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ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η εξέλιξη βασικών μεγεθών του υποκλάδου
του μαρμάρου κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες με έμφαση στον οργανωτικό εκσυγχρονισμό αυτού

(εξέλιξη τη ς παραγωγικότητας της εργασίας σε συνδυασμό με την εξέλι ξη τη ς παραγωγής και της
απασχόλησης)

καθώς

και

στην

ανταγωνιστικότητα

του

υποκλάδου

(ένταση

εισαγωγικής

διείσδυσης, βαθμός εξωστρέφειας) . Με βάση τις τάσεις που επικρατούν στην παγκοσμιοποιημένη

πλέον οικονομία , η οποία καθιστά επιτακτική την ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητα ς του υ
ποκλάδου, διατυπώνονται ορισμένες απόψεις σχετικά με τις προοπτικές αυτού και τις δυνατότητες

αύξησης του μεριδίου αγοράς τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά .

ABSTRACT: This paper presents the eνolυtion of the basic magnitudes of the Greek marble qυar
rying sυbsector dυring the last two decades. Emphasis is giνen to the sυbsector's organizational
modernization (eνol υ tion of labor productiνity , oυtpυt and labor inpυt) and competitiνeness (import
penetration rate, export orientation). The need for increasing the compe titiνeness of Greek marble
qυarrying is essential especially in the framework of the globalizatJon the economy, so in the light
of the results of this paper some opinions are expressed as far as the prospects of the sυbsector
(i.e. increase of market share into domestic and intemational market) are concemed.

1.

με αγοραστές σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

βανομένων και των πλέον απομακρυσμένων
Ο υποκλάδος του μαρμάρου στην Ελλάδα δια

χωρών όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία , η Σιγκαπού

δραματίζει ένα σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στο

ρη κλπ.

σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας αλλά και

Η

στην παγκόσμια αγορά μαρμάρου , λόγω του

50.000

παραγωγή

μαρμάρων

μεγάλου φάσματος των ελληνικών μαρμάρων

αυξανόμενη ανήλθε κατά το

το

1965 ήταν
1996) και
1997 σε 700.000

κυβικά μέτρα (τσιραμπίδης

σε ότι αφορά την ποικιλία των χρωμάτων και

κυβικά μέτρα ή

των χρήσεων αυτών . Ο υποκλάδος περιλαμ

πεύοντας το

2.500.000 τόνους αντιπροσω
0,3% του Ακαθάριστου Εθνικού

βάνει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται όχι

Προϊόντος και κατατάσσοντας 5η τη χώρα μας

μόνο στην εξόρυξη ογκο μαρμάρων , αλλά και

μεταξύ των παραγωγών χωρών του κόσμου .

στην κοπή αυτών για την παραγωγή ενδιά μ ε

Οι εξαγωγές του συνόλου των προϊόντων αντι

σων και τελι κών προΊ'όντων

προσωπεύουν το

(Newman 1995; 1997)

(80%

του συνόλου)

τα οποία διατίθενται

στην εγχώρια και διεθνή αγορά .

1,3%

ρας (Ορυκτός Πλούτος

των εξαγωγών της χώ

1997).

Ο κλάδος των δομικών λίθων (μάρμαρα ,

Ο προσανατολισμός των επιχειρήσεων που

γρανίτες κλπ) σε επiπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης

δραστηριοποιούνται στην εξόρυξη ή και επε

παράγει το μισό περίπου της παγκόσμιας πα

ξεργασiα μαρμάρου είναι καθαρά εξαγωγικός

ραγωγής και σε ότι αφορά τη χωρική κατανομή
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της παραγωγής αυτής, η Ιταλία έχει τη μεγαλύ
τερη παραγωγή σε επίπεδο μ εμονωμ ένης χώ
ρας και ακολουθούν η Ελλάδα, η Ισπανία και η

Πορτογαλία. Οι τέσσερις αυτές χώρε ς συγκε
ντρώνουν το 83% της ακατέργαστης Κοινοτικής
παραγωγής κα ι το

96%

των εξαγωγών των ε

πεξεργασμένων τελικών προ-ιόντων
ρης

Ο συντελεστής ελαστικότητας κλαδικής α
νάπτυ ξης ορίζεται ως ο λόγος του δεiκτη πα
ραγωγής του υποκλάδου του μαρμ άρου προς
τους αντίστοιχους δείκτες παραγωγής του υ

ποκλάδου των λατομικών και οικοδομικών υλι
κών και του κλαδου της εξορυκτικής βιομηχα

(Λάσκα

νlας (κλάδου ορυχείων) .
Ο συντελεστής
ελαστικότητας κλαδικής ανάπτυξης εκφράζει τη

1996).

