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1. ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

1.1.Μζγεθοσ και Δομή Αγοράσ  

H αγνξά θαηαζθεπψλ ησλ ΖΑΔ είλαη ε δεχηεξε κεγαιχηεξε ζηηο ρψξεο ηνπ Κφιπνπ (κεηά ηελ 
ανπδηθή Αξαβία), αγγίδνληαο ην 1 ηξηο δνι ΖΠΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ έξγσλ απφ ζηάδην 
πξνγξακκαηηζκνχ έσο εθηέιεζε θαηαζθεπψλ) i . Μεηά απφ 2 ρξφληα ζπξξίθλσζεο (ιφγσ ησλ 
ρακειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ), ν θιάδνο αλέθακςε ην 2018, θαηαγξάθνληαο αλάπηπμε 4,8% (έλαληη 
κέζνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο 1,08% ηελ πεληαεηία 2014-2018) ii . Ζ αλνδηθή πνξεία ηνπ θιάδνπ 
αλακέλεηαη λα ζπλερηζηεί θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία (2019-2023), κε θαηαιχηε ηελ ηειηθή επζεία 
πξνο ηελ EXPO2020, θαη ηελ επλντθή επίδξαζε απφ ηελ αλάθακςε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, 
θαζψο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζε φινπο ηνπο ππν-θιάδνπο (θαηνηθίεο, ελέξγεηα, 
ππεξεζίεο σθέιεηαο, ππνδνκέο, εκπνξηθά θαη επαγγεικαηηθά αθίλεηα). Δμάιινπ, πιεζψξα 
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ έρεη αλαθνηλψζεη ε εκηξαηηλή Κπβέξλεζε, φπσο ην ηξαηεγηθφ 
Πιάλν Τπνπξγείνπ Παηδείαο 2017-2021, ε Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή 2050, ην Οηθηζηηθφ Πξφγξακκα 
Sheikh Zayed, ε ηξαηεγηθή Σνπξηζκνχ Νηνπκπάη, θιπ, εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνψζεζε επελδχζεσλ 
ζε κεηαθνξέο, ελέξγεηα, θνηλσληθέο ππνδνκέο, θιπ.   

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην Business News for Construction-BNC Network, ζην 
ηέινο ηνπ 2017 (επηέκβξηνο 2017), ήηαλ ππφ θαηαζθεπή 7.531 έξγα ζηα ΖΑΔ, αμίαο 252,7δηοUSD 
(έλαληη 6.145 έξγσλ ηνλ επηέκβξην ηνπ πξνεγνχκελνπ ρξφλνπ), θαηαγξάθνληαο αχμεζε θαηά 23 
θαη 16% ζε φγθν θαη αμία, αληίζηνηρα. πλνιηθά ηα ελεξγά θαηαζθεπαζηηθά έξγα ηελ ίδηα πεξίνδν 
ζηα ΖΑΔ αλέξρνληαλ ζε 11.636 (αμίαο 805δηοUSD), ζπκπεξηιακβάλνληαο πέξαλ απηψλ ππφ 
θαηαζθεπή, ηα πξνθεξπγκέλα, ππφ ζρεδηαζκφ θαη ζηάζηκα έξγα.  

χκθσλα κε ηειεπηαία δηαζέζηκα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Οκνζπνλδηαθήο Αξρήο 
Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηαηηζηηθήο-FCSA (έηνπο 2016), ν θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο παξακέλεη ν 
ηξίηνο ζεκαληηθφηεξνο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΖΑΔ κεηά ηνλ πεηξειατθφ θαη ηo εκπφξην, κε πνζνζηφ 
ζπκκεηνρήο ζην ΑΔΠ 10,3%, έλαληη 9,7% ην 2015 θαη 8,3% ην 2014.  

Πάλησο, ζεκεηψλεηαη φηη πνιιά έξγα, θπξίσο ζην Νηνπκπάη, είηε είλαη ζηάζηκα (δελ έρεη 
νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ηνπο), είηε δελ παξαδίδνληαη θαη δελ δηνρεηεχνληαη ζηελ αγνξά, παξφηη 
είλαη νινθιεξσκέλα (θπξίσο θαηνηθίεο κέζνπ θαη πςεινχ θφζηνπο), γηα λα απνθεπρζεί ε πεξεηαίξσ 
πηψζε ησλ αγνξαίσλ ηηκψλ. Δηδηθφηεξαiii, ην πνζνζηφ ησλ ζηάζηκσλ έξγσλ αλέξρεηαη ζε 28%, 
πνζνζηφ 42% ηειεί ππφ θαηαζθεπή, 8% ηειεί ζε ζηάδην πξνγξακκαηηζκνχ, 15% ζε ζηάδην 
ζρεδηαζκνχ θαη 7% ζε ζηάδην δεκνπξάηεζεο.  

 Καηαζθεπέο Καηνηθηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε ζπληζηψζα ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ θιάδνπ 
ζηα ΖΑΔ πνπ ζπλεηζθέξεη πνζνζηφ 33,1% ηνπ ζπλνιηθνχ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ. ηελ δηαηήξεζε 
ηεο αλάπηπμεο ησλ νηθηζηηθψλ θαηαζθεπψλ αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ην Κπβεξλεηηθφ Πξφγξακκα 
Οίθηζεο, πξνυπνινγηζκνχ AED1.7 δηο (US$462.9 εθ) γηα ην 2019 (απμεκέλνπ θαηά 6,3% ζε ζρέζε 
κε ην πξνεγνχκελν έηνο.  

 Βηνκεραληθέο θαηαζθεπέο. ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο απεμάξηεζεο ηεο εκηξαηηλήο νηθνλνκίαο 
απφ ηνλ πεηξειατθφ ηνκέα, ε Κπβέξλεζε πξνσζεί ηελ ηξαηεγηθή Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο 2030, 
ζηνπο ηνκείο ρεκηθψλ, πιαζηηθψλ, αινπκηλίνπ, θιπ. Δλ πξνθεηκέλσ, ζεκεηψλεηαη ε αλαθνίλσζε 
θαηαζθεπήο ηνπ Βηνκεραληθνχ Πάξθνπ Πνιπκεξψλ, εηδηθή βηνκεραληθή δψλε πιαζηηθψλ, φπνπ 
αλακέλεηαη ε πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ χςνπο 1,5δηο δνι ΖΠΑ ηελ πξνζερή πεληαεηία. 
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 Δλέξγεηα. Ο ππνηνκέαο ζπλεηζθέξεη 26,7% ζηνλ εκηξαηηλφ θιάδν θαηαζθεπψλ θαη αλακέλεηαη λα 
θαηαγξάςεη εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 6,53%, θαηά ηελ πξνζερή πεληαεηία, θπξίσο ράξηο ζηελ 
εκηξαηηλή ζηξαηεγηθή ΑΠΔ, ζην πιαίζην ηεο Energy Strategy 2050. Πξφθεηηαη γηα θηιφδνμν 
πξφγξακκα πνπ απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ΑΠΔ ζηελ θαηαλαιηζθφκελε ελέξγεηα 
ζε 50% ην 2050 (απφ 25% ην 2017), κε ηελ θαηαζθεπή ελεξγεηαθψλ ππνδνκψλ χςνπο 163δηο δνι 
ΖΠΑ.  

 Τπνδνκέο. Ζ άλνδνο ησλ θαηαζθεπψλ ηνπ ππνθιάδνπ αθνξά θπξίσο ηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ 
πςειήο ηαρχηεηαο (hyperloop). Σν 2018, ε Hyperloop Transportation Technologies (HTT) ππέγξαςε 
ζπκθσλία κε ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θνινζζφ ηνπ Ακπνχ Νηάκπη Aldar Properties PJSC γηα ηελ 
θαηαζθεπή κέρξη ην 2020 ζπζηήκαηνο hyperloop ζηελ πεξηνρή ηεο Expo 2020 θαη ηνπ λένπ 
αεξνδξνκίνπ ηνπ Νηνπκπάη Al Maktoum International Airport. Δμάιινπ, ζε εμέιημε είλαη ην ζρέδην γηα 
ηελ θαηαζθεπή εζληθνχ ζηδεξνδξνκηθνχ δηθηχνπ Union Railway, κήθνπο 1200ρικ. Μφλνλ ε θάζε 
ζχλδεζεο Ακπνχ Νηάκπη-Νηνπκπάη εθηηκάηαη ζε 1,2δηο δνι ΖΠΑ. 
 
