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Σηοιτεία αγοράς δομικών σλικών και τρφμάηφν ζηο ΗΒ 

 

 

O θαηαζθεπαζηηθόο ηνκέαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ αληηπξνζσπεύεη ην 7% ηνπ 

ζπλνιηθνύ ΑΔΠ ηεο ρώξαο θαη ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Τξάπεδαο ηεο Αγγιίαο, ην ηξίην 

ηξίκελν 2014 ν ηνκέαο παξνπζίαζε αλάπηπμε ύςνπο 5,7% έλαληη ηνπ αληίζηνηρνπ δηαζηήκαηνο 

ηνπ 2013. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

γηα ην 2014, ν ξπζκόο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθηηκάηαη όηη ζα αλέιζεη ζην 3%, ελώ γηα ην 

2015   πξνβιέπεηαη λα αλέιζεη ζην 2,6%. Σεκεηώλεηαη όηη θαηά ηελ ηξηεηία 2010 - 2013, νη 

θαηαζθεπέο επιήγεζαλ ζθνδξά από ηελ ύθεζε, θαζώο ε δήηεζε γηα λέεο θαηνηθίεο θαηέξξεπζε 

θαη ν αξηζκόο ησλ λέσλ νηθνδνκώλ κεηώζεθε ζην ρακειόηεξν επίπεδν από ην 1923.  

 

Σύκθσλα όκσο κε ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Σπλδέζκνπ Γνκηθώλ Υιηθώλ (Construction Products 

Association - CPA) γηα ην 2015 ε αύμεζε ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα  πξνβιέπεηαη λα είλαη 

αλέιζεη ζην 5,3%, έλαληη 4,8% ηνπ 2014. Γηα ηελ πεξίνδν 2016-2018 εθηηκάηαη όηη ε εηήζηα 

αύμεζε ζα θπκαλζεί γύξσ ζην 3,7%.   Ο CPA πξνβιέπεη όηη βξαρππξόζεζκα ε αλάθακςε ζην 

ηνκέα επηξξεαζζεί θπξίσο από ηελ αύμεζε ηεο ηδησηηθή εκπνξηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ηηο ηδησηηθέο 

θαηνηθίεο θαη ηηο ππνδνκέο. Η αύμεζε ζηελ θαηαζθεπή ρώξσλ εκπνξηθήο ρξήζεσο αληηζηάζκηζε 

ηελ επηβξάδπλζε πνπ θαηεγξάθε ζηηο θαηαζθεπέο θαηνηθηώλ. 

 

 

Δπίζεκα ζηνηρεία πνπ δεκνζηνπνηήζεθαλ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015, έδεημαλ όηη ε παξαγσγή 

ζηνλ θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα κεηώζεθε θαηά 2% ην Ννέκβξην,  παξνπζηάδνληαο γηα ηξίηε θνξά 

κεληαία πηώζε ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ 4 κελώλ σο απνηέιεζκα ηεο κηθξήο κείσζεο θαη ζε 

εξγαζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο κε ζρεηηδόκελεο κε ηε ζηέγαζε θαηά -6% θαζώο θαη ζε 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο θαηά -4,1%. Παξόια απηά, νη ηάζεηο πνπ θαηέγξαςε ην ΑΔΠ ζην 

θαηαζθεπαζηηθό ηνκέα καθξνπξόζεζκα ήηαλ ζεηηθέο θαζώο παξνπζίαζε αύμεζε 3,6% ην 

Ννέκβξην ηνπ 2014, ζπγθξηηηθά κε ην Ννέκβξηνπ ηνπ 2013. Η άλνδνο απηή νθείιεηαη ζηελ 

αύμεζε ησλ λέσλ  ηδησηηθώλ θαηνηθηώλ θαηά 23,8% θαη  εξγαηηθώλ θαηνηθηώλ, θαηά 14,9% 

αληίζηνηρα.  

 

Ο ηνκέαο ησλ δνκηθώλ πιηθώλ (ηζηκέληνπ θαη αδξαλώλ πιηθώλ)  ζην ΗΒ θπξηαξρείηαη από 

πέληε κεγάιεο εηαηξείεο: Lafarge (Γαιιίαο), Holcim (Διβεηίαο), Heidelberg Cement (Γεξκαλίαο), 

Cemex (Μεμηθνύ) θαη Tarmac, νη νπνίεο αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από ην 90% ηεο αγνξάο 

ηζηκέληνπ, ην 75% ησλ πσιήζεσλ αδξαλώλ θαη ην 68% ηεο παξαγσγήο έηνηκνπ ζθπξνδέκαηνο. Ωο 

εθ ηνύηνπ, αλαιπηέο εθηηκνύλ όηη ν αληαγσληζκόο ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά 

κε απνηέιεζκα νη κηθξέο επηρεηξήζεηο λα πθίζηαληαη δηαθξίζεηο σο πξνο ηηο ηηκέο, νη νπνίεο 

θαηαιήγνπλ θαη ζε πςειόηεξεο ηηκέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 
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 Οη 5 θπξηόηεξεο ρώξεο από ηηο νπνίεο γίλεηαη ε εηζαγσγή θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ ζην 

ΗΒ γηα ην 2013 ήηαλ Γεξκαλία (2,046 δηζ.. ιίξεο), ε Κίλα (1,823 δηζ.. ιίξεο), ε Ιηαιία (848 εθ. 