Οι κυριότερες μέθοδοι εξόρυξης που εφαρ

σχέση μεταξύ μιας δεδομένης ποσοστιαίας αύ

μόζονται στον ελληνικό χώρο εiναι : το γάζωμα

ξησης του προ"iόντος του υποκλάδου των λα

με διατρήματα, η εξόρυξη με χρήση συρματο
κοπής και η εξό ρυξη με χρήση αλυ σοπριόνου.

τομικών και οικοδομικών υλικών ή του κλάδου

Συνήθως χρησιμοποιείται συνδυασμός μιας ή

αύξησης του υποκλάδου του μαρμάρου

των ορυχείων κα ι της αντίστοι χη ς ποσοστιαίας

περισσοτέρων από τις παρσττάνω μεθόδους με

Ο δείκτης παραγωγής εκφράζει τη μεταβολή

παράλληλη χρήση εκρηκτικών υλών κυρiως σε

της παραγωγής ως προς κάποιο συγκεκριμένο

κοι τάσματα χαμ ηλής σχετικά αξίας. Εκτιμάται

έτος βάσης , στη συγκεκριμένη περίπτωση ως

ότι κατά την εκμ ετάλλευση του μαρμάρου το

προς το

1980.

aπολήψιμο υλικό κυμαίνεται κατά μέσο όρο
στο

20%

ή και λιγότερο της συνολικής εξορυσ

σόμενης ποσότητας (Λάσκαρης

1996).

Ειδικό

2.2

Οργανωτικός εκσυγχρονισμός στον υπο

κλάδο του μαρμάρου

τερα, οι σττώλειες κατά την εξόρυξη με χρήση
συρματοκοπής, αλυσοπριόνου ανέρχονται σε

Ο οργανωτικός εκσυγχρονισμός στον υποκλά

κυβικά μέτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κο

δο του μαρμάρου μελετάται μέσω της εξέλιξης

0.02

πής , ενώ με τη χρήση εκρηκτικών σε

0.1Ο

κυ

βικά μέτρα ανά τετραγωνικό μέτρο κοπής (Κα
λογερόπουλος

της παραγωγικότητας της εργασίας.
Η

παραγωγικότητα

της

εργασίας

(labor

& Τελωνιάτη 1995).

ρrodυ ctiνity) ορίζεται ως ο λόγος της εκροής

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα

(παραγωγής) προς την αναλωθεiσα εργασία

αποτελέσματα της μελέτης μεγεθών που αφο

(αριθμός

ρούν μόνο την πρωτογενή παραγωγή μαρμά

ημερομίσθια) .

ρο υ (Χειμωνίτη-Τερροβ ίτη
ρυξη

και

κοπή

1986),

δηλ . την εξό

ακατέργαστων

όγκων

μαρμάρου , δεδομένου ότι η κοπή και επεξερ
γασία μαρμάρων για την παραγωγή τελικών
προ-ιόντων σττοτελεί σύμφωνα με την κωδικο

μέ τρηση

εργαζομένων ,

πραγματοποιηθέντα

Η παρσττάνω μέτρηση αφορά

της

παραγωγικότητας

παραγωγικό συντελεστή που

κατά

αναφέρεται και

ως μερ ική παραγωγικότητα (τσώλας

1995).
1995)

Σε όρους τεχνικής επίτευξης (τσώλας

και ειδικότερα παραγόμενα ογκομάρμαρα (κυ

ποiηση της ΕΣΥΕ μεταποιητική δραστηριότητα

βικά μέτρα ή τόνους) ανά εργατοώρα θα πρέ

(ΕΣΥΕ

Εξαiρεση αποτελεί η πε

πει να σημειωθεί ότι η στάθμη της παραγωγι

ρίπτωση της κατάρτισης δεικτών που σχετίζο

κότητας της εργασίας εξαρτάται από τη σχέση

νται με το εξωτερικό εμπόριο της χώρας σε ότι

σττοκάλυψης, το ποσοστό σττόληψης του κοι 

αφορά τα προ-ιόντα της παραγωγής μαρμάρου,
όπου συμπεριλαμβάνονται και τα προϊόντα της