COVID-19: Πξψηεο εθηηκήζεηο 
Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ, ν ηέηαξηνο ζεκαληηθόηεξνο ζηελ νηθνλνκία ησλ ΗΑΕ, έρεη ήδε 
δερζεί ζεκαληηθό πιήγκα από ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ. Μεηά από δπλακηθή αλάθακςε 
ην 2019, ράξηο ζηελ ηειηθή επζεία πξνο ηελ EXPO2020, ηεο ηάμεο ηνπ 3,3%, εθηηκάηαη όηη ην 
ηξέρνλ έηνο ζα ζπξξηθλσζεί θαηά 1,9% (έλαληη πξν-COVID πξόβιεςεο γηα πεξαηηέξσ άλνδν 
4,3%), κε πξννπηηθή αλάθακςεο 3,8% ην 2021. 
Αλ θαη θαηά ην δηάζηεκα θιεηζίκαηνο ηεο νηθνλνκίαο, νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο 
ζπλερίζηεθαλ, πξνιεπηηθά κέηξα θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ (π.ρ. κεηαθίλεζε 
εξγαηώλ) επηβξάδπλαλ ηελ πνξεία εθηέιεζεο ησλ έξγσλ. Πεξαηηέξσ, νη επηπηώζεηο ηεο 
παλδεκίαο ζηελ νηθνλνκία πιήηηνπλ άκεζα θαη έκκεζα ελ ιόγσ ηνκέα θαη ζπκπιεξσκαηηθό 
απηνύ θιάδν δνκηθώλ πιηθώλ:  
-Η θξίζε ξεπζηόηεηαο νδεγεί εθ ησλ πξαγκάησλ ηελ αγνξά ζε αλαηηκνιόγεζε ζπκβνιαίσλ 
έξγσλ, κε κεηώζεηο πνπ, ζύκθσλα κε παξάγνληεο ηεο αγνξάο, θπκαίλνληαη από 10 έσο 20%. 
-Δελ θαηαγξάθνληαη δπζρέξεηεο ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα δνκηθώλ πιηθώλ. 
-Η αλαβνιή ηεο Παγθνζκίνπ Εθζέζεσο EXPO2020 νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε νινθιήξσζεο 
έξγσλ θαη παξάηαζε ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο πεξηόδνπ θαηά έλα έηνο, κε επηπηώζεηο ζε 
ηερληθέο εηαηξείεο θαη πξνκεζεπηέο δνκηθώλ πιηθώλ. Η δηνξγαλώηξηα εηαηξεία ηεο EXPO2020 
θαη νη εζληθέο ζπκκεηνρέο αλέζηεηιαλ πξνζσξηλά ηηο πξνθεξύμεηο λέσλ έξγσλ θαη 
δηαγσληζκώλ. 
-Σηα κέζα 2020, ε Κπβέξλεζε ηνπ Νηνπκπάη αλαθνίλσζε ηελ αλαζηνιή λέσλ 
θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ. Ελ ζπλερεία, ηνλ Οθηώβξην 2020, αλαθνηλώζεθαλ λέα έξγα ύςνπο 
6,6δηο Νηίξρακ (1,8δηο δνι ΗΠΑ), κεηαμύ ησλ νπνίσλ:  

 έξγα αλάπιαζεο νηθηζηηθώλ πεξηνρώλ Green Dubai Project, ύςνπο 2 δηο 
Νηίξρακ, 2021-2024  

 δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ waste-to-energy (Dubai Centre for Waste 
Processing), επέλδπζε 4 δηο Νηίξρακ. Πξώηε θάζε αλακέλεηαη λα 
νινθιεξσζεί ην 2023 θαη ην έξγν ζα παξαδνζεί ην 2024. Η κνλάδα ζα 
επεμεξγάδεηαη 5.666 ηόλνπο ζηεξεώλ απνβιήησλ αλά εκέξα θαη 1,9εθ. 
ηόλνπο ζηεξεώλ απνβιήησλ/ρξόλν, παξάγνληαο ελέξγεηα 200ΜW εηεζίσο, 
ίζε κε ηελ εηήζηα θαηαλάισζε 135ρηι.νηθηζηηθώλ κνλάδσλ.  

 δηακόξθσζεο παξαιηώλ θαη ρώξσλ αλαςπρήο (500 εθ.Νηίξρακ) 
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1.2. Οι Παράγοντεσ τησ Αγοράσ  
Οη κεγαιχηεξεο εηαηξείεο αλάπηπμεο θαη επέλδπζεο αθηλήησλ ζηα ΖΑΔ (Developers) είλαη νη: 
EMAAR, ALDAR, NAKHEEL, REEM, DUBAI PROPERTIES, MERAAS, MUBADALA, MEYDAN, 
TDIC, TATWEER, Dubai Holdings θ.ά.. Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζπγθαηαιέγνληαη νη: Arabian Construction Company, Al Futtaim, Al HabtoorGroup, Al Naboodah 
Contracting, Arabtec Construction, Dutco Balfour Beatty, Laing O Rourke, Saudi Biladin Group, 
Wade Adams Contracting, ACTCO θ.ά.. Σνλ Μάξηην 2018, νη δχν θνινζζνί ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ 
θιάδνπ ζηα ΖΑΔ, Aldar (Άκπνπ Νηάκπη) θαη Emaar (Νηνπκπάη), αλαθνίλσζαλ ζηξαηεγηθή 
ζπκθσλία γηα ηελ ζχκπξαμή ηνπο ζε ηνπηθά θαη δηεζλή έξγα, νπνία εθηηκάηαη φηη ζα μεπεξάζεη ζε 
αμία ηα 6,6δηο επξψ. Δηδηθφηεξα, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη, ζε πξψην ζηάδην, ηελ ζπλέξγεηα ζε δχν 
θαηαζθεπαζηηθά ππεξ-έξγα ζηα ΖΑΔ, ζπγθεθξηκέλα ην Saadiyat Grove ζην Άκπνπ Νηάκπη θαη ην 
Emaar Beachfront ζην Νηνπκπάη. 
 

1.3.Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ ςτο Ντουμπάι 
Σα πεξηζζφηεξα θαηαζθεπαζηηθά έξγα ησλ ΖΑΔ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην Νηνπκπάη. χκθσλα κε 
ζηνηρεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Νηνπκπάη, ν ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ ζπλεηζθέξεη 6,3% ζην ΑΔΠ ηνπ 
Δκηξάηνπ (ζηνηρεία 2017). Σελ ηξηεηία 2014-2017 ηεινχζαλ ππφ θαηαζθεπή ή νινθιεξψζεθαλ 260 
έξγα, αμίαο 147,6δηοUSD, ελψ 5 έξγα (αμίαο 7,7δηο USD) αλεζηάιεζαλ ή αθπξψζεθαλ. χκθσλα κε 
ηελ ίδηα πεγή, κέρξη ην 2030 ππνιείπεηαη ε θαηαζθεπή 138 έξγσλ (πνπ έρνπλ αλαθνηλσζεί, ζε 
δεκνπξάηεζε, ζρεδηαζκφ, θιπ.), αμίαο 105δηο USD. Δλδεηθηηθά: επέθηαζε λένπ αεξνιηκέλα Al 
Maktoum International Airport (32δηοUSD), επέθηαζε παιαηνχ αεξνιηκέλα (7,8δηοUSD), εκπνξηθά 
θέληξα Deira Mall, Nad Al Sheba Mall θαη Mall of the World (21,8δηοUSD), μελνδνρεηαθέο κνλάδεο Al 
Habtoor City, Royal Atlantis Residences, Bulgari, θ.ά., ηξία λνζνθνκεία, ζεκαηηθά πάξθα φπσο 
Safari Dubai, Mohammed Bin Rashid Library, Holy Quran Park, ε θαηαζθεπή λέαο πφιεο ζην 
Νηνπκπάη -Mohammed bin Rashid City, ε θαηαζθεπή  ηνπ Dubai Creek Harbour, ζην νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ην The Tower, θηίξην πςειφηεξν απφ ην Burj Khalifa (ην πςειφηεξν ζήκεξα θηίξην 
ζηνλ θφζκν πνπ επίζεο βξίζθεηαη ζην Νηνπκπάη), Dubai South, Dubai Hills Estate, ε γέθπξα 
Shindagha Corridor, Deira Islands, θιπ.. εκεηψλεηαη δε φηη, 21% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2018 ηεο 
Κπβέξλεζεο ηνπ Νηνπκπάη αθνξά επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκψλ.  
 

1.4. Ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ ςτο Αμποφ Ντάμπι 
εκαληηθή εμέιημε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ είλαη, επίζεο, ην νινέλα απμαλφκελν πνζνζηφ ησλ έξγσλ 
ηνπ Abu Dhabi ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαηαζθεπψλ ζηε ρψξα. Μεηαμχ ησλ λέσλ 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ ζην Abu Dhabi πεξηιακβάλνληαη: ην ππφ δεκνπξάηεζε κεηξφ Abu Dhabi, 
ζηδεξφδξνκνο, πξφζθαηα νινθιεξσζέλ Yas Island Development, Reem Mall, ζεκαηηθφ πάξθν 
Warner Bros (1δηοUSD), ην κνπζείν Γθνχγθελραïκ (Guggenheim Abu Dhabi), ππξεληθή κνλάδα 
Barakah αμίαο 23δηο USD, ππεξζχγρξνλνο ηεξκαηηθφο ζηαζκφο ζηνλ αεξνιηκέλα ηνπ Abu 
Dhabi-Midfield Terminal (5,2δηοUSD), θ.ά.. εκεηψλεηαη δε φηη ην 2017 νινθιεξψζεθε ην Λνχβξν 
(Louvre Abu Dhabi). 
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2. Δραςτηριοποίηςη ελληνικών εταιρειών  

2.1. Παρουςία ελληνικών εταιρειών  

ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο κεγάιεο ειιεληθέο εξγνιεπηηθέο 
εηαηξείεο (7εο ηάμεο) ζε ζεκαληηθά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έξγα, είηε άκεζα είηε σο ππεξγνιάβνη. 
Δηδηθφηεξα, ειιεληθέο εηαηξείεο έρνπλ πινπνηήζεη/ζπκκεηάζρεη ζε εκβιεκαηηθά έξγα ζηε ρψξα, 
φπσο λνζνθνκεία, μελνδνρεία, ιηκεληθά έξγα, έξγα νδνπνηίαο, επηβιεηηθέο γέθπξεο, έξγα 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ειεθηξνκεραλνινγηθά έξγα θ.ά.. 

Δλδεηθηηθά:  
- Καηαζθεπή κεγαιχηεξνπ ηδακηνχ ζηε ρψξα (Άκπνπ Νηάκπη) θαη 6νπ κεγαιχηεξνπ ζηνλ θφζκν κε 
ειιεληθφ κάξκαξν. 
- Διιεληθά θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα είλαη εγθαηεζηεκέλα ζην πςειφηεξν θηήξην ηνπ θφζκνπ ζην 
Dubai (Burj khalifa), ζην Dubai Sport Complex, ζην European Center Dubai  
- Διιεληθά αινπκίληα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζεηξά κεγάισλ δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ  
-Έξγα νδνπνηίαο, ιηκεληθά έξγα, κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ζην Jebel Ali, λνζνθνκείν City, 
Ακεξηθαληθφ ζρνιείν ζην Νηνπκπάη, Ννζνθνκείν Danat al Emarat ζην Ακπνχ Νηάκπη, γέθπξεο θ.ά. 

