
1 
 

 

 

ΠΡΔΒΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
18, Aisha El Taymoureya, 

Garden City, Cairo - Egypt 

Tel.: +202 27952036-27948482,   

Fax: +202 27940684 

E-mail: ecocom-cairo@mfa.gr 

  Κάιρο, Αύγουστος 2019 
 

 

 

 ........................................................... 3 Ρροοίμιο - Επιςκόπθςθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ

 ............................................................................. 6 Α. Ο αιγυπτιακόσ κλάδοσ καταςκευϊν

  ....................................... 6 

 

 .................................................................................................... 8 

  ...................... 9 

  ................................. 12 

  ...................................... 13 

  .................................... 14 

  ........................ 20 

  ................................ 22 

 ...................................................... 22 

  ................................................................................................ 24 

  ......................................................... 25 

  ............................ 28 

 

 .............................................................................................................. 31 

 

 ......... 35 

  ............ 35 

  ................................................................................................... 37 

  ......... 41 



2 
 

  ................................................................. 44 

 

 ............................................................................................................................. 44 

 ...................................................................... 45 Β. Ο αιγυπτιακόσ κλάδοσ δομικϊν υλικϊν

 ................................................................................. 46 

 ............................................................................................. 48 

 ..................................................................... 49 

 .................................................................... 51 

 .................. 59 

 ............................................. 65 

 ....................................................................................... 66 Γ. Συμπεράςματα & προτάςεισ

 .................................................................................. 70 Δ. Στοιχεία επαφϊν ςτθν Αίγυπτο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ρροοίμιο - Επιςκόπθςθ τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ 

Θ πορεία τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ ζχει επθρεαςτεί κατά τθν περίοδο τθσ 
τελευταίασ οκταετίασ ςε ςθμαντικό βακμό από τισ πολιτικζσ εξελίξεισ ςτθ χϊρα, 
ιδιαίτερα ςτθ διάρκεια τθσ τριετίασ 2011-2013 και τον απόθχό τουσ μζχρι ςιμερα.  

Το αςτακζσ πολιτικό περιβάλλον που ακολοφκθςε τθν εξζγερςθ του 2011 είχε ωσ 
αποτζλεςμα τθν επιβράδυνςθ τθσ οικονομίασ και αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςε 
ςθμαντικοφσ τομείσ εντάςεωσ εργαςίασ, όπωσ ο τουριςμόσ και οι καταςκευζσ, με 
ςυνζπεια τθν άνοδο τθσ ανεργίασ. Θ αναιμικι οικονομικι ανάπτυξθ κατά τθν τριετία 
2011-13 και θ δραματικι μείωςθ τθσ ειςροισ ξζνου ςυναλλάγματοσ ζπλθξαν τα 
δθμόςια οικονομικά, με αποτζλεςμα θ χρθματοδότθςθ του δθμοςιονομικοφ 
ελλείμματοσ κακϊσ και οι δαπάνεσ για ειςαγωγζσ να καλφπτονται επί ςειρά ετϊν 
κυρίωσ από δάνεια και δωρεζσ των Χωρϊν του Κόλπου. 

Θ αιγυπτιακι οικονομία, θ δεφτερθ μεγαλφτερθ ςτον αραβικό κόςμο, υπζςτθ τισ 
ςυνζπειεσ τθσ πολιτικισ μετάβαςθσ επί τετραετία. Στο διάςτθμα 2012-2014, οι 
ςυνικεισ ρυκμοί οικονομικισ μεγζκυνςθσ περί το 7% ζδωςαν τθ κζςθ τουσ ςε 
εξαιρετικά ςυγκρατθμζνεσ αυξιςεισ του ΑΕΡ. Θ εν λόγω τάςθ άρχιςε να 
αντιςτρζφεται από τα μζςα του 2014, με το ρυκμό ανάπτυξθσ να φκάνει το 4,4% το 
οικονομικό ζτοσ 2014/2015 και ςτθ ςυνζχεια να μειϊνεται ςε 4,3% το ζτοσ 
2015/2016, ελαφρότατα μειωμζνοσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ μεγάλθσ ςτενότθτασ 
ςυναλλαγματικϊν πόρων που ακολοφκθςε τθν ιςχυρι πτϊςθ των τουριςτικϊν 
εςόδων από τα τζλθ του 2015, που είχε ωσ ςυνζπεια τθν επιβράδυνςθ τθσ 
οικονομικισ δραςτθριότθτασ και του εμπορίου. Το οικονομικό ζτοσ 2016/17, ο 
ρυκμόσ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ ανιλκε ςε 4,2%, το ζτοσ 2017/18 αυτόσ ανιλκε 
ςε 5,3%, ενϊ για το ζτοσ 2018/19 εκτιμάται ςε 5,6%.   