ιίξεο), ε Ιζπαλία (687 εθ. ιίξεο) θαη ε Οιιαλδία (589 εθ. ιίξεο), απνηειώληαο ην 47% ησλ 

ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ ζε θαηαζθεπαζηηθά πιηθά. Όζνλ αθνξά ηηο εμαγσγέο, νη θπξηόηεξεο αγνξέο 

είλαη ε Ιξιαλδία (739 εθ. ιίξεο), ε Γεξκαλία (599 εθ. ιίξεο) θαη ε Γαιιία (520 εθ. ιίξεο). 

 
 

Εισαγωγζς και εξαγωγζς κατασκευαστικών υλικών 

 
 

Τν ηξίην ηξίκελν ηνπ 2014, νη εμαγσγέο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ κεηώζεθαλ θαηά 

1,8% αλεξρόκελεο ζε 1,507 δηζ.. ιίξεο. Οη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 3,8% αλεξρόκελεο 

ζπλνιηθά ζε 3,492 εθ. ιίξεο κε απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ζην εκπόξην λα απμεζεί, έλαληη ηνπ 

αληηζηνίρνπ ηξηκήλνπ 2013 θαηά 155 εθ., ζηα 1,985 δηζ.. ιίξεο.  

 

 

 

Υρώμαηα και σλικά επικαλύυεφν-ηοιτεία αγοράς & Σάζεις 

 

Η αγνξά ρξσκάησλ θαη επηζηξώζεσλ ηνπ ΗΒ, αληηπξνζσπεύεη ην 17% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρώξαο αληηζηνηρώληαο ζε 188 δηζ. ιίξεο, απαζρνιώληαο 300,000 εξγαδόκελνπο.   

 

Τν 2014 ε αγνξά ρξσκάησλ παξνπζίαζε ζεκαληηθή αλάπηπμε, σο απνηέιεζκα ησλ 

ελδείμεσλ γεληθήο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θαζώο θαη ηεο επέθηαζεο ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ 

ηνκέα. Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο British Coatings Federation  νη πσιήζεηο ησλ ρξσκάησλ γηα 

δεύηεξν ζπλερόκελν έηνο παξνπζίαζαλ αύμεζε 5% ην 2014 έλαληη ηνπ 2013. Σπγθεθξηκέλα, νη 

πσιήζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ  ρξσκάησλ θαη πιηθώλ επηθαιύςεσλ αλέξρνληαη ζηα 2,3 δηζ. ιίξεο, κε 

ηελ πνζόηεηα ησλ πσιήζεσλ λα αγγίδεη ηα 675 εθ. ιίηξα, θαη ηηο ηαπεηζαξίεο ηνίρσλ λα 

αληηζηνηρνύλ ζε 39 εθ. ξνιά, αμίαο 140 δηζ. ιίξώλ. 

 
 
 
 



Πωλήσεις ανά Τομζα 
 

 

 

Φπονηίδα ξύλος 
Ταπεηζαπίερ 

Διακοζμηηικέρ επιζηπώζειρ 

Βιομησανικέρ επιζηπώζειρ  

Μελάνι εκηςπώζεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φαξαθηεξηζηηθό ηνπ θιάδνπ είλαη όηη θπξηαξρείηαη από ιίγνπο παγθόζκηνπο παίθηεο κε 

ηζρπξή εζληθή,  πεξηθεξεηαθή θαη παγθόζκηα επσλπκία (brand name) ζε δηάθνξα επίπεδα 

πξντόλησλ θαη ηηκώλ. Γεδνκέλνπ όηη αξθεηέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ιεηηνπξγνύλ ζε 

θαζεηνπνηεκέλε βάζε,  ν αληαγσληζκόο ιακβάλεη ρώξα ζε νιόθιεξε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνύ, 

θαη όρη κόλν ζε επίπεδν παξαγσγήο. Τν ΗΒ είλαη θαζαξόο εμαγσγέαο, εμάγνληαο ην 30% ηεο 

παξάγσγήο ηνπ ελώ  3 ζηα 4 κεηαιιηθά θνπηηά πνπ πσινύληαη ζηε Βξεηαλία έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί ζηε ρώξα. Σπγθεθξηκέλα, ηα ρξώκαηα θαη πιηθά επηθαιύςεσλ ζπγθαηαιέρζεθαλ 

αλάκεζα ζηα 5 θπξηόηεξα θαηαζθεπαζηηθά πιηθά πνπ εμήγαγε ε ρώξα ην 2014, κε ηελ αμία ησλ 

εμαγσγώλ λα αλέξρεηαη ζηα 648 εθ. ιίξεο. 