2.2. Προβλήματα ελληνικών εργοληπτικών εταιρειών  
Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ειιεληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηα ΖΑΔ (φπσο θαη φισλ ησλ 
αιινδαπψλ εηαηξεηψλ) πξναπαηηεί ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο θαηά 51% απφ 
ηνπηθφ εηαίξν (sponsor). Ζ εμεχξεζε ελφο θαηάιιεινπ ηνπηθνχ εηαίξνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη 
εηαηξεία ή θαη θπζηθφ πξφζσπν, απνηειεί επηινγή θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δξαζηεξηφηεηα 
θαη πνξεία ηεο εηαηξείαο ζηε ρψξα. εκεηψλεηαη φηη, ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ε ζπκκεηνρή 
εηαηξείαο ζε δεκφζηνπο δηαγσληζκνχο απαηηεί φπσο ελ ιφγσ εηαηξεία έρεη έδξα ζηα ΖΑΔ. 

Σα πςειά θφζηε εηζφδνπ ζηελ αγνξά ηεο ρψξαο απνηεινχλ, επίζεο, απνηξεπηηθφ παξάγνληα γηα 
ρακειψλ θαηεγνξηψλ θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ηα αθφκα πςειά 
κηζζψκαηα ησλ ελνηθίσλ γξαθείσλ, θαηνηθηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ είλαη εηήζηα θαη πξνπιεξψλνληαη 
γηα νιφθιεξν ην έηνο κε ηελ ππνγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβνιαίσλ, ην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη νη 
ππάιιεινη ιακβάλνπλ αλαλεψζηκεο άδεηεο παξακνλήο, απφ έλα έσο ηξία ρξφληα, κε θφζηνο 
αλαλέσζεο πεξί ηα 1000 επξψ εηεζίσο γηα ηνλ θαζέλα, αιιά θαη ε ππνβνιή εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 
θαη εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ησλ έξγσλ πξνζδηνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφθαζε ηεο 
εηαηξείαο λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηε ρψξα.  
Ωο εθ ηνχηνπ, θαζίζηαηαη δχζθνιε ε είζνδνο θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ ζηα HAE, ρσξίο λα έρνπλ 
αλαιάβεη έξγν πξνο εθηέιεζε, γηα ην νπνίν φκσο, ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηψζεσλ, ηδίσο γηα 
δεκφζην έξγν, ηίζεηαη σο πξνυπφζεζε ε αλάινγε εκπεηξία ζε έξγα ζηε ρψξα ή ηνπιάρηζηνλ ζε 
άιιε ρψξα ηεο πεξηνρήο. 

2.3. Προςζγγιςη φορζων και εταιρειών υπεφθυνων για την υλοποίηςη των ζργων  
Γηα  Γεκφζηα έξγα :  
Αλάινγα κε ηελ εμεηδίθεπζε ηεο εξγνιεπηηθήο εηαηξείαο (ιηκεληθά έξγα, νδνπνηία, θαηαζθεπέο, 
κεραλνινγηθά,  θ.α.) ζα πξέπεη αξρηθά λα εληνπηζζνχλ ηα έξγα πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη ε 
ελδηαθεξφκελε εηαηξεία. Δλ ζπλερεία, επαθή κε αξκφδηεο ππεξεζίεο πξνθήξπμεο ησλ 
δηαγσληζκψλ, παξνπζίαζε ηεο εηαηξίαο κε ηελ νπνία ζα εθδειψλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα αλάιεςεο 
έξγσλ ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. Δπίζεο, επαθέο κε εδψ εξγνιεπηηθέο εηαηξείεο θαη αλάινγε 
παξνπζίαζε γηα δπλαηφηεηα πινπνίεζεο έξγσλ κε ππεξγνιαβία. 
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Γηα ηδησηηθά έξγα : 
Σα ηδησηηθά έξγα, ζπλήζσο, αθνινπζνχλ θαησηέξσ δηαδηθαζία :  
Ο επελδπηήο (Developer) γηα έξγν πνπ πξνηίζεηαη λα πινπνηήζεη (μελνδνρεία, καξίλεο, ζεκαηηθά 
πάξθα, ζπγθξφηεκα θαηνηθηψλ, ηερλεηά λεζηά, εκπνξηθά θέληξα θ.α.) αλαζέηεη ζε 
ηερληθά/αξρηηεθηνληθά/κειεηεηηθά γξαθεία ηηο κειέηεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ θαη ελ ζπλερεία θαιεί 
ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο λα ππνβάινπλ πξνζθνξέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Ωο εθ 
ηνχηνπ, αλάινγε πξνζέγγηζε ζε Developers θαη θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξείεο ελδείθλπηαη θαη γηα ηα 
ηδησηηθά έξγα. 
Γηα κειεηεηηθά/αξρηηεθηνληθά Γξαθεία:  
Ζ ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα αθνινπζεζεί  θαη γηα ηα κειεηεηηθά θαη αξρηηεθηνληθά Γξαθεία, γηα 
ηδησηηθά θαη δεκφζηα έξγα. εκεηψλνπκε ην ζεκαληηθφ ξφιν απηψλ ησλ Γξαθείσλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (κάξκαξα, αινπκίληα,  
δηαθνζκεηηθέο επελδχζεηο, θσηνβνιηατθά, εζσηεξηθή δηαθφζκεζε, θσηηζκφ, εηδηθέο θαηαζθεπέο 
θ.ά). Διιεληθέο εηαηξείεο πξνκήζεηαο δνκηθψλ πιηθψλ ζπλεξγάδνληαη, θαηά θφξνλ, κε κειεηεηηθά θαη 
αξρηηεθηνληθά γξαθεία. 
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3. Η ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ ΣΑ ΗΑΕ 
Οη ηηκέο ησλ αθηλήησλ αθνινπζνχλ θαζνδηθή πνξεία ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηελ αγνξά θαηνηθηψλ ζην 
Νηνπκπάη (δηακεξίζκαηα θαη βίιεο), ε πηψζε κέζα ζε 2 ρξφληα έρεη αλέιζεη ζε 12% iv, ελψ ε 
παξάδνζε λέσλ δηακεξηζκάησλ ζην ηέινο ηνπ 2019 αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηηο ηάζεηο ζπκπίεζεο 
ησλ ηηκψλ. Καηά ην πξψην 6κελν 2019 παξεδφζεζαλ ζηελ αγνξά 21.000θαηνηθίεο θαη έσο ην ηέινο 
ηνπ έηνπο αλακέλεηαη λα παξαδνζνχλ επηπιένλ 38.400. Οη εκηξαηηλνί developers ζρεδηάδνπλ ηελ 
θαηαζθεπή λέσλ πφιεσλ, γηγαληηαίσλ εκπνξηθψλ θέληξσλ, ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ θαη άιισλ 
ππεξζχγρξνλσλ θαη θαληαζκαγνξηθψλ θαηαζθεπψλ (κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ πχξγνπ The Tower, 
πςειφηεξνπ απφ ην Burj Khalifa). Δλ κέζσ ηεο θξίζεο ζηελ θηεκαηαγνξά, ιφγσ κείσζεο ησλ ηηκψλ, 
θφθθηλσλ δαλείσλ θαη θαηαζθεπαζηηθνχ νξγαζκνχ, ν Ζγεκφλαο ηνπ Νηνπκπάη αλαθνίλσζε ηνλ 
πεξαζκέλν επηέκβξε ηελ ίδξπζε πκβνπιίνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ 
θιάδνπ θηεκαηαγνξάο θαη θαηαζθεπψλ. ε ελ ιφγσ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ ζα πξνεδξεχεη ν ίδηνο ν 
Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ζπκκεηέρνπλ φιεο νη κεγάιεο εηαηξείεο αλάπηπμεο 
έξγσλ θαηαζθεπψλ ζηα ΖΑΔ (Meraas, Emaar, Damac, Nakheel). Απνζηνιή ηνπ πκβνπιίνπ είλαη ε 
εθηίκεζε ηεο εηθφλαο ηεο θηεκαηαγνξάο, ε κειέηε ησλ αλαγθψλ, ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ 
κειινληηθψλ έξγσλ θαη ε θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ηνπ θιάδνπ, ψζηε λα ξπζκίδεηαη θαη 
λα ειέγρεηαη ν ξπζκφο ησλ έξγσλ θαη λα εμηζνξξνπείηαη ε πξνζθνξά κε ηελ δήηεζε.   
χκθσλα κε πξφζθαηε έξεπλα (Knight Frank Global Residential Cities Index) γηα ην δεχηεξν 
ηξίκελν 2020, νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζηα ΖΑΔ κεηψζεθαλ πεξαηηέξσ, θαηά 8,3% ζην Ακπνχ Νηάκπη 
θαη θαηά 6,6% ζην Νηνπκπάη (ζε εηήζηα βάζε).   
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4. ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΚΛΑΔΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 

4.1. ΚΛΑΔΟ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ 

Μέζα ζε ηέζζεξηο δεθαεηίεο, ε βηνκεραλία αινπκηλίνπ έρεη θαηαζηεί ε κεγαιχηεξε εκηξαηηλή 
βηνκεραλία, κεηά απφ απηήλ ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ζπλεηζθέξνληαο πνζνζηφ 1,4% ζην ΑΔΠ ησλ 
ΖΑΔ (ζηνηρεία 2017). H αλάπηπμε ηεο Emirates Global Aluminium -EGA έρεη αλαδείμεη ηα ΖΑΔ ζηελ 
5ε ζέζε παγθνζκίσο ζηελ παξαγσγή αινπκηλίνπ, εμάγνληαο 90% ηνπ πξντφληνο ζε πάλσ απφ 60 
ρψξεο, κε θπξηφηεξνπο πξννξηζκνχο ηελ Ν.Αζία, ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξψπε. χκθσλα κε ηνλ 
Δκηξαηηλφ Τπ.Οηθνλνκίαο, Sultan bin Saeed Al Mansoori, ηα ΖΑΔ ζπγθαηαιέγνληαη πιένλ, ζε 
παγθφζκην επίπεδν, ζηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εμαγσγείο αινπκηλίνπ, πξνκεζεχνληαο πξψηε χιε γηα 
ηελ αεξνλαππεγηθή, ηελ λαπηηιία θαη ηηο θαηαζθεπέο. Αλσηέξσ εμέιημε εληάζζεηαη, εμάιινπ, ζηελ 
επξχηεξε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο εκηξαηηλήο νηθνλνκίαο θαη απεμάξηεζήο ηεο απφ ηνλ 
πεηξειατθφ ηνκέα. 