Τα ςυναλλαγματικά αποκζματα, που είχαν μειωκεί από $36 δις. τον Ιανουάριο 
2011 ςε $16,7 δις. τον Ιοφλιο του 2014, διαμορφϊκθκαν ςτο επίπεδο των $20,1 δις. 
ςτο τζλοσ του οικονομικοφ ζτουσ 2014/2015. Στθ ςυνζχεια κατζγραψαν εκ νζου 
ςθμαντικι πτϊςθ, με αποτζλεςμα ςτα τζλθ του 2015 να καταλιξουν ςτα επίπεδα 
των $16,4 δις., ςθματοδοτϊντασ τθ ςυναλλαγματικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ 
χϊρα ςτθ διάρκεια του 2016. Το Νοζμβριο του 2016, θ ςυμφωνία τθσ Αιγφπτου με 
το ΔΝΤ για παροχι εκτεταμζνθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ τριετοφσ διάρκειασ, 
ςυνολικοφ φψουσ $12 δις., ςε ςυνδυαςμό με τθ ροι αναπτυξιακϊν και διμερϊν 
χρθματοδοτιςεων από διεκνείσ οργανιςμοφσ και οριςμζνεσ, κυρίωσ αραβικζσ, 
χϊρεσ, βελτίωςε ςταδιακά τθν εικόνα των ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων, 
επαναφζροντάσ τα τον Ιοφλιο 2017 ςτα επίπεδα του 2011. Στθ διάρκεια του 2018, 
αλλά και ςτθν ζωσ τϊρα διάρκεια του 2019, τα ςυναλλαγματικά αποκζματα τθσ 
Αιγφπτου ζχουν αναρριχθκεί ςε ιςτορικά υψθλά επίπεδα, ανϊτερα εκείνων του 
2011 ($44,92 δις. τον Ιοφλιο 2019). 

Οι κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων, οι οποίεσ μειϊκθκαν από $8,1 δις. 
το 2008/9 ςε $3,75 δις. το 2012/13 και ςε $4,18 δις. το 2013/2014, το 2014/2015 
ανζβθκαν ςτα επίπεδα των $6,38 δις., το 2015/16 ακόμθ παραπάνω, ςτα $6,93 δις. 
και το 2016/17 ςτα $7,93 δις. Θ ςταδιακι βελτίωςθ τθσ πολιτικισ κατάςταςθσ, τα 
νζα μεγαλεπιβολα ζργα κακϊσ και οι δφο ανακεωριςεισ τθσ επενδυτικισ 
νομοκεςίασ, το 2015 και το 2017, φαίνεται πωσ δθμιοφργθςαν ζνα ελαφρϊσ 
ευνοϊκότερο περιβάλλον για τισ ξζνεσ επενδφςεισ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει ςθμειωκεί 
ριηικι ανάκαμψι τουσ. Οι κακαρζσ ειςροζσ άμεςων ξζνων επενδφςεων το 
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οικονομικό ζτοσ 2017/18 εμφανίςτθκαν μειωμζνεσ κατά 2,7% ζναντι του ζτουσ 
2016/17, ανερχόμενεσ ςε $7,72 δις., ενϊ το πρϊτο εξάμθνο του οικονομικοφ ζτουσ 
2018/19 εμφανίςτθκαν επίςθσ μειωμζνεσ κατά 24,5% ζναντι του εξαμινου 2017/18, 
ανερχόμενεσ ςε $2,841 δις.  

