ 251511 και 251512 

αντιπροσωπεύουν το 95% του συνόλου, στις  εξαγωγές ιταλικού μαρμάρου στην Ελλάδα κυριαρχεί η 

υποκατηγορία 251520 (Εκαυσίνη και άλλοι ασβεστόλιθοι μνημειώδεις ή οικοδομικοί λίθοι).  Η Ιταλία είναι  

ο κύριος προμηθευτής της εκαυσίνης στην Ελλάδα. Σε αυτήν την εξειδικευμένη αγορά, το 2021, το 80% του 

συνόλου της ευκασίνης  που εισήχθη από την Ελλάδα ήταν ιταλικής προέλευσης. Αναφορικά με  τα ιταλικής 

προέλευσης μάρμαρα των ΔΚ 251511 και 251512 φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν μεγάλο ανταγωνισμό από 

άλλους προμηθευτές.   Υψηλό ρυθμό ανάπτυξης των ελληνικών εισαγωγών μαρμάρου από την Ιταλία την 

περίοδο 2017-21, καταγράφει   η υποκατηγορία 251520 (Διάγραμμα 12).  

ΠΙΝΑΚΑΣ 7-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΚ 2515/ ΣΕ ΑΞΙΑ (χιλ.ευρώ) 

ΔΚ 2017 2018 2019 2020 2021 % ετήσια 

μεταβολή 

% 

μεταβολή(2017/21

) 

 251511 2433 2537 1640 1088 3150 190% 29% 

 251512 780 0 1352 73 6 -91.8% -99.2% 

 251520 12 9 63 25 0 -100% -100% 

2515 ΣΥΝΟΛΟ 3225 2546 3055 1186 3156 -35% 3% 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΤΗΣ ΔΚ2515 ΣΕ ΑΞΙΑ(χιλ.ευρώ) 

ΔΚ 2017 2018 2019 2020 2021 % ετήσια 

μεταβολή 
% μεταβολή 

(2017/21) 

 251511 0 2 90 55 698 1169% N/A 

 251512 60 288 113 208 137 -34% 128% 

 251520 24 98 21 138 127 -8% 429% 

 2515 ΣΥΝΟΛΟ 84 388 224 401 962 140% 1045% 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 12 
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5.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ -ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ 

Ενώ η παγκόσμια κατανάλωση μαρμάρου αυξάνεται, η εγχώρια  μειώνεται σταδιακά.  Όπως παρατηρείται στο 

παρακάτω διάγραμμα 13, η κατά κεφαλήν κατανάλωση μαρμάρου στην Ιταλία μειώθηκε από 40,21 kgr το 

2013,   στα 34,6 kgr το 2020. Παρόμοια τάση  παρατηρείται  σε όλη την Ευρώπη, η οποία οφείλεται  στην 

εισαγωγή νέων δομικών και διακοσμητικών υλικών που εισάγονται από τρίτες χώρες και προσφέρουν 

παρόμοιες ποιότητες με το μάρμαρο, σε αρκετά χαμηλότερη τιμή. Ο εν λόγω ανταγωνισμός έχει περιορίσει τη 

χρήση του μαρμάρου σε κατασκευές και έργα πολυτελείας. 

Η μείωση εμφανίζεται εντονότερη σε εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες ιστορικά ήταν μεταξύ των 

μεγαλύτερων παραγωγών και καταναλωτών  μαρμάρου (η Ιταλία και η Ελλάδα) .  Ωστόσο, η Ιταλία, παρά την 

πτωτική τάση, εξακολουθεί να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν κατανάλωση μαρμάρου 

παγκοσμίως. Επιπλέον,  η διαφορά στην κατά κεφαλήν κατανάλωση μεταξύ των παραδοσιακών καταναλωτών 

μαρμάρου και των αντίστοιχων των νέων αγορών μειώνεται σταδιακά καθώς παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση 

της κατανάλωσης στις ασιατικές χώρες (αντίθετα  με την Ιταλία, την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη). 

Συγκεκριμένα, ενώ το 2013 η διαφορά μεταξύ της μέσης κατανάλωσης στην Ιταλία και στην Κίνα ανέρχονταν 

στα 24,09 kgr το 2020 είχε συρρικνωθεί στα 13,4 kgr. Παράλληλα, εκτιμάται  ότι η συνεχής αύξηση της 

κατανάλωσης στην Κίνα θα έχει σαν αποτέλεσμα η χώρα  να φτάσει, ή ακόμα και να ξεπεράσει, το κατά 

κεφαλήν επίπεδο κατανάλωσης της Ιταλίας (ξεπέρασε ήδη την Ελλάδα το 2019).  