Σνλ Απξίιην 2019 εηέζε ζε ιεηηνπξγία ε πξψηε κνλάδα παξαγσγήο αινπκίλαο ζηα ΖΑΔ (θαη 
δεχηεξε ζηελ Μέζε Αλαηνιή), Al Taweelah, ζηελ Βηνκεραληθή Εψλε Khalifa (Ακπνχ Νηάκπη), νπνία 
αλήθεη ζηνλ βηνκεραληθφ θνινζζφ Emirates Global Aluminium-EGA. Πξφθεηηαη γηα επέλδπζε 
χςνπο 3,3δηο δνι.ΖΠΑ, νπνία έρεη απνδψζεη απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο έσο ζήκεξα 600.000 
ηφλνπο αινπκίλαο, κε πξννπηηθή παξαγσγή 1εθ. ηφλσλ θαηά ην ηξέρνλ έηνο. ηφρνο είλαη ε επίηεπμε 
ηεο κέγηζηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, χςνπο 2εθ. ηφλσλ αινπκίλαο, θαηά ην 2020.  

Ζ Emirates Global Aluminium, νπνία αλήθεη ζηα θξαηηθά επελδπηηθά ηακεία Mubadala (Ακπνχ 
Νηάκπη) θαη ICD (Νηνπκπάη), πξνέθπςε ην 2013, απφ ηελ ζπγρψλεπζε ησλ αινπκηληνβηνκεραληψλ 
ησλ δχν κεγάισλ εκηξάησλ, ήηνη ηεο Dubal (Dubai Aluminum) θαη ηεο EMAL (Emirates Aluminium). 
ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο γηα αλάπηπμε θαη θαζεηνπνίεζε παξαγσγήο, ε EGA έρεη, επίζεο, 
επελδχζεη 1,4δηο δνι. ΖΠΑ ζηελ θαηαζθεπή νξπρείνπ βσμίηε Guinea Alumina Corporation ζηελ 
Γνπηλέα, ρψξα απφ ηελ νπνία εηζάγεη πξψηε χιε, βάζεη ζπκθσλίαο πξνκήζεηαο πνπ έρεη ζπλάςεη 
κε ηελ Compagnie des Bauxites de Guinée. Δπηπιένλ, ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, πξνβιέπεηαη θαη 
θαηαζθεπή εξγνζηαζίνπ αινπκίλαο ζηελ Γνπηλέα, επέλδπζε πνπ εθηηκάηαη ζε 4 δηο δνι.ΖΠΑ. 
ηφρνο είλαη ε πιήξεο θαζεηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο, απφ ηελ εμφξπμε βσμίηε, σο ηελ παξαγσγή 
ηειηθψλ αγαζψλ γηα ηνκείο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, θαηαζθεπψλ, αεξνλαππεγηθήο, ζπζθεπαζηψλ 
αινπκηλίνπ, θιπ. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηκεξείο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο, ε Διιάδα πξνκεζεχεηαη απφ ηα ΖΑΔ θπξίσο 
αθαηέξγαζην αινπκίλην θαη εμάγεη ζε απηά ηαηλίεο, θχιια, θαζψο θαη θαηαζθεπέο αινπκηλίνπ. 
χκθσλα κε επίζεκα ζηνηρεία εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο έηνπο 2019, 
ηα ΖΑΔ απνηεινχλ ηνλ 4ν βαζηθφηεξν πξνκεζεπηή αθαηέξγαζηνπ αινπκηλίνπ (δαζκνινγηθή θιάζε 
Ο 7601) γηα ηελ Διιάδα, κεηά ηελ Ρσζία, Καδαθζηάλ, Μνδακβίθε (έλαληη 2εο ζέζεο ην 2019 θαη 5εο 
ζέζεο ην 2017). Σν αθαηέξγαζην αινπκίλην απνηειεί ην θχξην εηζαγφκελν πξντφλ ζηελ Διιάδα απφ 
ηα ΖΑΔ, ζπληζηψληαο πνζνζηφ 70% επί ησλ ζπλνιηθψλ εηζαγσγψλ. Οη εκηξαηηλέο εμαγσγέο 
αθαηέξγαζηνπ αινπκηλίνπ ζηελ Διιάδα θαηαγξάθνπλ αμηνζεκείσηε δπλακηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
Καηά ην έηνο 2018, ελ ιφγσ εμαγσγέο ππεξδηπιαζηάζζεθαλ (+113%), αγγίδνληαο ηα 80 εθ. επξψ, 
ελψ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, έρνπλ ζρεδφλ ηξηπιαζηαζζεί. Ζ αλνδηθή ηάζε αλεθφπε ην 2019 κε 
θαηαθφξπθε θάκςε ζρεδφλ 50%. 
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Αληηζηνίρσο, φζνλ αθνξά ηνλ θιάδν ηνπ αινπκηλίνπ, ε Διιάδα εμάγεη ζηα ΖΑΔ θπξίσο ειάζκαηα, 
ηαηλίεο, θχιια, θαζψο θαη θαηαζθεπέο αινπκηλίνπ. Δλ ιφγσ εμαγσγέο, ζχκθσλα κε ζηνηρεία έηνπο 
2018, ζπληζηνχλ πνζνζηφ 8,7% επί ησλ ζπλνιηθψλ καο εμαγσγψλ ζηα ΖΑΔ (έλαληη 7,5% ην 2018), 
ζπλνιηθήο αμίαο 22,1 εθ. επξψ. Σα δχν ηειεπηαία έηε θαηαγξάθεηαη θάκςε ησλ εμαγσγψλ καο (8% 
θαη 19% γηα ηα έηε 2019 θαη 2018 αληίζηνηρα). Πάλησο, ζε βάζνο πεληααεηίαο (2015-2019), νη 
ειιεληθέο εμαγσγέο πξντφλησλ αινπκηλίνπ ζηα ΖΑΔ έρνπλ ζρεδφλ δηπιαζηαζζεί (+80%). 

 

 
Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο, παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζπλφινπ εηζαγσγψλ ΖΑΔ, 
θχξησλ πξνκεζεπηψλ θαη θαηάηαμεο Διιάδαο (International Trade Centre/FCSA): 

 

 
 

2019 2018 2017 2016 2015 2014
Μεταβολή 

2019/2018

Μεταβολή 

2019/2017

Μεταβολή 

2019/2016

Μεταβολή 

2019/2014

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ € € € € € € % % % %

7601' Αξγίιην ζε αθαηέξγαζηε κνξθή 42,421,374 79,958,959 37,517,720 19,997,370 27,111,720 23,132,644 -46.95 13.07 112.13 83.38

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Απχή

Επεξεπγασία: Γπ.ΟΕΥ Ντουμπάι

ΕΜΙΡΑΣΙΝΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ -7601

Μεηαβολή 

2019/2018

Μεηαβολή 

2018/2017

Μεηαβολή 

2018/2016

Μεηαβολή 

2019/2015

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ € kg € kg € kg € kg € kg % % % %

7606' Διάζκαηα θαη ηαηλίεο, από αξγίιην, κε πάρνο > 0,2 mm (εθηόο από αλεπηπγκέλα ειάζκαηα θαη ηαηλίεο)13,654,346 4,145,101 15,905,393 4,641,213 20,982,661 6,268,877 15,911,642 5,037,839 8,961,804 2,789,103 -14.15 -24.20 -0.04 52.36

7607' Φύιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, από αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηόλη, πιαζηηθή ύιε ή παξόκνηα ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην ππόζεκα) <= 0,2 mm (εθηόο από ηα θύιια εθηύπσζεο ηεο θιάζεο 3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα ρξηζηνπγελληάηηθν δ6,068,693 2,185,033 4,486,690 1,655,683 4,765,189 1,770,026 1,661,332 564,289 1,700,643 595,924 35.26 -5.84 170.07 256.85

7610' Καηαζθεπέο θαη κέξε θαηαζθεπώλ (π.ρ. γέθπξεο θαη ηκήκαηα γεθπξώλ, πύξγνη, ππιώλεο, ζηύινη, θνιόλεο, ηθξηώκαηα, ζηέγεο, δεπθηά ζηέγεο, πύιεο, πόξηεο, παξάζπξα, θαζώο θαη ηα πιαίζηα θαη νη πεξηθαιύςεηο απηώλ, θαηώθιηα, θηγθιηδώκαηα), από αξγίιην (εθηόο1,869,071 252,587 3,026,396 435,265 2,961,703 352,134 1,020,286 86,237 933,835 90,316 -38.24 2.18 196.62 100.15

7604' Ράβδνη θαη είδε κε θαζνξηζκέλε κνξθή, από αξγίιην, π.δ.θ.α.389,527 89,788 269,734 55,127 923,753 216,208 1,218,501 283,578 445,546 95,614 44.41 -70.80 -77.86 -12.57

7616' Σερλνπξγήκαηα από αξγίιην, π.δ.θ.α.127,973 9,526 178,358 11,874 133,197 11,849 459,496 25,640 211,369 14,074 -28.25 33.91 -61.18 -39.46

7609' ύλδεζκνη, εμαξηήκαηα ζύκπιεμεο θαη δεύθηεο ζσιελώζεσλ (π.ρ. θακπύιεο ή πεξηβιήκαηα), από αξγίιην3,634 314 20,319 1,728 6,602 540 9,178 670 2,966 160 -82.12 207.77 121.39 22.52

7602' Απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα, από αξγίιην 0 142,509 79,915 0 0 24,163 20,230 0 0 -100.00 489.78

7612' Γεμακελέο, βαξέιηα, ηύκπαλα, κπηηόληα, θνπηηά θαη παξόκνηα δνρεία (ό. ζπκπ. νη ζσιελσηέο ζήθεο θαη ηα ζσιελάξηα), από αξγίιην, γηα ύιεο παληόο είδνπο (εθηόο από ζπκπηεζκέλα ή πγξνπνηεκέλα αέξηα), κε ρσξεηηθόηεηα <= 300 l, ρσξίο κεραληθέο ή ζεξκνηερλη0 2,792 150 0 0 0 0 0 0 -100.00 #DIV/0!

