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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

 

Οι εργολάβοι του Ηνωμένου Βασιλείου αναζητούν υλικά, προϊόντα και υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 

πανδημίας. 

Το περιοδικό Construction News πραγματοποίησε μία έρευνα μεταξύ 20 εκ των μεγαλυτέρων 

εργολαβικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου και κατέληξε σε μία λίστα υλικών, προϊόντων ή και 

υπηρεσιών των οποίων οι ελλείψεις έχουν το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αλυσίδα εφοδιασμού της 

χώρας. Προς το παρόν, η βραχυπρόθεσμη ζήτηση καλύπτεται από τα υπάρχοντα αποθέματα, αλλά οι 

μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προοπτικές είναι αβέβαιες. 

Το κείμενο της έρευνας εντοπίζεται στο σύνδεσμο:  

https://www.constructionnews.co.uk/agenda/11-materials-and-products-in-most-short-supply-20-04-2

020/ 

Η λίστα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 11 υλικά ή ομάδες υλικών κατασκευών: 

1. Γύψινες σανίδες: Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας κατασκευαστής αυτού του προϊόντος στη χώρα και 

ο κύριος προμηθευτής, η British Gypsum, έκλεισε το εργοστάσιό της από τις 27 Μαρτίου. Ένα 

μεγάλο μέρος έχει κατευθυνθεί στα προσωρινά νοσοκομεία που στήθηκαν για την αντιμετώπιση 

της πανδημίας. 

2. Τούβλα: Εκτός από τη διακοπή της εθνικής παραγωγής, οι χρόνοι παράδοσης για αυτό το προϊόν 

επιδεινώθηκαν και από την κρίση της πανδημίας. 

3. Κονίαμα: Θεμελιώδες σε οποιοδήποτε έργο, ο εφοδιασμός του επηρεάστηκε από το κλείσιμο των 

εγχωρίων κατασκευαστών, όπως η CPI Mortars, η Remix και η Dry Mortar. 

4. Εσωτερικές πόρτες: Το κλείσιμο των εργοστασίων περιορίζει τις επιλογές τροφοδοσίας και 

ταυτόχρονα δημιουργεί συνθήκες αλλαγών στις προδιαγραφές στις παραγγελίες εκείνων που 

εξακολουθούν να λειτουργούν συγκριτικά με την προ κρίσης εποχή. 

5. Χαλύβδινα υπέρθυρα: Παρόλο που αυτό το προϊόν δεν χρησιμοποιείται μαζικά, εξακολουθεί να 

είναι απαραίτητο για οποιοδήποτε κατασκευαστικό έργο και ο κορυφαίος κατασκευαστής της 

χώρας, η Keystone Group, σταμάτησε την παραγωγή. 

6. Σκληρά υλικά εξωραϊσμού: όπως υλικά επίστρωσης και προμήθειες από πέτρα. 

7. Εξοπλισμός ατομικής προστασίας: Κυρίως μάσκες FFP3, καθώς είναι απαραίτητες για εργασία με 

έκθεση σε επιβλαβή σωματίδια (όπως για παράδειγμα στους τομείς της αεροπορικής βιομηχανίας, 

της ενέργειας ή των σιδηροδρόμων). Είναι σχεδόν αδύνατη η προμήθειά τους εκτός εάν οι 

εργασίες έχουν σχέση με το εθνικό σύστημα υγείας. 
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8. Σκυρόδεμα και αδρανή υλικά, προϊόντα λατομείου και υλικά κάλυψης επιφανειών: Η έλλειψή 

τους, σύμφωνα με μία από τις αναθέτουσες εταιρείες, θα έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στα έργα 

ενέργειας και αυτοκινητοδρόμων. 

9. Συνεργεία τοποθέτησης: Εκείνοι με τους οποίους εργάζονται σήμερα οι αναθέτουσες εταιρείες 

ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα αφερεγγυότητας ή έλλειψης ρευστότητας στο εγγύς 

μέλλον. Αυτό εξαρτάται από την ταχύτητα υλοποίησης του κυβερνητικού προγράμματος εταιρικής 

χρηματοδοτικής διευκόλυνσης και στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων. 

10. Υπηρεσίες διανομής: Ορισμένοι από τους παρόχους αυτών των υπηρεσιών λειτουργούν μόνο για 

«βασικά» έργα, τα οποία έχουν επηρεάσει την προμήθεια διαφόρων προϊόντων σε άλλα «μη 

απαραίτητα». Καθώς οι έμποροι αντιμετωπίζουν συμπτώματα αφερεγγυότητας, οι εργασίες και οι 

παραδόσεις έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι χρόνοι παράδοσης των 

έργων. Τα έργα αυτοκινητοδρόμων και κατασκευαστικών έργων θα μπορούσαν να επηρεαστούν 

σοβαρά. 

11. Σύνδεση στο Διαδίκτυο: Αρκετά από τα ενεργά έργα κατασκευής και υποδομής δεν θα έχουν 

γραμμές σύνδεσης έως τον Ιούνιο, λόγω αδυναμίας εξασφάλισης ημερομηνιών πραγματοποίησης 

εργασιών εγκατάστασης των γραμμών, γεγονός που αποτελεί μείζον πρόβλημα ειδικά για έργα 

αγροτικής ανάπτυξης, που βρίσκονται σε περιοχές χωρίς σύνδεση 4G. 

Η διαθεσιμότητα αυτών των βασικών προϊόντων έχει ήδη επηρεαστεί από το κλείσιμο εργοστασίων. 

Είναι απαραίτητο, μόλις τεθούν ξανά σε λειτουργία, να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις προμήθειες 

για να διασφαλίσουν ότι φτάνουν σε αυτούς που τα χρειάζονται περισσότερο και στους κατάλληλους 

χρόνους, πράγμα το οποίο δεν είναι βέβαιο και ενδεχομένως να χρειασθεί ικανός χρόνος. 

Σημειωτέον ότι, οι προκηρύξεις δημόσιων έργων των βρετανικών Υπουργείων και κρατικών φορέων 

που υπερβαίνουν τις £10.000 αναρτώνται στην εφαρμογή «Contracts Finder»: 

www.contractsfinder.service.gov.uk/Search .  

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι τυχόν ενδιαφερόμενες ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να 

απευθύνονται στο Γραφείο ΟΕΥ της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο ecocom.london@mfa.gr   
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