 Όπως παρατηρείται στο Διάγραμμα 14,  με βάση τα δεδομένα κατανάλωσης και τιμών, η μείωση της 

κατανάλωσης δεν επηρεάζει αρνητικά τις τιμές του ιταλικού μαρμάρου. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι τιμές  του 

μαρμάρου το οποίο καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά είναι  παρόμοιες με τις τιμές του εξαγόμενου. 

Σημειώνεται ότι,  στο επίκεντρο αυτής της ανάλυσης δεν είναι τόσο οι αξίες, αλλά οι τάσεις. 

 Παρατηρείται ακόμη ότι η μείωση της κατανάλωσης λαμβάνει χώρα παράλληλα με τις αυξήσεις των τιμών. Η 

εν λόγω συσχέτιση είναι  συμβατή με τη θεωρία ότι το μάρμαρο καθίσταται όλο και περισσότερο αγαθό 

πολυτελείας και ότι οι Ιταλοί καταναλώνουν όλο και λιγότερο  για οποιαδήποτε μη πολυτελή κατασκευή, 

καθώς έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε φθηνότερα, πιο αποτελεσματικά, νέα υλικά που συχνά εισάγονται από 

το εξωτερικό. 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 13 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 14 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου 

 

5.1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Η κατανάλωση μαρμάρου στην Ιταλία οφείλεται κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει το 4,5% του ΑΕΠ της Ιταλίας και αφορά τρεις κύριες κατηγορίες: κατασκευές κατοικιών, μη 

οικιστικές κατασκευές και κατασκευές του δημόσιου τομέα. 

Ειδικότερα, ο τομέας της κατασκευής και ανακαίνισης κατοικιών αντιπροσωπεύει σημαντικό μερίδιο της 

κατανάλωσης μαρμάρου στη χώρα. Στο παρελθόν το μάρμαρο χρησιμοποιούνταν ως δομικό στοιχείο των 

κτιρίων, η έλευση  όμως οικονομικά αποδοτικότερων υλικών οδήγησε σε μείωση της χρήσης  του. Ωστόσο, 

το μάρμαρο παραμένει πολύ δημοφιλές για προσόψεις, δάπεδα, επενδύσεις, τοίχους και δευτερεύοντα στοιχεία 

όπως πύλες, σκάλες, τζάκια, κολώνες κ.λπ. Η θέση του ως αποκλειστικό πολυτελές υλικό το καθιστά βασικό 

στοιχείο πολλών εσωτερικών χώρων υψηλής ποιότητας και αισθητικής και έργα εξωτερικού σχεδιασμού. 

Η μοναδικότητά του, που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι κανένα μαρμάρινο πλακίδιο δεν είναι 

πανομοιότυπο με κανένα άλλο, συνιστά σημαντικό στοιχείο του ανταγωνισμού με νέα, παρόμοιας εμφάνισης 

αλλά λιγότερο ακριβών δομικών υλικών. Επιπλέον, οι ανακαινίσεις παλαιών κατοικιών αυξάνουν τη ζήτηση 

του μαρμάρου, η οποία οφείλεται στην εκτεταμένη χρήση του σε παλαιότερα κτίρια και στο γεγονός ότι αυτές 

οι κατασκευές απαιτούν πιο εντατικές και συχνές επεμβάσεις. 

Ο μη οικιστικός τομέας χρησιμοποιεί επίσης το μάρμαρο ως διακοσμητικό στοιχείο. Η υιοθέτησή του είναι 

ιδιαίτερα διαδεδομένη στην εσωτερική διακόσμηση πολυτελών ξενοδοχείων, ιαματικών λουτρών ή άλλων 

κατασκευών που σχετίζονται με τον τομέα της φιλοξενίας και της ευεξίας. Βρίσκει επίσης ευρεία εφαρμογή 

σε ιστορικά κτίρια που έχουν μετατραπεί σε γραφεία για τον επιχειρηματικό τομέα, ή εστιατόρια και χώρους 

διασκέδασης. 
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 Οι δημόσιες κατασκευές  χρησιμοποιούν επίσης σημαντική ποσότητα μαρμάρου, τόσο για την οικοδόμηση 

σύγχρονων κυβερνητικών κτιρίων, όσο και για την αποκατάσταση και ανακαίνιση παλαιότερων ακινήτων. 

