
Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

 

 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Έρευνα Αγοράς Δομικών Υλικών Νοτίου Κορέας 2021 

 

I. Μάρμαρα 

 Ενδιαφέρον προϊόν για την κορεατική αγορά, λόγω ισχυρού τομέα κατασκευών. 

Εξάγουμε κυρίως κατεργασμένα μάρμαρα. 

 Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την Κίνα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, το Ομάν 

και την Τουρκία. 

 Ο κατασκευαστικός τομέας της Νοτίου Κορέας αποδείχτηκε ιδιαίτερα ανθεκτικός εν 

μέσω πανδημίας. Το 2020 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για την Ελλάδα καθώς 

πραγματοποιήσαμε  εξαγωγές αξίας 5,1 εκ. $ Η.Π.Α..  

 

Η ζήτηση του μαρμάρου ως δομικού υλικού “πολυτελείας” ακολουθεί, όπως είναι 

φυσικό, την πορεία του κατασκευαστικού τομέα. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές 

κατεργασμένου μαρμάρου (δασμολογικές κλάσεις 680221 και 680291) της Νοτίου Κορέας 

αυξήθηκαν από 50,8 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2001 σε 237,3 εκ. δολ. ΗΠΑ κατά το 2008. Στη συνέχεια, 

λόγω της κρίσης του κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος επλήγη από την υπερπροσφορά 

νεόκτιστων διαμερισμάτων και την υπερχρέωση των νοικοκυριών, σημείωσαν κάμψη για 

να διαμορφωθούν το 2015 σε 92,1 εκ. δολ. ΗΠΑ. Η εκ νέου αναθέρμανση της οικοδομικής 

δραστηριότητας οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών μαρμάρων σε 128,7 εκ. δολ. ΗΠΑ το 

2018 και 127,5 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2019, για να σημειώσουν μικρή κάμψη το έτος Covid-19 

2020, στα 124,2 εκ. δολ. ΗΠΑ. 

Αντίθετα, η διακύμανση των ελληνικών εξαγωγών κατεργασμένου μαρμάρου δεν 

υπήρξε τόσο ακραία, καθώς επηρεάστηκαν περισσότερο από τη σύναψη συγκεκριμένων 

συμβολαίων προμήθειας για έργα κορεατικών κατασκευαστικών εταιριών στην Κορέα ή 

σε τρίτες χώρες. Σημειωτέον ότι οι κορεατικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις πολύ σπάνια 

εισάγουν οι ίδιες μάρμαρα, καθώς προτιμούν να τα προμηθεύονται από εγχώριους 

εισαγωγείς και διανομείς. 
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Το μερίδιο αγοράς του ελληνικού κατεργασμένου μαρμάρου στην εδώ αγορά ήταν 

4,6% το 2014 (ιστορικό υψηλό), 3,5% το 2017, 3,3% το 2018, 2,8% το 2019 (3,5 εκ. $ Η.Π.Α.) 

και 4,05% το 2020 (5 εκ. $ Η.Π.Α., άνοδος 42,9%). Ο ανταγωνισμός προέρχεται πρωτίστως, 

στην δασμολογική κλάση 680221 από την Κίνα, την Ιταλία, το Ομάν, την Αίγυπτο και την 

Τουρκία, ενώ στην δασμολογική κλάση 680291 από την Κίνα, την Αίγυπτο, την Ιταλία, το 

Ομάν, την Τουρκία και το Πακιστάν. Σαφώς και το ελληνικό μάρμαρο διαθέτει αξιόλογες 

προοπτικές στην κορεατική αγορά αλλά απαιτείται πιο έντονη δραστηριοποίηση των 

ελληνικών εξαγωγικών εταιρειών και προσοχή στην συμμόρφωση προς τις κορεατικές 

προδιαγραφές. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, οι 

εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου πραγματοποιούνται αδασμολόγητα ενώ το 

κατεργασμένο επιβαρύνεται με εισαγωγικό δασμό της τάξης του 5%. 
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Προμηθευτές Επεξεργασμένων Μαρμάρων Νοτίου Κορέας 

  

 

Κίνα, 37,3%

Ιταλία, 13,2%

Ομάν, 12,6%

Αίγυπτος, 11%

Ελλάδα, 8,2%

Τουρκία, 5,1%

HS 680221 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2020
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HS 680291 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2020
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Οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Νοτίου Κορέας είναι πολύ πιο 

περιορισμένες (1,14 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2020) και ακολούθησαν, σε γενικές γραμμές, την 

πορεία των κατεργασμένων μαρμάρων. Οι εξαγωγές μας σε ακατέργαστα μάρμαρα είναι 

επίσης πολύ χαμηλές και παρουσιάζουν διαχρονικά μεγαλύτερη παραλλακτικότητα από 

τις εξαγωγές μας σε κατεργασμένα. 

 

 

Κατά τo 2019 η χώρα μας δεν εξήγαγε καθόλου ακατέργαστο μάρμαρο προς τη 

Νότιο Κορέα, ενώ το 2020 πραγματοποίησε πολύ μικρές εξαγωγές της τάξης των 67 χιλ. $ 

Η.Π.Α.  Από τις ανταγωνίστριες χώρες, αξιόλογη αύξηση σημείωσε το μερίδιο αγοράς της 

Τουρκίας. 