Το Νοζμβριο 2016, το ΔΝΤ ενζκρινε τριετοφσ διάρκειασ εκτεταμζνθ χρθματοδοτικι 
διευκόλυνςθ προσ τθν Αίγυπτο, φψουσ $12 δις. Θ Κεντρικι Τράπεηα τθσ Αιγφπτου 
(CBE) είχε προθγουμζνωσ ανακοινϊςει τθν απόφαςι τθσ για μετάβαςθ τθσ 
ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ςε κακεςτϊσ ελεφκερθσ 
διακφμανςθσ. Θ απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ οδιγθςε 
ςε απότομθ αρχικά υποτίμθςθ του εγχϊριου νομίςματοσ που ςυνεχίςτθκε, 
ςυνοδευόμενθ από ζντονεσ πλθκωριςτικζσ πιζςεισ, ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του 
2017. Στθ ςυνζχεια ωςτόςο, το αιγυπτιακό νόμιςμα ζδειξε αξιοςθμείωτεσ τάςεισ 
ςτακεροποίθςθσ από το τζλοσ του 2017 και ςε ολόκλθρθ τθ διάρκεια του 2018, 
ενϊ από τισ αρχζσ του 2019 θ αιγυπτιακι λίρα ζχει ανατιμθκεί ςθμαντικά τόςο 
ζναντι του δολλαρίου, όςο και ζναντι του ευρϊ, με τθν ιςοτιμία τθσ προσ το 
δολλάριο να πζφτει ςτα μζςα Μαΐου –για πρϊτθ φορά ζπειτα από το Μάρτιο 
2017- κάτω από το επίπεδο των 17 λιρϊν. Μζχρι τον Αφγουςτο 2019, το ΔΝΤ ζχει 
εκταμιεφςει όλεσ τισ 6 δόςεισ, ςυνολικοφ φψουσ $12 δις., τθσ ωσ άνω 
χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ προσ τθν Αίγυπτο.  

Θ χϊρα διατθροφςε μζχρι τθν εξζγερςθ του Ιανουαρίου 2011 ιςχυροφσ 
πολιτικοοικονομικοφσ δεςμοφσ με τθ Δφςθ. Μετά από κάποια κάμψθ ςτθ διάρκεια 
τθσ ταραγμζνθσ περιόδου οι δεςμοί αυτοί αποκαταςτάκθκαν ςε μεγάλο βακμό. Θ 
Αίγυπτοσ λαμβάνει ετθςίωσ διμερι βοικεια περίπου $1,55 δις. από τισ ΘΡΑ, ο δε 
ςθμαντικότεροσ εμπορικόσ και αναπτυξιακόσ τθσ εταίροσ είναι μακράν θ Ε.Ε. 
Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ευρ. Επιτροπισ, το ςφνολο των δεςμευμζνων 
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων αναπτυξιακισ βοικειασ προσ τθν Αίγυπτο υπό τθ μορφι 
τόςο επιχορθγιςεων όςο και δανείων, είτε από κράτθ μζλθ ι από ευρωπαϊκά 
όργανα και χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ, ανζρχεται ςε πλθςίον των €11 δις. Τθν 
τελευταία πενταετία, παράλλθλα με τον ζκδθλο προςανατολιςμό, προσ εξαςφάλιςθ 
ςτιριξθσ, προσ τισ πλοφςιεσ χϊρεσ του Κόλπου (πλθν του Κατάρ), θ χϊρα οικοδομεί 
δεςμοφσ με ανερχόμενεσ οικονομικζσ δυνάμεισ όπωσ θ Κίνα και θ Ινδία ενϊ 
ενιςχφονται ςθμαντικά οι ςχζςεισ τθσ με τθ ωςία.  