τάσμα τος και τη χρησιμοποιού μενη τεχνολογία

δευτερογενούς παραγωγής (τελικά προϊόντα)

το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό και το κόστος

προκειμένου να υπάρξει μια πληρέστερη εικό

παραγωγής σε συνδυασμό με το ποσοστό α

να της ανταγωνιστικότητας του υποκλάδου .

πόληψης του κοιτάσματος . Σε ότι αφορά το

1980; 1994).

παραγωγής. Η τελευταία καθορίζει ανάλογα με

συνολ ικό κόστος των μεθόδων παραγωγής,

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΜ ΙΣΙΟ

ενδεικτικά αναφέρεται ότι η πλέον ακριβή μέ
θοδος είναι αυτή της εξόρυξης μαρμάρου με τη

2.1 Η

σημασία του υποκλάδου του μαρμάρου

χρήση αλυσοπριόνου (υψηλό κόστος επένδυ
σης , χαμηλή απόδοση:

2

τετραγωνικά μέτρα

Η συμμετοχή του υποκλάδου του μαρμάρου

κοπής/ώρα) και η πιο φθ η νή είναι αυτή της

στο σύνολο του κλάδου της εξορυκτικής βιομη

συρματοκοπής (μεγάλη απόδοση:

χανίας και στο σύνολο υποκλάδου των λατομι
κών και οικοδομικών υλικών μελετάται μέσω

γωνικά μέτρα κοπής/ώρα). Το κόστος της χρή

του συντελεστή ελαστικότητας κλαδικής ανά

μάνσεις ανάλογα μ ε τις γεωλογικές συνθήκες

πτυξης.

και το μέγεθος των σττωλειών του πετρώματος .

498

σης εκρηκτικών παρουσιάζει

6-1 Ο

τετρα

μεγάλες διακυ

Στα επόμενα μελετώνται οι ρυθμοί μεταβολής

στις αναπτυσσόμενες οικονομίες τον κύριο μο 

της εκροής , της εργασίας , της παραγωγικότητας

χλό ανάmυξης της βιομηχανίας . Και αυτό γιατί

της

μέσα από τις επιτυγχανόμενες οικονομίες κλί

εργασίας ,

όπως

επίσης

και

ο

δείκτης

μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας .
Ο ρυθμός

μεταβολής (ή σχετική μεταβολή)

μιας μεταβλητής Χ υπολογίζεται από τη σχέση :

μακας βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα με

αποτέλεσμα την παραπέρα αύξηση της παρα
γωγής και την επέκταση των εξαγωγών (Χαλι 
κιάς

(8ΧΠ!ι)/Χ = ('Χ.-'Χ.-ι)fΧ._,

(1)

1995).

Η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης ενός
κλάδου ορίζεται ως ο λόγος των εισαγωγών

και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για ένα
ευρύ χρονικό διάστημα (aνerage

growth rate,

δίνεται από τη σχέση :

AGR),

προς

τη

φαινομενική

προϊόντος

του

υπό

κατανάλωση

εξέταση

του

κλάδου .

Ως

φαινομενική κατανάλωση ορίζεται το άθροισμα
της παραγωγής και των εισαγωγών μείον τις

(2)

εξαγωγές .

Ο βαθμός
όπου Χ. = η τιμή της μεταβλητής στο τέλος του
χρονικού διαστήματος που μελετάται
Χ1

=η τιμή της μεταβλητής στο έτος βάσης

n =η

χρονική περίοδος που μ ελετάται σε έτη.

