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Στοιχεία αγοράς χρωμάτων-βερνικιών στα ΗΑΕ 

    

Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση χρωμάτων και βερνικιών στα ΗΑΕ αυξάνεται σταθερά, χάρις στον 
αυξανόμενο πληθυσμό και τον υπερμεγέθη τομέα κατασκευών. Βέβαια, κατά την τελευταία διετία, ο 
κλάδος συμπαρασύρθηκε από την γενικότερη οικονομική επιβράδυνση που άγγιξε και τον 
κατασκευαστικό κλάδο.  Ωστόσο, καθώς πλησιάζει η διοργάνωση της Παγκόσμιας Εκθέσεως Expo 
2020, ανακάμπτουν οι κατασκευές, με σημαντικά θετική προοπτική και για τον συμπληρωματικό 
κλάδο των χρωμάτων.  

Στα τέλη του 2016 η αγορά χρωμάτων-βερνικιών των ΗΑΕ υπολογιζόταν σε 400εκ.δολ.ΗΠΑ, 
καθιστώντας την μία εκ των πλέον κερδοφόρων αγορών σε όρους κατά κεφαλήν, ενώ τα προσεχή 
χρόνια, στην τελική ευθεία για την Expo, αναμένεται σταθερή ανάπτυξη του κλάδου. Προς 
διαμόρφωση εικόνας, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Business News for Construction-BNC Network, 
στο τέλος του 2017 (Σεπτέμβριος 2017), ήταν υπό κατασκευή 7.531 έργα στα ΗΑΕ, αξίας 
252,7διςUSD (έναντι 6.145 έργων τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου), καταγράφοντας 
αύξηση κατά 23 και 16% σε όγκο και αξία, αντίστοιχα. Συνολικά τα ενεργά κατασκευαστικά έργα την 
ίδια περίοδο στα ΗΑΕ ανέρχονταν σε 11.636 (αξίας 805διςUSD), συμπεριλαμβάνοντας πέραν αυτών 
υπό κατασκευή, τα προκηρυγμένα, υπό σχεδιασμό και στάσιμα έργα.  

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι οι ειδικές κλιματολογικές συνθήκες προϋποθέτουν συγκεκριμένες 
προδιαγραφές ποιότητας για προϊόντα χρωμάτων/βερνικιών στα ΗΑΕ, που να λαμβάνουν υπόψη τις 
υψηλές θερμοκρασίες (άνω των 45 βαθμών Κελσίου), την υψηλή υγρασία, τις αμμοθύελλες και την 
αυξημένη αλατότητα. 

Οι περισσότερες μεγάλες πολυεθνικές του κλάδου είναι παρούσες στα ΗΑΕ, ενώ επίσης 
δραστηριοποιούνται και ολιγάριθμοι τοπικοί παραγωγοί. Μεταξύ αυτών: η νορβηγική Jotun, η 
εμιρατινή  National Paints Factory, η γερμανική Caparol Paints LLC, η ολλανδική AkzoNobel, η 
ιαπωνική Kansai Middle East LLC, κ.ά. 

Όσον αφορά το καθεστώς εισαγωγών, επισημαίνεται ότι για τα χρώματα απαιτείται υποχρεωτικώς 
ειδική πιστοποίηση από την αρμόδια Εμιρατινή Αρχή ΕSMA-Emirates Authority for Standardisation 
and Metrology: http://www.esma.gov.ae/en-us/Pages/home.aspx. Λεπτομέρειες για την διαδικασία 
πιστοποίησης, τα απαιτούμενα παραστατικά, τέλη, κλπ, διαθέσιμα στον σύνδεσμο: 
http://www.esma.gov.ae/en-us/Services/Pages/Products/Issuance-of-conformity-certificate-for-
Paints-and-Varnish-Products.aspx  
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