Θ κυβζρνθςθ Al Sisi υλοποιεί τθν τελευταία τετραετία ευρφ και επϊδυνο 
πρόγραμμα οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων με κεντρικοφσ ςτόχουσ τθν εξυγίανςθ τθσ 
δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ, τθ μείωςθ των κρατικϊν δαπανϊν (κυρίωσ των 
επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν ενζργεια) και του δθμοςίου χρζουσ, αλλά και τθν 
αναμόρφωςθ του επενδυτικοφ πλαιςίου και τθν προςζλκυςθ ξζνων επενδφςεων. Θ 
υλοποίθςθ του προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων, το οποίο εκπονικθκε από τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, αποτζλεςε προαπαιτοφμενο για τθν παροχι του «πακζτου» 
χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ από το ΔΝΤ ςτθ διάρκεια του 2016.   

Κατ’ ακολουκία τθσ απελευκζρωςθσ τθσ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ, τθσ λιψθσ τθσ 
χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ από το ΔΝΤ, αλλά κυρίωσ τθσ προςιλωςθσ τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ ςτθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ οικονομικϊν 
μεταρρυκμίςεων, αρκετοί διεκνείσ οίκοι αξιολόγθςθσ και χρθματοπιςτωτικοί 
οργανιςμοί ανακεϊρθςαν προσ το καλφτερο τισ εκτιμιςεισ τουσ για τισ προοπτικζσ 
τθσ αιγυπτιακισ οικονομίασ. Το Μάιο 2018 ο διεκνισ οίκοσ αξιολόγθςθσ Standard & 
Poor’s αναβάκμιςε τθ μακροπρόκεςμθ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ Αιγφπτου ςε 
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εγχϊριο και ξζνο νόμιςμα ςε “B”, το Μάρτιο 2019 ο οίκοσ Fitch αναβάκμιςε τθν 
αξιολόγθςθ του αξιόχρεου των μακροπρόκεςμων τίτλων χρζουσ τθσ Αιγφπτου, τόςο 
ςε ξζνο όςο και εγχϊριο νόμιςμα, ςτο επίπεδο του “B+” με ςτακερι προοπτικι, ενϊ 
τον Απρίλιο 2019, ο οίκοσ Moody’s αναβάκμιςε επίςθσ το αξιόχρεο τθσ Αιγφπτου ςε 
“B2”, χαρακτθρίηοντασ ωσ ςτακερι τθν προοπτικι τθσ μακροπρόκεςμθσ 
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ χϊρασ. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι, ςε πρόςφατθ 
ανακεϊρθςθ τθσ αξιολόγθςθσ του βακμοφ επικινδυνότθτασ χωρϊν όςον αφορά τθν 
αςφάλιςθ εξαγωγικϊν πιςτϊςεων (“Country Risk Classifications Index”), θ οποία 
βρίςκεται ςε ιςχφ από 1.2.2019, ο ΟΟΣΑ βελτίωςε κατά μία μονάδα τθν αξιολόγθςθ 
κινδφνου τθσ Αιγφπτου, από 6 που ιταν ζωσ τον Ιοφνιο 2018, ςε 5.  

Θ ςταδιακι ανάκαμψθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ αναμζνεται να ςυνεχιςτεί 
μζςω τθσ υλοποίθςθσ των κυβερνθτικϊν δεςμεφςεων για τθν προϊκθςθ των 
επενδφςεων και τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ. Θ ζναρξθ των νζων 
μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων και θ ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ από το ΔΝΤ, τθν 
Ε.Ε., τθν Ραγκόςμια Τράπεηα, κακϊσ και τισ χϊρεσ του Κόλπου (πλθν Κατάρ) 
αναμζνεται ότι κα ενιςχφςει τθν οικονομικι ανάπτυξθ κατά τα επόμενα χρόνια. Θ 
επιχειροφμενθ από τθν κυβζρνθςθ, δφςκολθ, αςφαλϊσ, πορεία προσ το βακμιαίο 
εκχρθματιςμό τθσ οικονομίασ, τθσ οποίασ ο τομζασ τθσ παραοικονομίασ ξεπερνάει 
κατά τουσ υπολογιςμοφσ κάποιων ειδικϊν το 60%, κα βοθκιςει ακόμα 
περιςςότερο ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ. 