λόγος των

εξωστρέφειας

εξαγωγών

ορίζεται

προς τη

ως ο

φαινομενική

κατανάλωση .
Δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και
άλλοι δείκτες όπως ο βαθμός ανοίγματος του

Η μέτρηση της μεταβολής μιας εισροής ή της
εκροής (Ε) επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του

υποκλάδου

δείκτη :

δείκτης διεθνοποίησης και ο δείκτης κάλυψης

ΔΕ

των εισαγωγών

= 100 χ (Ε/Εο)

(3)

όπου Ε, η εισροή ή εκροή κατά το τρέχον έτος t
και

Ε0 η εισροή ή εκροή κατά το έτος βάσης ο.

Ο

δείκτης

μεταβολής

μιας

μερικής

παραγωγικότητας ορίζεται ως λόγος του δείκτ η

μεταβολής της εκροής προς το λόγο του δείκτη
μεταβολής της εισροής .

από εξαγωγές (λόγος εξαγω

γών προς εισαγωγές) (Ιωακείμογλου

1996).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τρόπο του υπο
λογισμού των παραπάνω μεγεθών υπεισέρχε 
ται το πρόβλημα της διαχρονικής αξίας του
χρήματος , στην περίπτωση που υπάρχουν ε
τερογενή προ"fόντα και τα μεγέθη υπολογίζο
νται σε αξία. Για το λόγο αυτό τα μεγέθη που

χρησιμοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι
σε φυσικές μονάδες . Ειδικότερα , για τον υπο

2.3 Η ανταγωνιστικότητα του υποκλάδου του
μαρμάρου

λογισμό των συνολικών εξαγωγών κα ι εισαγω

γών (ακατέργαστων και κατεργασμένων προϊ
όντων) τα κατεργασμένα προϊόντα ανάγονται

Ο όρος ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει ποιο 
τικά (ποιότητα προϊόντος, χρόνος παράδοσης ,
σταθερή παρουσία προϊόντος στη διεθνή αγο 
ρά) και ποσοτικά χαρακτηριστικά (παραγωγι

κότητα της εργασίας , κόστος εργασίας ανά μο
νάδα προϊόντος). Τα ποσοτικά χαρακτηριστικά
που προαναφέρθηκαν, προκύπτουν από την
αναζήτηση των κύριων παραγόντων της αντα

γωνιστικότητας στο εσωτερικό κόστος των επι
χειρήσεων (Χαλικιάς

του μαρμάρου (εισαγωγές συν ε

ξαγωγές προς το σύνολο της παραγωγής) , ο

1995).

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα
για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού μαρ
μ άρου καταρτίζονται μια σειρά δεικτών όπως:

Η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης ξένων
προϊόντων στην εγχώρια αγορά και

ο βαθμός

εξωστρέφειας του υποκλάδου του μαρμάρου
που αναφέρονται στο εξωτερικό εμπόριο της

χώρας δεδομένου ότι οι εξαγωγές αποτελούν

σε ακατέργαστα με βάση την παραδοχή ότι κα
τά την κατεργασία αυτών έχουμε απώλει ες της
τάξης του

50%

(Καλαντζής

2000).

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην πα

ρούσα εργασία έχουν ληφθεί από τις επίση μ ες
εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας
( ΕΣΥΕ) ,

(1998)
96.
4.

καθώς

και

από

την

ICAP Hellas
1980-

και αφορούν τη χρονική περίοδο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ

ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

4.1

Συντελεστής ελαστικότητας κλαδικής ανά

mυξης
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Στα επόμενα μελετώνται οι ρυθμοί μεταβολής

στις αναπτυσσόμενες οικονομίες τον κύριο μο

της εκροής , της εργασίας, της παραγωγικότητας

χλό ανάπτυξης της βιομηχανίας. Και αυτό γιατί

της

μέσα από τις επιτυγχανόμενες οικονομίες κλί

εργασiας,

όπως

επίσης

και

ο

δείκτης

μεταβολής της παραγωγικότητας της εργασίας .

μακας βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα με

Ο ρυθμός μεταβολής (ή σχετική μεταβολή)
μιας μεταβλητής Χ υπολογίζετα ι από τη σχέση :

αποτέλεσμα την παραπέρα αύξηση της παρα
γωγής και την επέκταση των εξαγωγών (Χαλι
κιάς

(oXJOI.)IX = (~-~.1 )/~.,

(1)

1995).