 

Ο θιάδνο ησλ ρξσκάησλ θαη επηθαιύςεσλ παξάγεη  κεγάιν θάζκα ρξσκάησλ,  

βεξληθηώλ  θαη άιισλ επηθαιύςεσλ  γηα ηελ δηαθόζκεζε θαη ηελ πξνζηαζία ησλ επηθαλεηώλ από 

ηε θζνξά, ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηε δηάβξσζε. Ο θιάδνο παξάγεη επίζεο δηαιπηηθά, 

ζηεγαλσηηθά πιηθά θαη πιηθά πιεξώζεσο. Από ην ζύλνιν ηνπ όγθνπ παξαγσγήο, ην κεγαιύηεξν 

ηκήκα είλαη νη  δηαθνζκεηηθέο βαθέο, νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη αληηπξνζσπεύνπλ πεξηζζόηεξν από 

ην ήκηζπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ρξσκάησλ πνπ παξάγνληαη θαη  ην 40 % ησλ εζόδσλ ηνπ θιάδνπ. Τν 

ηκήκα απηό πεξηιακβάλεη όια ηα είδε ησλ ρξσκάησλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππνζηξσκάησλ, δηαιπηηθώλ θιπ.) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο δηαθόζκεζεο θαη 

πξνζηαζίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 



                Εφοδιαστική αλυσίδα χρωμάτων  

 
 
 

 

Πην αλαιπηηθά, ηα έζνδα από ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα (θύθινο εξγαζηώλ) πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ρξσκαηηζκνύο θαηαλέκνληαη σο εμήο: 

 Φξώκαηα νρεκάησλ:  30 δηζ. ιίξεο. 

 Φξώκαηα ζθαθώλ θαη πινίσλ: 4 δηζ. ιίξεο. 

 Φξώκαηα αεξνζθαθώλ: 25 δηζ. ιίξεο. 

 Φξώκαηα θαηαζθεπαζηηθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ππνδνκώλ: 30 δηζ. ιίξεο.  

 Φξώκαηα θαηαζθεπήο θηεξίσλ: 57 δηζ. ιίξεο. 

 Φξώκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ νινθιήξσζε θηεξίσλ: 18 δηζ. ιίξεο.  

 Τέινο, 11 δηζ. ιίξεο δαπαλώληαη γηα εθηππώζεηο θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

 

Οη κηθξνκεζαίεο θαη κηθξέο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ αξηζκεηηθά πεξηζζόηεξν από ην 87% 

ηνπ θιάδνπ, σζηόζν, θαιύπηνπλ κόλν ην 13% ηνπ ζπλνιηθνύ θύθινπ εξγαζηώλ. Αληίζεηα, ην 87 

% ηεο παξαγσγήο πξνήιζε από κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, γεγνλόο πνπ θαηαδεηθλύεη ηνλ 

πςειό βαζκό  ζπγθέληξσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν.  Δηδηθόηεξα, 50% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 

ζηελ αγνξά ρξσκάησλ θαη πιηθώλ επηθαιύςεσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πξνέξρεηαη από ηηο 4 

θνξπθαίεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ ( Akzo Nobel , PPG Industries, Crown Paints θαη Ronseal). 

 

Παξά ηαύηα, νη βξεηαλνί παξαγσγνί θαηάθεξαλ λα απμήζνπλ ην κεξίδηό ηνπο ζηηο αγνξέο 

ηνπ εμσηεξηθνύ, εμάγνληαο  ην 28% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Καηά ηελ πεξίνδν από 

ην 2006 – 2013, ε αμία ησλ εμαγσγώλ έρεη απμεζεί θαηά 54%, θαζηζηώληαο ην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο εμαγσγείο ρξσκάησλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.  



Πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα ηνπ θιάδνπ, ε παξαγσγή ρξσκάησλ 

εθηηκάηαη όηη πξέπεη λα ζηξαθεί πξνο ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηα αλαλεώζηκα πιηθά. Οη 

εηαηξείεο αλακέλεηαη επίζεο λα  αληηκεησπίζνπλ αύμεζε ησλ ειέγρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

πξνζηαζία ηεο αλζξώπηλεο πγείαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο θύθινο εξγαζηώλ ηνπ θιάδνπ  ζην 

Ηλσκέλν Βαζίιεην πξνβιέπεηαη λα παξνπζηάζεη κέηξηα αλάπηπμε, κε εηήζην πνζνζηό αύμεζεο 

κηθξόηεξν από 1 % . 

 Πξόζθαηα ζηαηιζηικά ζηοιτεία για ηην αγορά ηφν δομικών σλικών ζηο ΗΒ κπνξνύλ 

λα αλαδεηεζνύλ ζηνλ παξαθάησ ζύλδεζκν:  

Monthly Statistics of Building Materials and Components 

https://www.gov.uk/government/statistics/building-materials-and-components-statistics-

december-2014 
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