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ΑΜΠΟΤ ΝΣΑΜΠΙ
Η άνοδος ηων διεθνών ηιμών ηων δομικών σλικών επηρεάζει ηον εμιραηινό κλάδο καηαζκεσών
Σύκθσλα κε πξόζθαηεο εθηηκήζεηο έγθπξσλ εγρώξησλ θιαδηθώλ αλαιπηώλ, 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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