Η ένταση της εισαγωγικής διεfσδυσης ενός
κλάδου ορfζεται ως ο λόγος των εισαγωγών

και ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής για ένα
ευρύ χρονικό διάστημα (aνerage growth rate,

AGR), δίνεται από τη σχέση :

προς

τη

φαινομενική

κατανάλωση

του

προϊόντος του υπό εξέταση κλάδου . Ως
φαινομενική κατανάλωση ορίζεται το άθροισμα
της παραγωγής και των εισαγωγών μεfον τις

AGR = [( χ.ιχ,)Ι '~""'~-1] 100

(2)

εξαγωγές.

Ο

βαθμός εξωστρέφειας

ορfζετα ι

ως

ο

όπου ~ = η τιμή της μεταβλητής στο τέλος του
χρονικού διαστήματος που μελετάται
~ = η τιμή της μεταβλητής στο έτος βόσης

λόγος των εξαγωγών

n = η χρονική περfοδος που μ ελετάται σε έτη .

άλλοι δεfκτες όπως ο βαθμός ανοίγματος του
υποκλάδου του μαρμάρου (εισαγωγές συν ε

Η μέτρηση της μεταβολής μιας εισροής ή τη ς
εκροής (Ε) επιτυγχόνεται με τη βοήθεια του
δείκτη :

προς

τη

φαινομενική

κατανάλωση .

Δυνητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και

ξαγωγές προς το σύνολο της παραγωγής) , ο
δείκτης διεθνοποίησης και ο δείκτης κάλυψης

των εισαγωγών από εξαγωγές (λόγος εξαγω
ΔΕ=

100 χ (Ε/Ε.,)

(3)

γών προς εισαγωγές) (ίωακείμογλου

1996).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον τρόπο του υπο
όπου Ε, η εισροή ή εκροή κατά το τρέχον έτος

t

κα ι

fΞο η εισροή ή εκροή κατά το έτος βόσης ο.
Ο

δείκτης

μεταβολής

μιας

μερικής

παραγωγικότητας ορίζεται ως λόγος του δεfκτη
μεταβολής της εκροής προς το λόγο του δείκτη
μεταβολής της εισροής.

2.3 Η ανταγωνιστικότητα του υποκλόδου του
μαρμάρου

χρήματος, στην περlπτωση που υπάρχουν ε
τερογενή προΤόντα και τα μεγέθη υπολογίζο
νται σε αξ ία. Για το λόγο αυτό τα μεγέθη που
χρησιμοπο ιούνται στην παρούσα εργασlα είνα ι

σε φυσικές μονάδες . Ειδικότερα, για τον υπο
λογισμό των συνολικών εξαγωγών και εισαγω
γών (ακατέργαστων και κατεργασμένων προΤ
όντων) τα κατεργασμένα προΤόντα ανάγονται

Ο όρος ανταγωνιστικότητα περιλαμβάνει ποιο

τικά (ποιότητα προϊόντος, χρόνος παράδοσης,
σταθερή παρουσία προ'fόντος στη διεθνή αγο
ρά) και ποσοτικό χαρακτηριστικό (παραγωγι

κότητα της εργασίας, κόστος εργασίας ανά μο
νάδα προϊόντος) . Τα ποσοτικό χαρακτηριστικό
που προαναφέρθηκαν , προκύπτουν από την
αναζήτηση των κύριων παραγόντων της αντα
γωνιστικότητας στο εσωτερικό κόστος των επι
χειρήσεων (Χαλικιός

λογισμού των παpαττόνω μεγεθών υπεισέρχε
ται το πρόβλημα της διαχρονικής αξίας του

1995).

Προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα
για την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού μαρ

σε ακατέργαστα με βάση την παραδοχή ότι κα
τά την κατεργασlα αυτών έχουμε απώλειες της

τάξης του 50% (Καλαντζής 2000).

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στην πα

ρούσα εργασία έχουν ληφθεl από τις επίσημες
εκδόσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας

(ΕΣΥΕ), καθώς και από την ίCΑΡ Hellas
(1998) και αφορούν τη χρονική περίοδο 198096.