7615'

Δίδε νηθηαθήο 

ρξήζεο ή νηθηαθήο 

νηθνλνκίαο, είδε 

πγηεηλήο ή 

εππξεπηζκνύ, θαη 

κέξε απηώλ, από 

αξγίιην 0 0 0 0 18,134 2,553 13,021 1,063 29,846 1,282 -100.00 -100.00 -100.00

22,113,244 6,682,349 24,032,191 6,880,955 29,791,239 8,622,187 20,317,619 6,019,546 12,286,009 3,586,473 -7.98 -19.33 18.28 79.99

Επεξεπγασία: Γπ.ΟΕΥ Ντουμπάι

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΣΑ ΗΑΕ

20182019 2017 2016 2015

ΤΝΟΛΟ

Πηγή: Ελληνική Στατιστική Απχή

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2019

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % % %

ΤΝΟΛΟ 302,157 274,948 317,709 324,029 314,865 -2.83

ΚΙΝΑ 114,128 98,125 141,012 155,683 162,445 4.34 51.59 37.77

ΚΟΡΕΑ 26,328 25,507 41,061 37,884 28,817 -23.93 9.15 8.71

ΣΑΤΛΑΝΔΗ 2,126 4,423 7,119 19,446 27,786 42.89 8.82 0.70

ΙΝΔΙΑ 39,716 30,919 28,464 22,637 20,007 -11.62 6.35 13.14

ΕΛΛΑΔΑ 8,669 17,385 24,247 16,815 14,192 -15.60 4.51 2.87

ΑΟΤΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 445 125 155 3,872 14,171 265.99 4.50 0.15

ΟΜΑΝ 659 9,630 5,800 10,324 12,739 23.39 4.05 0.22

Πηγή: International Trade Center, FCSA

ΕΙΑΓΩΓΕ ΗΑΕ - ΕΛΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΑΙΝΙΕ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 7606)
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ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2019

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % % %

ΤΝΟΛΟ 119,144 111,483 167,648 162,168 177,033 9.17

ΚΙΝΑ 86,828 77,871 119,938 138,428 145,973 5.45 82.46 72.88

ΕΛΛΑΔΑ 577 549 5,181 3,819 6,257 63.84 3.53 0.48

ΗΠΑ 1,015 1,245 1,140 1,687 5,933 251.69 3.35 0.85

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3,708 2,737 3,248 3,000 3,386 12.87 1.91 3.11

ΙΣΑΛΙΑ 672 1,739 2,266 2,163 3,102 43.41 1.75 0.56

ΙΝΔΙΑ 2,667 2,550 2,893 2,606 2,969 13.93 1.68 2.24

ΜΑΛΑΙΙΑ 2,827 2,190 5,810 3,944 2,900 -26.47 1.64 2.37

Πηγή: International Trade Center, FCSA

ΕΙΑΓΩΓΕ ΗΑΕ - ΦΤΛΛΑ ΚΑΙ ΛΕΠΣΕ ΣΑΙΝΙΕ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 7607)

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019

ΜΕΣΑΒΟΛ

Η 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2019

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % % %

ΤΝΟΛΟ 102,001 99,611 88,852 82,474 94,457 14.53

ΚΙΝΑ 28,388 25,078 22,013 26,027 28,515 9.56 30.19 27.83

ΜΕΞΙΚΟ 6 11 12 7 13,837 197571.43 14.65 0.01

ΗΠΑ 6,705 9,751 7,444 6,296 6,767 7.48 7.16 6.57

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 12,878 8,512 10,321 11,573 6,115 -47.16 6.47 12.63

ΙΣΑΛΙΑ 4,686 8,369 5,880 5,132 5,614 9.39 5.94 4.59

ΑΟΤΔΙΚΗ 

ΑΡΑΒΙΑ 5,332 4,399 1,731 3,306 5,161 56.11 5.46 5.23

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΙΛΕΙΟ 3,233 4,387 2,868 3,375 4,372 29.54 4.63 3.17

ΣΟΤΡΚΙΑ 868 631 982 1,302 4,246 226.11 4.50 0.85

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 6,724 2,821 6,801 3,671 3,494 -4.82 3.70 6.59

ΙΝΔΙΑ 2,647 1,054 1,631 2,292 2,337 1.96 2.47 2.60

ΕΛΛΑΔΑ 620 837 2,259 3,219 2,230 -30.72 2.36 0.61

ΚΑΝΑΔΑ 3,115 341 620 1,395 1,400 0.36 1.48 3.05

ΕΙΑΓΩΓΕ ΗΑΕ - ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ  (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 7610)

Πηγή: International Trade Center, FCSA
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4.2. ΚΛΑΔΟ ΧΡΩΜΑΣΩΝ 
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε δήηεζε ρξσκάησλ ζηα ΖΑΔ απμάλεηαη ζηαζεξά, ράξηο ζηνλ απμαλφκελν 
πιεζπζκφ θαη ηνλ ππεξκεγέζε ηνκέα θαηαζθεπψλ. Βέβαηα, θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία, ν θιάδνο 
ζπκπαξαζχξζεθε απφ ηελ γεληθφηεξε νηθνλνκηθή επηβξάδπλζε πνπ άγγημε θαη ηηο θαηαζθεπέο. 
Ωζηφζν, θαζψο πιεζηάδεη ε δηνξγάλσζε ηεο Παγθφζκηαο Δθζέζεσο Expo 2020, αλαθάκπηνπλ νη 
θαηαζθεπέο, κε ζεκαληηθά ζεηηθή πξννπηηθή θαη γηα ηνλ ζπκπιεξσκαηηθφ θιάδν ησλ ρξσκάησλ.  

ηα ηέιε ηνπ 2016 ε αγνξά ρξσκάησλ-βεξληθηψλ ησλ ΖΑΔ ππνινγηδφηαλ ζε 400εθ.δνι.ΖΠΑ, 
θαζηζηψληαο ηελ κία εθ ησλ πιένλ θεξδνθφξσλ αγνξψλ ζε φξνπο θαηά θεθαιήλ, ελψ ηα πξνζερή 
ρξφληα, ζηελ ηειηθή επζεία γηα ηελ Expo, αλακέλεηαη ζηαζεξή αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ.  

Παξάιιεια, ππνγξακκίδεηαη φηη νη εηδηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο πξνυπνζέηνπλ ζπγθεθξηκέλεο 
πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο γηα πξντφληα ρξσκάησλ/βεξληθηψλ ζηα ΖΑΔ, πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε 
ηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο (άλσ ησλ 45 βαζκψλ Κειζίνπ), ηελ πςειή πγξαζία, ηηο ακκνζχειιεο θαη 
ηελ απμεκέλε αιαηφηεηα. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο πνιπεζληθέο ηνπ θιάδνπ είλαη παξνχζεο ζηα ΖΑΔ, ελψ επίζεο 
δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη νιηγάξηζκνη ηνπηθνί παξαγσγνί. Μεηαμχ απηψλ: ε λνξβεγηθή Jotun, ε 
εκηξαηηλή  National Paints Factory, ε γεξκαληθή Caparol Paints LLC, ε νιιαλδηθή AkzoNobel, ε 
ηαπσληθή Kansai Middle East LLC, θ.ά. 