Η δομι τθσ οικονομίασ 

Θ κατά τομζα τθσ οικονομίασ ποςοςτιαία ςυνειςφορά ςτο ΑΕΡ εμφάνιςε τθν 
ακόλουκθ ςφνκεςθ το οικονομικό ζτοσ 2017/18: Τομζασ υπθρεςιϊν 59,08%, 
βιομθχανία, εξορφξεισ & θλεκτριςμόσ 29,43%, γεωργία 11,49%. Στο παρακάτω 
ςχιμα απεικονίηονται αναλυτικότερα ποςοςτά κατά κλάδο οικονομικισ 
δραςτθριότθτασ (ςτοιχεία ςε τρζχουςεσ τιμζσ, όπου εμφανίηονται οι καταςκευζσ να 
αντιπροςωπεφουν αντίςτοιχα το 5,92% και θ αγορά ακινιτων το 10,42% του 
αιγυπτιακοφ ΑΕΡ. 
 

Διϊγραμμα: Σύνθεςη ΑΕΠ 2017/18 (κυριότεροι κλϊδοι) 

 
Ρθγι : Κεντρικι Τράπεηα Αιγφπτου (CBE) 

Γεωργία, αλιεία 
11,49% 

Εξορφξεισ 11,06% 

Μεταποίθςθ 16,67% 

Θλεκτριςμόσ 1,70% 

Καταςκευζσ 5,92% Μεταφορζσ 4,65% 
Τθλεπικοινωνίεσ 

1,79% 
Διϊρυγα Σουζη 2,24% 

Χονδρικό & λιανικό 
εμπόριο 13,78% 

Χρθματοοικονομικζσ 
υπθρεςίεσ 3,84% 

Τουριςμόσ 2,43% 

Real estate 10,42% 

Γενικι κυβζρνθςθ 
7,37% 

Εκπαίδευςθ-υγεία 
4,12% 

Κοινωνικζσ 
αςφαλίςεισ 0,76% Λοιποί τομείσ 1,75% 
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Α. Ο αιγυπτιακόσ κλάδοσ καταςκευϊν 

 

Η ςυμμετοχι των καταςκευϊν ςτο αιγυπτιακό ΑΕΡ αυξικθκε από το επίπεδο του 
4,5% ςτο οικονομικό ζτοσ 2012/13 ςε 5,72% του ΑΕΡ το ζτοσ 2016/17 και ςε 5,92% 
του ΑΕΡ το ζτοσ 2017/18. Θ μεγζκυνςθ του ΑΕΡ του κλάδου ανιλκε το 2016/17 ςε 
9,5% και το 2017/18 ςε 10%. Στθ διάρκεια του εξαμινου Ιουλ. – Δεκ. 2018, ο 
ρυκμόσ μεγζκυνςθσ του αιγυπτιακοφ κλάδου καταςκευϊν ανιλκε ςε 7,7%. 
Κλαδικζσ εκτιμιςεισ αναφζρουν ότι ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ 
αναμζνεται να μεγεκφνεται κατά 8,03% ετθςίωσ μεταξφ του 2017 και του 2021. 