Συνολικά, το 2020 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τις ελληνικές εξαγωγές μαρμάρου 

στη Νότιο Κορέα. Πραγματοποιήθηκαν περιορισμένες εξαγωγές ακατέργαστου 

μαρμάρου, αλλά η αξία των εξαγωγών μας σε κατεργασμένο μάρμαρο (που αποτελεί την 

μερίδα του λέοντος) σημείωσε άνοδο της τάξης του 43%, φτάνοντας τα 5 εκ. $ Η.Π.Α.. 
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II. Αλουμίνιο 

 

 Επίσης πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα μη πεπερασμένο με μεγάλη προστιθέμενη 

αξία, προϊόν για την κορεατική αγορά, με ευρεία χρήση στα υψηλά κτίρια που 

κυριαρχούν στην Κορέα. 

 Ο εισαγωγικός δασμός έχει ουσιαστικά μηδενισθεί. Ο ανταγωνισμός προέρχεται 

κυρίως από την Κίνα, τις Η.Π.Α., την Γερμανία, την Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία και την 

Γαλλία. 

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας των κορεατικών 

επιχειρηματικών ομίλων και τις ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μεγάλο 

ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές συνεργασιών και υπεργολαβιών σε τρίτες 

χώρες. 

 Οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό αλλά 

εμφανίζουν διαχρονική αύξηση. Κατά το 2019, οι εξαγωγές μας σημείωσαν ιστορικό 

υψηλό αξίας 3,4 εκ. $ Η.Π.Α. για να επανέλθουν το 2020 στα 1,33 εκ. $ Η.Π.Α.. 

 

Τα προφίλ αλουμινίου είναι ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον προϊόν για την κορεατική 

αγορά, καθώς: 

 Δεν είναι πεπερασμένος πόρος (αντίθετα από τα μάρμαρα), 

 Έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας, 

 Η χώρα μας έχει πολύ αξιόλογη τεχνογνωσία και σοβαρές εξαγωγές, 

 Δεν αποτελεί δομικό υλικό πολυτελείας αλλά είναι απολύτως απαραίτητο, και 

μάλιστα στα υψηλά κτίρια που καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος του 

κατασκευαστικού τομέα της Νοτίου Κορέας, και 

 Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού κατασκευής των κτιρίων αυτών 

(έως και 50%) αφορά τις προσόψεις τους, όπου τοποθετούνται τα προφίλ 

αλουμινίου. 

Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό. Οι εξαγωγές μας ωστόσο σε ελάσματα και ταινίες αλουμινίου 

(δασμολογική κλάση 7606) αυξήθηκαν από 689 χιλ. $ Η.Π.Α. το 2017 σε 1,5 εκ. $ Η.Π.Α. το 

2018, φτάνοντας το 2019 στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των 3,4 εκ. $ Η.Π.Α. για να υποστούν 

το 2020 διόρθωση στα 1,33 εκ. $ Η.Π.Α. 
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Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την Κίνα, Η.Π.Α., Γερμανία, Ταϊλάνδη, 

Ιαπωνία και Γαλλία. Το συνολικό μέγεθος των ετήσιων εισαγωγών της Νοτίου Κορέας είναι 

της τάξης του 1 δις δολαρίων Η.Π.Α. 
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Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, οι 

εισαγωγές αλουμινίου επιβαρύνονται –ανάλογα με την δεκαψήφια δασμολογική κλάση- με 

εισαγωγικό δασμό της τάξης του 0 έως 3%. 

Καθώς σχεδόν το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη Νότιο Κορέα 

ελέγχεται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (chaebols), είναι σημαντικό για τις 

ελληνικές εταιρείες του κλάδου να αφιερώσουν πόρους στην ανάπτυξη των κατάλληλων 

επαφών και διασυνδέσεων, καθώς και στην σε βάθος κατανόηση των τεχνικών 

προδιαγραφών που πρέπει να διέπουν τα προϊόντα αυτά στην Κορέα. 

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η προοπτική συνεργασιών ελληνικών 

εταιρειών του κλάδου με κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες σε έργα που 

αναλαμβάνουν οι τελευταίες στην αλλοδαπή, και ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές οι οποίες 

είναι ιδιαίτερα οικείες στους Έλληνες επιχειρηματίες, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Βόρεια 

Αφρική και η Μέση Ανατολή. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η συμμετοχή στην 

ετήσια Διάσκεψη Συνεργασίας Παγκοσμίων Υποδομών της (Global Infrastructure 

Cooperation Conference – GICC, https://www.gicc.kr/eng/, μήνας Σεπτέμβριος), όπου 

πρακτικά οι κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες συναντιούνται με τους πελάτες και 

συνεργάτες τους, πρωτίστως από τις ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές της Βόρειας και 

Υποσαχαρικής Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Κεντρικής & Νοτιοανατολικής Ασίας και Νοτίου 

Αμερικής. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες ή σύνδεσμοι παρακαλούνται να 

επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας προκειμένου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες και 

επιβοήθηση. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.gicc.kr/eng/