Όζνλ αθνξά ην θαζεζηψο εηζαγσγψλ, επηζεκαίλεηαη φηη γηα ηα ρξψκαηα απαηηείηαη ππνρξεσηηθψο 
εηδηθή πηζηνπνίεζε απφ ηελ αξκφδηα Δκηξαηηλή Αξρή ΔSMA-Emirates Authority for Standardisation 
and Metrology: http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/home.aspx. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ δηαδηθαζία 
πηζηνπνίεζεο, ηα απαηηνχκελα παξαζηαηηθά, ηέιε, θιπ, δηαζέζηκα ζηνλ ζχλδεζκν: 
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-conformity-certificate-for-Pai
nts-and-Varnish-Products.aspx 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ρξσκάησλ/βεξληθηψλ πεξηιακβάλνπλ θπξίσο ηηο δαζκνινγηθέο θιάζεηο 3204 
(ρξσζηηθέο χιεο) θαη 3208 (ρξψκαηα επίρξηζεο/βεξλίθηα). Δηδηθφηεξα: 
 

 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2019

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % % %

ΤΝΟΛΟ 43,907 36,289 56,866 51,268 60,611 18.22

ΙΝΔΙΑ 12,637 10,949 17,594 15,433 23,327 51.15 38.49 28.78

ΚΙΝΑ 4,219 4,104 5,733 4,340 6,069 39.84 10.01 9.61

ΗΠΑ 1,196 633 1,394 3,002 4,593 53.00 7.58 2.72

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2,294 3,042 4,423 3,826 4,037 5.51 6.66 5.22

ΒΙΕΣΝΑΜ 1,242 997 1,392 3,263 3,775 15.69 6.23 2.83

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 541 823 1,604 2,075 2,347 13.11 3.87 1.23

ΕΛΛΑΔΑ 626 714 1,368 1,383 1,845 33.41 3.04 1.43

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΙΛΕΙΟ 2664 2381 2657 2204 1632 -25.95 2.69 6.07

ΟΤΓΓΑΡΙΑ 116 67 850 444 1426 221.17 2.35 0.26

ΕΙΑΓΩΓΕ ΗΑΕ - ΧΡΩΣΙΚΕ ΤΛΕ (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 3204)

Πηγή: International Trade Center, FCSA

http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/home.aspx
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-conformity-certificate-for-Paints-and-Varnish-Products.aspx
https://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-conformity-certificate-for-Paints-and-Varnish-Products.aspx
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4.3. ΜΑΡΜΑΡΟ 

Ζ άλνδνο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα ζηα ΖΑΔ ηξνθνδνηεί ζηαζεξά ηελ δήηεζε γηα κάξκαξo, 
θεξακηθά θαη θπζηθνχο ιίζνπο. Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίνδν ηεο ηειηθήο επζείαο πξνο ηελ δηνξγάλσζε 
ηεο Παγθφζκηαο Έθζεζεο EXPO2020 ζην Νηνπκπάη θαη ηελ θνξχθσζε ηεο απνπεξάησζεο 
θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ, ε δήηεζε γηα κάξκαξν βαίλεη απμαλφκελε, ηφζν ζην εκπνξηθφ, φζν θαη 
ζην νηθηζηηθφ ηκήκα. Δμάιινπ, ην Νηνπκπάη ιεηηνπξγεί θαη σο δηαθνκεηαθνκηζηηθφ θέληξν γηα ηελ 
ηξνθνδφηεζε ησλ αγνξψλ ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Πάλησο, ηα 
πεξηζζφηεξα έξγα θαηαζθεπάδνληαη ζηα ΖΑΔ (50% ηνπ ζπλφινπ ησλ έξγσλ ζηηο ρψξεο GCC), ελψ 
ήδε αλαθνηλσζέληα mega-projects εμαζθαιίδνπλ απμεκέλε δήηεζε θαη γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2019

ΠΟΟΣΟ 

ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % % %

ΤΝΟΛΟ 89,917 101,096 107,108 100,563 107,120 6.52

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 16,267 15,939 20,771 20,685 22,242 7.53 20.76 18.09

ΙΣΑΛΙΑ 12,504 11,654 14,852 12,947 13,901 7.37 12.98 13.91

ΗΝΩΜΕΝΟ 

ΒΑΙΛΕΙΟ 6,908 8,134 11,145 10,117 10,197 0.79 9.52 7.68

ΗΠΑ 8,559 9,123 11,353 9,121 9,555 4.76 8.92 9.52

ΜΑΛΑΙΙΑ 2,450 2,405 5,910 5,286 6,490 22.78 6.06 2.72

ΙΝΔΙΑ 2,050 4,475 3,194 3,895 4,651 19.41 4.34 2.28

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 4,176 3,711 4,463 4,728 4,625 -2.18 4.32 4.64

ΑΟΤΔΙΚΗ 

ΑΡΑΒΙΑ 2,113 13,374 2,679 2,771 4,042 45.87 3.77 2.35

ΟΜΑΝ 3,629 4,380 4,195 5,213 3,695 -29.12 3.45 4.04

ΠΟΛΩΝΙΑ 895 1,014 928 2,007 3,303 64.57 3.08 1.00

ΒΕΛΓΙΟ 1,999 2,182 2,464 3,113 3,000 -3.63 2.80 2.22

ΚΙΝΑ 2,714 2,112 2,183 2,489 2,904 16.67 2.71 3.02

ΣΑΤΛΑΝΔΗ 1,134 1,287 2,772 1,723 2,848 65.29 2.66 1.26

ΓΑΛΛΙΑ 1,981 2,062 2,561 2,578 2,311 -10.36 2.16 2.20

ΚΟΡΕΑ 7,644 5,420 3,736 2,970 2,215 -25.42 2.07 8.50

ΙΠΑΝΙΑ 1,758 1,709 1,539 1,456 1,507 3.50 1.41 1.96

ΙΑΠΩΝΙΑ 1,761 689 1,011 513 1,485 189.47 1.39 1.96

ΑΙΓΤΠΣΟ 1,622 1,583 2,577 2,093 1,368 -34.64 1.28 1.80

ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 2,663 2,675 1,688 1,112 1,135 2.07 1.06 2.96

ΛΟΒΕΝΙΑ 16 1 0 68 1,055 1451.47 0.98 0.02

ΕΛΛΑΔΑ 450 750 1,309 1,299 892 -31.33 0.83 0.50

ΣΟΤΡΚΙΑ 413 454 1,346 511 591 15.66 0.55 0.46

ΒΙΕΣΝΑΜ 791 611 484 462 488 5.63 0.46 0.88

ΕΙΑΓΩΓΕ ΗΑΕ - ΧΡΩΜΑΣΑ ΕΠΙΧΡΙΗ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 3208)

Πηγή: International Trade Center, FCSA
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Σν 2019 ην ειιεληθφ κάξκαξν δηαηήξεζε νξηαθά ην κεξίδην πνπ θαηέθηεζε ην 2018, νπφηε αχμεζε ην 
κεξίδηφ ηνπ ζε 7,8% έλαληη 5,3% ην 2017, ράξηο ζηελ εληππσζηαθή αχμεζε ησλ εμαγσγψλ καο θαηά 
35%. Σν 2019 νη ειιεληθέο εμαγσγέο καξκάξνπ κεηψζεθαλ θαηά 8%, πεξίπνπ κε ηνλ ίδην ξπζκφ ηεο 
κείσζεο ησλ ζπλνιηθψλ εκηξαηηλψλ εηζαγσγψλ καξκάξνπ ηελ ίδηα πεξίνδν (-7%). εκεηψλεηαη φηη 
νη βαζηθνί καο αληαγσληζηέο θαηέγξαςαλ κεγαιχηεξεο απψιεηεο, Ηζπαλία (-39%), Σνπξθία (-13%), 
Ηηαιία (-9%), έλαληη αθφκα κεγαιχηεξσλ απσιεηψλ ην 2018 (Ηζπαλία -13% θαη Ηηαιία -27%). 

 

 

 

 

4.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΤΔΑΣΩΝ 
Ο θιάδνο ηεο επεμεξγαζίαο πδάησλ θαη αθαιάησζεο ζηα ΖΑΔ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη 
πξνζθέξεη πνιιέο επθαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηηο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. Ζ δήηεζε λεξνχ, πφζηκνπ 
θαη κε, βαίλεη δηαξθψο απμαλφκελε ζε κία ρψξα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ αλπδξία, αλεπαξθή ππφγεηα 
απνζέκαηα λεξνχ θαη πςειφ επίπεδν αιαηφηεηαο απηψλ, θαζηζηψληαο απαξαίηεηεο επελδχζεηο ζε 
ππνδνκέο θαη ηερλνινγία αμηνπνίεζεο πδάησλ. εκεηψλεηαη, εμάιινπ, φηη ηα ΖΑΔ θαηαγξάθνπλ κέζε θαηά 
θεθαιήλ θαηαλάισζε χδαηνο 500ιίηξα/εκέξα, εθ ησλ πςειφηεξσλ επηπέδσλ παγθνζκίσο.   

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηςπδξίαο, ε Δκηξαηηλή Κπβέξλεζε, ζην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο 
Water Security Strategy 2036 εζηηάδεη ζηελ εθπαίδεπζε (κείσζε ζπαηάιεο ζηελ θαηαλάισζε), έιεγρν 
ππεξάληιεζεο ησλ ππφγεησλ απνζεκάησλ λεξνχ, απνζήθεπζε πδάησλ ζε πδξνθνξείο θαη επέλδπζε ζε 
ηερλνινγία επεμεξγαζίαο πδάησλ θαη αθαιάησζεο κε ρξήζε ΑΠΔ. εκεηψλεηαη φηη, παξά ηηο πεξηθνπέο 
επελδπηηθψλ δαπαλψλ ζηα ΖΑΔ, ιφγσ ρακειψλ ηηκψλ πεηξειαίνπ, ην 2019 ν θπβεξλεηηθφο 

ΠΡΟΕΛΕΤΗ 2015 2016 2017 2018 2019
ΜΕΣΑΒΟΛΗ 

2019/2018

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 2019

ΠΟΟΣΟ ΕΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 2015

ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ ΧΙΛ.ΕΤΡΩ % %

ΙΣΑΛΙΑ 64,999 56,672 59,137 43,263 39,225 -9.33% 15.83 21.86

ΣΟΤΡΚΙΑ 40,564 42,518 43,941 43,953 38,317 -12.82% 15.46 13.64

ΙΝΔΙΑ 40,181 37,861 38,733 40,371 36,369 -9.91% 14.68 13.51

ΚΙΝΑ 37,810 29,640 33,165 35,266 35,707 1.25% 14.41 12.71

ΟΜΑΝ 40,185 31,675 32,989 21,783 22,502 3.30% 9.08 13.51

ΕΛΛΑΔΑ 11,405 12,267 15,522 20,922 19,208 -8.19% 7.75 3.83

ΙΠΑΝΙΑ 23,289 26,923 24,367 21,144 12,853 -39.21% 5.19 7.83

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 4,935 4,218 5,081 4,318 6,573 52.22% 2.65 1.66