Κατά το οικονομικό ζτοσ 2017/18, ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, ςε ςυνδυαςμό με τον 
κλάδο ακινιτων, κατείχαν ςυνδυαςμζνο μερίδιο 12,9% επί των ςυνολικά 
πραγματοποιθκειςϊν επενδφςεων του δθμόςιου και του ιδιωτικοφ τομζα, 
ςυγκεντρϊνοντασ επενδυκζντα κεφάλαια φψουσ EGP93,04 δις., επί ςυνόλου 
επενδυκζντων κεφαλαίων φψουσ EGP721,13 δις. Ο καταςκευαςτικόσ αποτελεί 
ςτρατθγικό κλάδο για τθν αιγυπτιακι οικονομία και τθ χάραξθ κυβερνθτικισ 
πολιτικισ γενικότερα, κακϊσ απαςχολεί ανεπίςθμα, πζραν του επίςθμου ποςοςτοφ 
πλθςίον του 13% του εργατικοφ δυναμικοφ, ποςοςτό περίπου 40% του εργατικοφ 
δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Υπουργείου Ρρογραμματιςμοφ, ο 
κλάδοσ απαςχολοφςε άμεςα 3,7 εκατ. εργαηόμενουσ ςτισ αρχζσ του 2018.  

Θ ςχετικά περιοριςμζνθ ςυνειςφορά του κλάδου καταςκευϊν ςτθ διαμόρφωςθ του 
αιγυπτιακοφ ΑΕΡ αποδίδεται από οριςμζνουσ κλαδικοφσ αναλυτζσ εν μζρει ςτον 
κυρίαρχο ρόλο του κράτουσ, και ιδιαίτερα επιχειριςεων ςυμφερόντων του 
αιγυπτιακοφ Στρατοφ ςτθν υλοποίθςθ των καταςκευαςτικϊν ζργων, γεγονόσ που, 
κατά τθν άποψι τουσ, δθμιουργεί ςτρεβλϊςεισ ςτον κλάδο, περιορίηοντασ το 
ςυνολικό μζγεκοσ του προϊόντοσ του. Σθμειϊνεται ότι ο αιγυπτιακόσ Στρατόσ 
εκτελεί πλθκϊρα καταςκευαςτικϊν ζργων ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα, ςε ςυνεργαςία 
με ιδιωτικοφσ ομίλουσ, ςε μία προςπάκεια ταχείασ υλοποίθςθσ του μεγαλόπνοου 
αναπτυξιακοφ οράματοσ  τθσ κυβζρνθςθσ. Στισ αρχζσ Ιουνίου 2018, υπεγράφθ 
πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ μεταξφ των Υπουργείων Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ και 
Στρατιωτικισ Ραραγωγισ για τθν υλοποίθςθ μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων 
υποδομϊν ςτρατθγικοφ χαρακτιρα ανά τθν επικράτεια τθσ χϊρασ.  

Η Αίγυπτοσ αποτελεί τθν τρίτθ μεγαλφτερθ αγορά ςτο χϊρο τθσ Μ. Ανατολισ και 
τθσ Β. Αφρικισ όςον αφορά τισ ανακζςεισ καταςκευαςτικϊν ζργων, πίςω από τισ 
Σ. Αραβία και ΘΑΕ.  

Ο αιγυπτιακόσ καταςκευαςτικόσ κλάδοσ διανφει περίοδο άνκθςθσ, με βαςικι 
κινθτιρια δφναμθ τα μεγάλα ζργα που υλοποιοφνται ανά τθν χϊρα, μεταξφ των 
οποίων θ καταςκευι τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και άλλων νζων πόλεων, οι 
καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςτθν Οικονομικι Ηϊνθ του Σουζη, οι επεκτάςεισ ςτο 
μετρό του Καΐρου, τα ζργα του ενεργειακοφ τομζα και τα ζργα διαχείριςθσ υδάτων 
ςτθν Άνω Αίγυπτο. Στον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν δραςτθριοποιοφνται 
αρκετοί διεκνείσ παίκτεσ, κυρίωσ από τισ χϊρεσ του Κόλπου, τθν Κίνα, τθ ωςία και 
τθν Ε.Ε.  