Ένα σημαντικός αριθμός  ιστορικών κτιρίων της Ιταλίας στεγάζει κυβερνητικά γραφεία, δημόσιες υπηρεσίες 

και κρατικές επιχειρήσεις, που βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στο μάρμαρο όχι μόνο ως διακοσμητικό υλικό 

αλλά και ως δομικό. Υπενθυμίζεται  ότι το μάρμαρο υιοθετήθηκε  ευρέως υπό το φασιστικό καθεστώς (1922-

1943), λόγω της επιβλητικής εμφάνισης που προσέδιδε στα κτίρια και της ανάμνησης της αρχαίας ρωμαϊκής 

αρχιτεκτονικής, αγαπητή σε ένα καθεστώς που προσπαθούσε να ευθυγραμμιστεί με το μεγαλείο της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας. Κατά συνέπεια, τα περισσότερα κτίρια που κληρονομήθηκαν από εκείνη την περίοδο 

χαρακτηρίζονται από εκτεταμένη χρήση μαρμάρου. 

Επιπλέον, το μάρμαρο χρησιμοποιείται ευρέως για την αποκατάσταση της τεράστιας πολιτιστικής 

κληρονομιάς της Ιταλίας. Παγκοσμίου φήμης μνημεία, όπως ο Πύργος της Πίζας, ο ναός  Duomo του Milano 

και το Altare Della Patria στη Ρώμη, επισκευάζονται κυρίως με μάρμαρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 

συγκεκριμένες ποικιλίες μαρμάρου είναι τόσο σημαντικές για τη διατήρηση των μνημείων, που τα ορυχεία 

εξόρυξης τους θα παραμείνουν λειτουργικά αποκλειστικά για την παροχή του κατάλληλου υλικού στις 

αποκαταστάσεις και στις περιοδικές επεμβάσεις. 

5.2 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

Εκτός από τον κατασκευαστικό τομέα, το μάρμαρο χρησιμοποιείται επίσης για καλλιτεχνική παραγωγή, 

ιδιαίτερα σε γλυπτά, καθώς και στο σχεδιασμό προϊόντων και μέρος επίπλων. Η τελευταία κατηγορία 

περιλαμβάνει  μαρμάρινους πάγκους, τραπέζια, νιπτήρες, βάζα, μπανιέρες και μικρότερα αξεσουάρ. 

 Η χρήση του μαρμάρου για γλυπτά ή άλλες καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις βασίζεται παραδοσιακά στο ταλέντο 

των διάσημων Ιταλών γλυπτών και στην τεχνογνωσία εκατοντάδων τεχνιτών που ειδικεύονται στις 

δημιουργίες από μάρμαρο. 

Τέλος, ένας μικρότερος αλλά επίκαιρος τομέας που συμβάλλει στη συνολική κατανάλωση ιταλικού μαρμάρου 

είναι αυτός των ταφικών μνημείων, αξίας περίπου €1,7 δις (εκτίμηση 2018). Η αγορά ταφικών έργων τέχνης 

χρησιμοποιεί συχνά μάρμαρο για ταφόπλακες, θρησκευτικά αγάλματα και παρεκκλήσια. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Με βάση τις πληροφορίες και τα δεδομένα που αναλύθηκαν ανωτέρω,  μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 

συμπεράσματα: 

● Η διεθνής αγορά μαρμάρου προβλέπεται ότι  θα επιτύχει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης τα επόμενα 

χρόνια. Ο κλάδος  ανέκαμψε γρήγορα από τις συνέπειες της πανδημίας, αποδεικνύοντας την 

ανθεκτικότητά του ενώ παράλληλα βρίσκεται σε τροχιά περαιτέρω ανάκαμψης. Οι πρωτοφανείς 

προσπάθειες αστικοποίησης παγκοσμίως, ειδικά στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, θα διατηρήσουν τη 

ζήτηση για μάρμαρο υψηλή  στο άμεσο μέλλον. 