μάρου καταρτίζονται μια σειρά δεικτών όπως:
Η ένταση της εισαγωγικής διείσδυσης ξένων
προϊόντων στην εγχώρια αγορά και ο βαθμός

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ

εξωστρέφειας του υποκλόδου του μαρμάρου

4.1 Συντελεστής ελαστικότητας κλαδικής ανό

που αναφέρονται στο εξωτερικό εμπόριο της

χώρας δεδομένου ότι οι εξαγωγές αποτελούν
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ΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

mυξης

Η εξέλιξη του συντελεστή ελαστικότητας κλαδι
κής ανάπτυξης του υποκλάδου του μαρμάρου

γωγής το

στο σύνολο του

δεiκτη παραγωγής ορυχείων.

κλάδου των ορυχείων χαρα

κλάδου

ο αντίστοιχος δείκτης του υπο

1994

μαρμάρου

ήταν

διπλάσιος

από

το

κτηρίζε τα ι από μια σημαντική μείωση το

όπου λαμβάνει την ελάχιστη τιμή

1984,
{0,82) κατά τη

4.2

Παραγωγικότητα της εργασίας

διάρκεια της περιόδου που μελετάται και μια α

ξιοσημείωτη ανάκαμψη μετά το

1994,

1987 έως το
(2, 1). Στη

παραγωγής, απασχόλησης και παραγωγικότη

1996 λαμβάνει την τιμή

τας εργασίας οι οποίοι αναφέρονται στο έτος

όπου λαμβάνει τη μέγ ιστη τιμή

συνέχεια φθiνει και το

Στο διάγραμμα

βάσης

1,7.
Ο συντελεστής ελαστικότητας που αναφέρε

1980 και

1

παρουσιάζονται οι δείκτες

υπολογίστηκαν σύμφωνα μ ε τα

όσα προαναφέρθηκαν στα προηγούμενα .

ται στο σύνολο των λα τομικών και οικοδομικών
υλικών παρουσιάζει ανάλογη πορεία με έτη

Διάγραμμα

καμπής το

τι

απασχόλησης κα ι παραγωγικότητας εργασίας

αλλά χαρακτηρίζεται από μ ια βραχεία

(1980=100).
Figure 1. lndίces of marble qυarrying outρut ,
total emρ\oyment and labor ρroductiνity
(1980=100).

μή,

2,1),

περίοδο

1984 (1 ,32)

(1986-88)

και το

1994 (μέγιστη

σταθεροποίησης.

Εξετάζοντας τους μέσους ετήσιους ρυθμούς
μεταβολής των συντελεστών ελαστικότητας α

1.

Δεfκτες παραγωγής, συνολι κής

νάπτυξης του υποκλάδου του μαρμάρου στον
κλάδο των ορυχεlων και στα λατομικά και οικο

450,0 -

δομ ι κά υλικά παρατηρούμε ότι κατά τη περίοδο

που εξετάζουμε αυξήθηκαν κατά

2,64%

2,99%

και

αντiστοιχα. Ωστόσο η αυξητική αυτή τά

ση είναι πιο ομαλή σε σχέση με τον κλάδο των
ορυχείων αντίθετα από τα λατομ ικά και οικο
δομ ι κά υλικά όπου την περfοδο

1980 - 1985

400.0

Ι

350,0

παρατη ρού μ ε αύξηση με ετήσιο ρυθμό της τά
ξης του

90

και

11 ,3%, ενώ κατά
1991-96 έχουμε

ρυθμούς τη ς τάξης του
στοιχα (πίνακας
Πίνακας

1.

τις περιόδους

1986-

μείωση με ετήσιους

1,2%

και

2,5%

αντί

1).

Μέσοι ρυθμοί μεταβολής του συντε

300,0

~

2so. o l~200,0

-+------

λεστή ελαστικότητας ανάπτυξης του υποκλά
δου του μαρμάρου (Κωδικός ΕΣΥΕ :

1412) στο
14) και

σύνολο των ορυχείων (Κωδικός ΕΣΥΕ :

στα λα τομικά και οικοδομικά υλικά (Κωδικός
ΕΣΥΕ : 141).
Tab\e 1. Marble qυarryίng outρut index to qυar
rying and construction materials outpυt index
and marble quarrying output index to total
mιnιng outρut 'ιn dex. Ανerage growth ra tes.
με- ΔΠ 1412/
ΔΠ 1412/
Μέσοι
ρυθμοί
ταβολής (%)
ΔΠ 14
ΔΠ 141
1980-85
-0,98
11,27
-1,21
1986-90
6,38
1991 -96
2,84
-2,48
1980-96
2,99
2,64
Πηγη : Επεξεργασια στοιχειων της ΕΣΥΕ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο uποκλάδος του ελ
ληνικού μαρμάρου συμβάλλει σημαντικά στην

ενiσχυση του κλάδου της εξορυκτικής βιομηχα
νίας, δεδομένου ότι σε όρους δεικτών παρα-

50,0 .