Τα τελευταία ζτθ το αιγυπτιακό κράτοσ, το οποίο αποτελεί κυρίαρχθ πθγι τθσ 
οικονομικισ και κατ’ επζκταςθ τθσ καταςκευαςτικισ δραςτθριότθτασ, ζχει 
επικεντρϊςει τισ πολιτικζσ του ςτον καταςκευαςτικό κλάδο, ωσ κινθτιριο μοχλό 
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για τθν ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ, μζςω ςειράσ μεγάλων και μικρότερων ζργων, 
οριςμζνα ευριςκόμενα υπό υλοποίθςθ, ενϊ οριςμζνα άλλα ακόμθ ςτο ςτάδιο του 
ςχεδιαςμοφ. Αν και ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Μ. Ανατολισ οι δθμόςιεσ και ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ ςτον καταςκευαςτικό τομζα είχαν τα τελευταία χρόνια υποχωριςει, 
ςτθν Αίγυπτο θ οικοδομικι δραςτθριότθτα ςυνεχίηει ακάκεκτθ τθν ανοδικι πορεία 
τθσ, χωρίσ να εμφανίηει ςθμεία «κόπωςθσ». Τοφτο διότι, κατά τθ μετά το 2011 
εποχι, και ιδιαίτερα μετά τθν ανάλθψθ τθσ διακυβζρνθςθσ από τθν κυβζρνθςθ Al 
Sisi, το 2013, μεγάλο μζροσ τθσ αναπτυξιακισ ςτρατθγικισ τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ βαςίηεται ςτισ δθμόςιεσ επενδφςεισ ςε νζα, μεγάλθσ κλίμακασ 
καταςκευαςτικά ζργα. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αφρικανικισ Τράπεηασ Ανάπτυξθσ 
(AfDB), κατά τθν περίοδο 2013-2017 το αιγυπτιακό κράτοσ διοχζτευςε επενδφςεισ 
ςυνολικοφ φψουσ $61,8 δις. ςε ζργα καταςκευισ υποδομϊν, εκ των οποίων μερίδιο 
43,9% κατευκφνκθκε ςε ζργα του κλάδου πετρελαίου / αερίου, το 18,4% ςε ζργα 
καταςκευϊν ακινιτων, το 13,9% ςτον κλάδο υποδομϊν μεταφορϊν, ενϊ οι κλάδοι 
θλεκτρικισ ενζργειασ και φδρευςθσ / αποχζτευςθσ απορρόφθςαν μερίδια 10,7% και 
2,3% των ανωτζρω επενδφςεων, αντίςτοιχα.  

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ (ΡΤ) προσ το τζλοσ του 2018, θ 
Αίγυπτοσ κα χρειαςτεί επενδφςεισ ςε ζργα ανάπτυξθσ υποδομϊν τθσ τάξεωσ των 
$675 δις. κατά τθν προςεχι 20ετία, ενϊ υπάρχει χρθματοδοτικό επενδυτικό κενό 
μεταξφ καταςκευαςτικϊν αναγκϊν και δθμοςίων επενδφςεων, τθσ τάξεωσ των $230 
δις., το οποίο δεν μπορεί να καλυφκεί μόνον με χρθματοδοτιςεισ από το κράτοσ, 
αλλά αντικζτωσ, απαιτοφνται χρθματοδοτιςεισ από τον ιδιωτικό τομζα. Θα πρζπει 
να επιςθμανκεί πάντωσ ότι, ςφμφωνα με πλζον πρόςφατεσ εκτιμιςεισ, το ζτοσ 
2018 μερίδιο 90,4% των ςυνολικά επενδυκζντων κεφαλαίων ςτισ καταςκευζσ 
προιλκε από τον ιδιωτικό τομζα, ζναντι μεριδίου 60% το 2016. Το γεγονόσ αυτό 
ςθμαίνει ότι ιςχυροποιείται ςταδιακά θ εμπλοκι του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ 
καταςκευζσ, επιτρζποντασ ςτο κράτοσ να περιορίηει κατά το δυνατόν τισ δαπάνεσ 
του για δθμόςιεσ επενδφςεισ.      