ΠΟΡΣΟΓΑΛΙΑ 2,985 3,489 3,049 3,813 6,155 61.42% 2.48 1.00

ΙΡΑΝ 2,995 3,648 8,223 6,915 6,021 -12.93% 2.43 1.01

ΑΙΓΤΠΣΟ 7,613 7,261 3,905 4,393 5,327 21.26% 2.15 2.56

ΙΟΡΔΑΝΙΑ 841 5,110 5,848 4,330 5,154 19.03% 2.08 0.28

ΠΑΛΑΙΣΙΝΗ 1,677 1,127 2,890 3,844 3,917 1.90% 1.58 0.56

ΒΙΕΣΝΑΜ 3,542 3,242 2,865 3,147 2,747 -12.71% 1.11 1.19

ΤΡΙΑ 1,032 1,333 1,176 1,578 2,143 35.80% 0.86 0.35

ΛΟΙΠΑ 13,346 11,073 10,543 7,999 5,612 -29.84% 2.26 4.49

ΤΝΟΛΟ 297,401 278,052 291,435 267,033 247,829 -7.19% 100.00 100.00

ΕΙΑΓΩΓΕ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΗΑΕ (ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΗ Ο 6802) 2015-2019

Πηγή: International Trade Center, FCSA
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πξνυπνινγηζκφο πξνβιέπεη δαπάλεο χςνπο 1,6δηο δνι.ΖΠΑ γηα έξγα ελέξγεηαο θαη πδάησλ. 
Πεξηζζφηεξα:  
-https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies
-and-plans/the-uae-water-security-strategy-2036. 

-https://government.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/w
ater- 

Μεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ κνλάδσλ αθαιάησζεο ζπγθαηαιέγνληαη νη θάησζη: 

 Μνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο πδάησλ Shuweihat S2, Ακπνχ Νηάκπη, κε 
παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 1510 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 100 MIGD χδαηνο εκεξεζίσο. 

 Μνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη επεμεξγαζίαο πδάησλ Jebel Ali, Νηνπκπάη. Πξφθεηηαη γηα ηελ 
κεγαιχηεξε κνλάδα αθαιάησζεο ζηα ΖΑΔ, παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 2.060 MW ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
θαη 140 MIGD χδαηνο εκεξεζίσο. 

 Μνλάδα F2, Φνπηδέηξα. Τπφ θαηαζθεπή κνλάδα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη αθαιάησζεο ζαιαζζηλψλ 
πδάησλ, παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 2.850 MW ειεθηξηζκνχ θαη 230 MIGD πδάησλ εκεξεζίσο. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ην 2015, ε Masdar, ελεξγεηαθφ cluster ζην Ακπνχ Νηάκπη πνπ αλήθεη ζηνλ θξαηηθφ 
επελδπηηθφ θνινζζφ Mubadala, αλέζεζε ζε ηέζζεξεηο δηεζλείο εηαηξείεο ηερλνινγίαο επεμεξγαζίαο 
πδάησλ (ηηο ηζπαληθέο Abengoa  θαη Degrémont, ηελ γαιιηθή Veolia θαη ηελ ακεξηθαληθή Trevi Systems) 
ηελ θαηαζθεπή πηινηηθψλ κνλάδσλ αθαιάησζεο κηθξήο θιίκαθαο, κε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο θαη 
ηερλνινγία αληίζηξνθεο φζκσζεο. Σν 2016 εηέζε ζε ιεηηνπξγία θαη 5ε κνλάδα, ηεο γαιιηθήο Mascara, κε 
ηερλνινγία εκπξφζζηαο φζκσζεο. Ζ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ησλ 5 κνλάδσλ ζπλνιηθά αλέξρεηαη ζε 
1.500θ.κ. εκεξεζίσο. ηα ζρέδηα ηεο Masdar είλαη ε θαηαζθεπή έσο ην 2020 κνλάδαο αθαιάησζεο απφ 
αλαλεψζηκεο πεγέο, ζε εκπνξηθή θιίκαθα. 

5. ΔΗΜΟΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ  
Σν θεληξηθφ ζχζηεκα δεκνπξάηεζεο ησλ νκνζπνλδηαθψλ θξαηηθψλ έξγσλ θαη πξνκεζεηψλ εκπίπηεη ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ην νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ αλάξηεζε ησλ πξνθεξχμεσλ 
θαη ηελ αλαθνίλσζε ησλ αλαδφρσλ. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο εγγξαθήο ζην 
κεηξψν πξνκεζεπηψλ, εθ’ φζνλ πιεξνχλ ηηο νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θαηαζέζνπλ ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά, έλαληη ζπλδξνκήο ζηελ θάησζη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε : 

https://www.mof.gov.ae/en/mservices/Corporate/isupplier/Pages/TendersAuctions.aspx 

https://fewa.gov.ae/en/TenderAndRegistration/Pages/Tender.aspx 

Όζνλ αθνξά ηα επηκέξνπο Δκηξάηα, ηζρχνπλ ηα θάησζη:  

Abu Dhabi: Γηθαίσκα εγγξαθήο θαη ζπκκεηνρήο ζηνπο δηαγσληζκνχο πνπ πξνθεξχζζνληαη απφ ηελ 
θπβέξλεζε ηνπ Abu Dhabi έρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ έδξα ζην Δκηξάην θαη άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα 
ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηνο: 

 https://www.tamm.abudhabi/aspects-of-life/doingbusinesswithabudhabi/Procurement/Tenders/electroni
c-procurement-system   

 https://www.tamm.abudhabi/journeys/discover-abudhabi-business/public-tenders  

 https://www.addc.ae/en-US/distribution/Pages/CurrentTenders.aspx 

Dubai: Ζ Κπβέξλεζε ηνπ Dubai δηελεξγεί ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο κέζσ ηεο πχιεο eSupply Portal : 
https://esupply.dubai.gov.ae/web/about-esupply.html , ε νπνία ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο Dubai eGovernment 
θαη ηεο ηδησηηθήο Tejari (http://tejari.com/company/). Eηδηθά γηα ηνλ ηνκέα ελέξγεηαο&πδάησλ Νηνπκπάη, 

https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-water-security-strategy-2036
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-water-security-strategy-2036
https://government.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/water-
https://government.ae/en/information-and-services/environment-and-energy/water-and-energy/water-
https://www.mof.gov.ae/en/mservices/Corporate/isupplier/Pages/TendersAuctions.aspx
https://fewa.gov.ae/en/TenderAndRegistration/Pages/Tender.aspx
https://www.tamm.abudhabi/aspects-of-life/doingbusinesswithabudhabi/Procurement/Tenders/electronic-procurement-system
https://www.tamm.abudhabi/aspects-of-life/doingbusinesswithabudhabi/Procurement/Tenders/electronic-procurement-system
https://www.tamm.abudhabi/journeys/discover-abudhabi-business/public-tenders
https://www.addc.ae/en-US/distribution/Pages/CurrentTenders.aspx
https://esupply.dubai.gov.ae/web/about-esupply.html
http://tejari.com/company/
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κπνξείηε λα επηζθέθζεζζε ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο: 

http://etihadesco.ae/tenders/ongoing-2019/ 

https://www.dewa.gov.ae/en/suppliers-and-partners/services/services/tender-opening-results 

Sharjah: Ζ θπβέξλεζε ηεο Sharjah παξνκνίσο κε ην Dubai δηελεξγεί ειεθηξνληθνχο δηαγσληζκνχο θαη 
ζχζηεκα εγγξαθήο ησλ πξνκεζεπηψλ κέζσ ηεο πχιεο. 
http://www.sharjah.ae/registration-locations.aspx?Val=222  

Πχιε δεκνπξαηήζεσλ Expo 2020: https://omp.expo2020dubai.com/. Δλδηαθεξφκελεο εηαηξείεο ζα πξέπεη 
λα εγγξαθνχλ σο πξνκεζεπηέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο. Ζ εγγξαθή δελ έρεη θφζηνο.  

  

http://etihadesco.ae/tenders/ongoing-2019/
https://www.dewa.gov.ae/en/suppliers-and-partners/services/services/tender-opening-results
http://www.sharjah.ae/registration-locations.aspx?Val=222
https://omp.expo2020dubai.com/
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6. ΣΙΜΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ  
χκθσλα κε ζηνηρεία παξαηεξεηήξην ηηκψλ δνκηθψλ πιηθψλ ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 
Δπηκειεηεξίνπ Νηνπκπάη, θαηά ην ηξίην ηξίκελν 2020, ζε εηήζηα βάζε απμήζεθαλ νη ηηκέο ζηδεξνπ, 
ηερλνπξγήκαηα κεηάιισλ, ζσιήλσλ, δαπέδσλ&θεξακηθψλ πιαθψλ, παινπηλάθσλ θαη θαζξεθηψλ. 
Μεηψζεθαλ νη ηηκέο ζε θαηεγνξίεο φπσο: ηνχβια, καξκάξα/θπζηθνί ιίζνη, πιηθά ςεπδνξνθψλ, 
κνλσηηθά πιηθά, είδε πγηεηλήο, έηνηκν ζθπξφδεκα, θ.ά., ελψ ζηαζεξέο παξέκεηλαλ νη ηηκέο 
ηζηκέληνπ-γχςνπ, ρξσκάησλ-βεξληθηψλ, θαισδίσλ, μπιείαο. Ζ εμέιημε ησλ ηηκψλ δνκηθψλ πιηθψλ 
απεηθνλίδεηαη σο εμήο:  
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Πηγή: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ντουμπάι 
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Τειεπηαία ελεκέξσζε: Σύκθσλα κε πξόζθαηεο εθηηκήζεηο έγθπξσλ εγρώξησλ θιαδηθώλ 

αλαιπηώλ (αξρέο 2021), ε αλνδηθή πνξεία πνπ παξαηεξείηαη ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο ζηηο ηηκέο 

ηνπ ράιπβα θαζώο θαη ζεηξάο θαηεγνξηώλ δνκηθώλ πιηθώλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο εμαηξεηηθά 

πςειέο δηεζλείο ηηκέο ησλ εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, αζθνύλ ήδε αξλεηηθή επίδξαζε ζηνλ εκηξαηηλό 

θαηαζθεπαζηηθό θιάδν, επηρεηξήζεηο νπνίνπ, ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο αληηκεησπίδνπλ εμαηξεηηθά 

απμεκέλα θόζηε πνπ πεξηνξίδνπλ πνιύ, έσο θαη εμαλεκίδνπλ, ηα πεξηζώξηα θέξδνπο ηνπο.  