0,0
n.'Ot;;)

~

n.'Ο"ν Oj'l}'- ο.ι'Ο'ο ο.ι'Ο'Ο ο.ι<f> ο.ιο.ι"' ο.ι<t" ο.ι<>.i'ο

~

~

~

~

~

~

~

~

Στον π ίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι ρυθμοί
μ εταβολής του δείκτη παραγωγής λατομείων
μαρμάρου : ΔΠ1412 , του δείκτη συνολικής α
πασχόλησης: ΔΝ και του δεiκτη τ ης παραγωγι
κότητας της εργασίας: ΔΠε .
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Figυre 2. Eνolυtion of ουtρυt (tons), exports
(tons), imρorts (tons) and aρρarent consυmρ
tion (tons).

2 500 000

Διάγραμμα

3. Ένταση

εισαγωγικής διείσδυσης,

βαθμός εξωστρέφειας .
Figυre 3. lmport penetration rate, export orientation.
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5.

- - βλθΜΟΣ ΕΞΩΣτΡΕΦΕιΑΙ

β) μια περίοδο ωρίμανσης όπου η ανάπτυξη
συνεχiζεται με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η συμβολή του υποκλάδου του μαρμάρου εlναι

(μικρότερη αύξηση της παραγωγής) και υπάρ

σημαντική τόσο σε όρους συμμετοχής στο ΑΕΠ

ξουν ενδείξεις διαδικασίας αναδιάρθρωσης που

όσο και σε όρους συμμετοχής στη συνολική α

εισέρχεται ο υποκλάδος (αύξηση της παραγω

πασχόληση,

γι κότητας της εργασίας λόγω μεlωσης των α

δεδομένης

της

έκτασης

που

προσλαμβάνει το φαινόμενο της aποβιομηχά

πασχολούμενων

νισης (τσώλας

και

1996)

ιδιαίτερο στον κλάδο της

εξορυκτικής βιομηχανiας. Επiσης τα παραπά

κυρiως

των

ημερομισθίων)

γ) μια περίοδο στασιμότητας (πολύ ελαφριάς

νω ενισχύονται από την εξέλιξη του συντελεστή

μείωσης) της παραγωγής όπου οι επιδόσεις σε

ελαστικότητας κλαδικής ανάπτυξης του υπο

όρους παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγ

κλάδου μαρμάρου στο σύνολο του κλάδου των

χάνονται μέσω της συνεχιζό μενης διαδικασίας

ορυχεiων .

αναδιάρθρωσης, η οποία πλήττει όχι μόνο την

Σε ότι αφορό τον οργανωτικό εκσυγχρονι

απασχόληση των ημερομισθίων αλλά και των

σμό του υποκλάδου σε συνδυασμό με τα πο

μισθωτών .

σοτικά χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας ,

Επομένως η διατήρηση ή/και αύξηση της α
νταγωνιστικότητας του ελληνικού μαρμάρου

μπορούμε να διακρiνουμε στο σύνολο της πε
ρ ι όδου που μελετάται τρεις επιμέρους περι ό
α) μια περfοδος ανάπτυξης

μπορεi να επιτεuχθεi όχι μ όνο μέσω του οργα

νωτικού εκσυγχρονισμού , που στις περισσότε

δους :

(1980-85) όπου

ρες περιπτώσεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένος

κυριαρχεi η επέκταση του υποκλάδου (αύξηση

με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης, αλλά και μέ
σω του τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των ε

της παραγωγής)

ξορυκτικών μονάδων (εφαρμογή μεθόδων εξό-
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ρυξης με υψηλή απόδοση και ή δυνατόν αύξη
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