● Η Ιταλία, ως ηγέτης του κλάδου, θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξέλιξης της 

παγκόσμιας αγοράς μαρμάρου, ειδικά στο high-end στοιχείο του. Τα ιταλικά μάρμαρα 

αντιμετωπίζουν χαμηλό κίνδυνο ξένου ανταγωνισμού λόγω των μοναδικών ιδιοτήτων τους και της 

απαράμιλλης φήμης των ιταλικών εταιρειών, οι οποίες αναμένεται ότι θα επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους  σε περιοχές με ταχέως αυξανόμενη ζήτηση όπως η Ασία, η Βόρεια Αμερική 

και η Μέση Ανατολή. Οι εισαγωγές μαρμάρου αναμένεται επίσης να αυξηθούν, καθώς η φθηνότερη 

πρώτη ύλη αποστέλλεται στην Ιταλία, και αποκτά υψηλή προστιθέμενη  αξία, καθώς 

επεξεργάζεται από εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό  

● Η Ευρώπη θα παραμείνει σημαντική αγορά, με μειούμενο όμως μερίδιο της παγκόσμιας ζήτησης. Οι 

Ιταλοί παραγωγοί και έμποροι υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν τις εξαγωγές τους σε ευρωπαίους 

εταίρους, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Η αύξηση στην ευρωπαϊκή αγορά θα είναι οριακή σε 

σύγκριση με το σύνολο των ιταλικών εξαγωγών. Παρόμοιες συνθήκες ισχύουν για την εσωτερική 

αγορά της Ιταλίας, όπου η κατανάλωση μαρμάρου έχει παραμείνει στάσιμη την τελευταία δεκαετία. 

● Ο πολλαπλασιασμός φθηνότερων τεχνητών υλικών με παρόμοιες ιδιότητες με το μάρμαρο 

αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη απειλή για τη βιομηχανία. Η οικονομική ύφεση και οι αυστηρότεροι 

περιβαλλοντικοί κανονισμοί ενδέχεται επίσης να εμποδίσουν την ανάπτυξη του κλάδου του 

μαρμάρου, ειδικά για τους ευρωπαίους παραγωγούς. Τέλος, οποιοδήποτε κρίση στις αλυσίδες 

εφοδιασμού επηρεάζει  αρνητικά το εμπόριο μαρμάρου, το οποίο καθίσταται  ολοένα και πιο διεθνές. 

● Οι προοπτικές για το ελληνικό μάρμαρο στην αγορά της Ιταλίας είναι περιορισμένες καθώς τα 

ελληνικά μάρμαρα έχουν ομοειδή χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα ιταλικά, είναι εξαιρετικής 

ποιότητας και απευθύνονται στο ίδιο καταναλωτικό κοινό. Οι ε/εξαγωγείς επεξεργασμένου και 

ακατέργαστου μαρμάρου  προκειμένου να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά της Ιταλίας είναι 

αναγκαίο να προχωρήσουν στις παρακάτω ενέργειες: 

- Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου με στόχο την ενίσχυση του ελληνικού brand name στην αγορά 

της Ιταλίας 

- Συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού ε/εταιρειών με εθνικό περίπτερο υπό το ENTERPRISE 

GREECE στη Διεθνή Εμπορική Έκθεση Μαρμάρου MARMOMAC , η οποία λαμβάνει χώρα 

στη Βερόνα ετησίως  ( η επόμενη θα λάβει χώρα στις 26-29/9/2023). 

- Τα ελληνικά ακατέργαστα και κατεργασμένα μάρμαρα διαθέτουν υψηλή ποιότητα, ισοδύναμη 

με αυτή των ιταλικών μαρμάρων, και σε ορισμένες κατηγορίες σε πολύ χαμηλότερες τιμές (π.χ 

τα μάρμαρα Carrara λόγω της μειωμένης παραγωγής πωλούνται σε τιμές τριπλάσιες του 

αντίστοιχου λευκού ε/μαρμάρου), που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τα αντίστοιχα ιταλικά 

μάρμαρα. 

- Οι ελληνικές εταιρείες παραγωγής υψηλής ποιότητας μαρμάρου θα πρέπει να διερευνήσουν τη 

δυνατότητα σύμπραξης με αντίστοιχες ιταλικές για ανάληψη κοινών έργων στην Ασία και ΗΠΑ. 
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