Καηά ηηο σο άλσ θιαδηθέο πεγέο, ε άλνδνο ηνπ εγρώξηνπ επηπέδνπ ηηκώλ ησλ δνκηθώλ πιηθώλ 

θαηά πεξίπνπ 25% έσο 30% ζην πξόζθαην δηάζηεκα δελ νθείιεηαη ζε αύμεζε ηεο εγρώξηαο 

δήηεζεο, αιιά κάιινλ ζε άλνδν ησλ αληίζηνηρσλ δηεζλώλ ηηκώλ, ελ κέξεη εμαηηίαο απόηνκσλ 

απμήζεσλ ηεο δήηεζεο γηα πξώηεο ύιεο θπξίσο ζηελ Κίλα θαη ηελ Ιλδία, δεδνκέλνπ όηη ε εθεί 

βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα επαλαθάκπηεη ζηαδηαθά έπεηηα από ηελ ειαθξά ππνρώξεζε ηεο 

παλδεκίαο. Σύκθσλα κε ελ ιόγσ αλαιύζεηο, ην θιείζηκν εξγνζηαζίσλ ζηελ Κίλα, ηελ Ιλδία θαη 

αξθεηέο άιιεο ρώξεο θαηά ηελ πεξίνδν Μαξηίνπ-Ινπλίνπ 2020 νδήγεζε αθ’ ελόο ζε πξνζσξηλή 

ζπζζώξεπζε απνζεκάησλ πξώησλ πιώλ –απνζέκαηα ηα νπνία αλαιώζεθαλ σζηόζν ζηε 

ζπλέρεηα, θαηά ην δηάζηεκα ηνπ ηειεπηαίνπ νθηακήλνπ- θαη αθ’ εηέξνπ ζε κεηαθηλήζεηο εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ. Ωο ζπλέπεηα ησλ αλσηέξσ, ε ζηαδηαθή αλάθακςε ηεο δήηεζεο από ην ηέινο ηνπ 2020 

βξήθε ηηο εξγνζηαζηαθέο κνλάδεο ζηηο ελ ιόγσ ρώξεο «αλέηνηκεο» λα αληαπνθξηζνύλ θαζώο 

αληηκεηώπηδαλ ειιείςεηο ζε πξώηεο ύιεο, εξγαηηθό δπλακηθό, εκπνξεπκαηνθηβώηηα ηα νπνία είραλ 

αδξαλνπνηεζεί ζηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο, όπσο θαη ζε ρξεκαηνδόηεζε, νπόηε ε απόηνκε 

«ζηξνθή» ηνπο ζηελ αγνξά πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ ηνπο απαηηνύκελνπο πόξνπο, πιηθνύο 

θαη νηθνλνκηθνύο, γηα ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζή ηνπο, νδήγεζε ζε ηαρείεο απμήζεηο ζηηο δηεζλείο 

ηηκέο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ δνκηθώλ πιηθώλ. 

Σπκπεξαζκαηηθά, ε απόηνκε άλνδνο ησλ δηεζλώλ ηηκώλ δνκηθώλ πιηθώλ απνδίδεηαη θπξίσο ζε 

παξάγνληεο από ηελ πιεπξά ηεο πξνζθνξάο –ιόγσ ησλ αξλεηηθώλ νηθνλνκηθώλ επηπηώζεσλ ηεο 

παλδεκίαο- θαη δεπηεξεπόλησο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο, ε νπνία όπσο πξναλαθέξζεθε, 

επαλαθάκπηεη ήδε από ην ηέινο ηνπ 2020. Όπσο πάλησο επηζεκαίλεηαη ζηηο ζρεηηθέο αλαιύζεηο, ε 

σο άλσ πεξηγξαθείζα άλνδνο ησλ ηηκώλ ησλ δνκηθώλ πιηθώλ εθηηκάηαη κάιινλ σο πξνζσξηλήο 

δηάξθεηαο, κε απνηέιεζκα ν εγρώξηνο θαηαζθεπαζηηθόο θιάδνο θαη νη ληόπηνη ‘real estate 

developers’ λα πξνζδνθνύλ γξήγνξε αλάθακςε ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ηνπο, ζε κία 

θηεκαηνκεζηηηθή αγνξά όπνπ νη ηηκέο ησλ αθηλήησλ βαίλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο θζίλνπζεο. 
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7. ΔΙΕΘΝΕΙ ΕΚΘΕΕΙ 
 

Όνομα Έκθεζης Κλάδο ποσ Αθορά Δικησακός Σόπος 
Γενικές 

Παραηηρήζεις - 
τόλια 

Middle East 
Coatings Show 
Dubai - Middle East 
Speciality 
Chemicals Show 

Βαθέο, ρξσκαηηζκνί http://www.coatings-group.com  Νηνπκπάη 

Middle East 
Electricity 

Ηιεθηξνινγηθνύ 
πιηθνύ θαη Φσηηζκνύ 

www.middleeastelectricity.com  Νηνπκπάη 

Woodshow 
Ξπιεία θαη 
εμνπιηζκόο 

www.dubaiwoodshow.com  Νηνπκπάη 

Hardware & Tools 
Middle East 

Δμνπιηζκόο θαη 
εξγαιεία 

www.hardwaretoolsme.com  Νηνπκπάη 

The Hotel Show 
(Enterprise Greece) 

Ξελνδνρεηαθνύ 
εμνπιηζκνύ 

www.thehotelshow.com  Νηνπκπάη 

INDEX (Enterprise 
Greece) 

Δπίπινπ θαη 
Δζσηεξηθήο 
Γηαθόζκεζεο 

www.indexexhibition.com  Νηνπκπάη 

The Βig Outdoor 
Design & Build 
Show & Facilities 
Management Expo 

Γνκηθά πιηθά θαη 
εμνπιηζκόο 
εμσηεξηθώλ ρώξσλ 

www.fm-expo.com  Νηνπκπάη 

Gulf Glass 
Γνκηθά πιηθά – 
βηνκεραληθόο 
εμνπιηζκόο 

https://www.gulf.glass/  Νηνπκπάη 

The Windows, 
Doors and Facades 
Show 

Γνκηθά πιηθά www.windowsdoorsandfacadeevent.com/  Νηνπκπάη 

Light Middle East 
Exhibition 

Φσηηζκνύ www.lightme.net  Νηνπκπάη 

Middle East Stone 
(Enterprise Greece) 

Πέηξα, κάξκαξν, 
θεξακηθά 

http://www.middleeaststone.com  Νηνπκπάη 

Big 5 Show 
(Enterprise Greece) 

Καηαζθεπέο, δνκηθά 
πιηθά 

http://www.thebig5.ae  Νηνπκπάη 

Urban Design & 
Landscaping Expo 

Γηακόξθσζε ρώξσλ, 
αζηηθή αλάπηπμε 

www.theoutdoorshow.ae  Νηνπκπάη 

Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ Ντουμπάι 
  

http://www.coatings-group.com/
http://www.middleeastelectricity.com/
http://www.dubaiwoodshow.com/
http://www.hardwaretoolsme.com/
http://www.thehotelshow.com/
http://www.indexexhibition.com/
http://www.fm-expo.com/
https://www.gulf.glass/
http://www.windowsdoorsandfacadeevent.com/
http://www.lightme.net/
http://www.middleeaststone.com/
http://www.thebig5.ae/
http://www.theoutdoorshow.ae/
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8. ΚΛΑΔΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Περιοδικό Website 

Construction 
Week 

www.constructionweekonline.com 

Construction 
World: 

http://www.constructionworld.ae/ 

Gulf 
Construction 
Worldwide 

www.gulfconstructionworldwide.com 

Plant & 
Equipment 

https://www.plantandequipment.com/ 

ME 
Construction 
News 

http://meconstructionnews.com/ 

http://www.cpimediagroup.com/construction/me-construction-news/#.Xb_4eVUzaUk 

Construction 
Machinery 
ME 

http://www.cpimediagroup.com/construction/construction-machinery-me/#.Xb_4OFUzaUk 

http://meconstructionnews.com/list/magazines/construction-machinery 

Big Project 
ME 

https://cpitrademedia.com/project/big-project-middle-east/  

www.bigprojectme.com 

Climate 
Control 
Middle East 

http://climatecontrolme.com/ 

http://www.cpimediagroup.com/construction/climate-control-middle-east/#.Xb_4EFUzaUk 

Emirates 
Projects 
Magazine 

https://emirates.tpg.media/ 

Middle East 
Consultant  

http://meconstructionnews.com/list/magazines/me-consultant 

http://www.cpimediagroup.com/construction/middle-east-consultant/#.Xb_4TlUzaUk 

Architecture 
& Art 
Magazine 

www.2amagazine.com 

Technical 
Review 
Middle East 

http://www.technicalreviewmiddleeast.com/ 

____________________ 
 
 
Πεγέο:  
-FCSA  
-http://www.economy.gov.ae/  
-http://www.dubaichamber.com/resources/research-reports/sectoral-reports# 

                                                           
i
Protenders  

ii
 GlobalData’s "Construction in the UAE - Key Trends and Opportunities to 2023  

iii
 Protenders 

iv
 Property Finder, September 2019 
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