Θ εν λόγω πολιτικι «κζρμανςθσ» τθσ οικονομίασ μζςω δθμοςίων επενδφςεων 
προςδοκάται ότι κα αποφζρει ςθμαντικά οφζλθ για τθ χϊρα, μεταξφ των οποίων θ 
αντιμετϊπιςθ του μεγάλου ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ και θ βελτίωςθ των 
μεταφορικϊν υποδομϊν, ωςτόςο ενδζχεται να δθμιουργιςει και ςθμαντικά 
προβλιματα, όπωσ για παράδειγμα τθν υπερεπζνδυςθ ςε καταςκευζσ υποδομϊν 
και ακινιτων που δεν είναι βιϊςιμα ι εμπορικά εκμεταλλεφςιμα.  

Κορυφαία προβλιματα που αντιμετϊπιςε ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ το 2016 ιταν 
οι ελλείψεισ ςε ξζνο ςυνάλλαγμα και θ υποτίμθςθ τθσ λίρασ, που οδιγθςαν ςε 
εκτόξευςθ του καταςκευαςτικοφ κόςτουσ και αδυναμία προμικειασ ειςαγόμενων 
δομικϊν υλικϊν. Οι ωσ άνω παράγοντεσ δθμιοφργθςαν αυξθμζνα κόςτθ ςτουσ 
εγχϊριουσ εργολάβουσ, «ςπρϊχνοντασ» τουσ αςκενζςτερουσ εξ αυτϊν προσ τθ 
χρεοκοπία. Ωςτόςο, από το δεφτερο ιμιςυ του 2017, το 2018 και ςτθ μζχρι τϊρα 
διάρκεια του 2019, με τθ ςτακεροποίθςθ του αιγυπτιακοφ νομίςματοσ και τθν 
πτωτικι τάςθ του δείκτθ πλθκωριςμοφ, θ κατάςταςθ παρουςίαςε αιςκθτι 
βελτίωςθ. 
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Χωρίσ αμφιβολία, και παρά το γεγονόσ ότι ςυχνά αςκείται κριτικι ςτθν κυβερνθτικι 
πολιτικι επενδφςεων ςτο χϊρο των καταςκευϊν, θ άνκθςθ του καταςκευαςτικοφ 
τομζα ςτθν Αίγυπτο υποςτθρίηεται από τθ ηιτθςθ, ενϊ ιδιαίτερα οι αςτικζσ 
οικιςτικζσ ηϊνεσ βρίςκονται ςε κακεςτϊσ υψθλισ πίεςθσ, δθμιουργϊντασ ανάγκεσ 
χωροταξικισ επζκταςθσ προκειμζνου να καλυφκοφν τα κενά ςτθν προςφορά 
ςτζγαςθσ. Η Αίγυπτοσ είναι θ πολυπλθκζςτερθ χϊρα τθσ Μ. Ανατολισ, θ τρίτθ 
πολυπλθκζςτερθ ςτθν Αφρικι και θ 14θ ςε παγκόςμιο επίπεδο, με πλθκυςμό που 
ζχει ξεπεράςει τα 99 εκατ. κατοίκουσ. Μεταξφ του 1994 και του 2014 ο πλθκυςμόσ 
τθσ αυξικθκε κατά 46%, ενϊ ςυνεχίηει να αυξάνεται κατά 2,45% ςε ετιςια βάςθ. Ο 
νεανικόσ πλθκυςμόσ (θλικίεσ κάτω των 25 ετϊν) αποτελεί πάνω από το 50% του 
ςυνολικοφ πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ, εξαιτίασ τθσ υψθλισ γεννθτικότθτασ, γεγονόσ που 
δθμιουργεί αυξθμζνεσ πρόςκετεσ ανάγκεσ ςτζγαςθσ. 

Θ πλθκυςμιακι και οικιςτικι πίεςθ γίνεται ιδιαίτερα αιςκθτι ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. 
Το τρζχον ποςοςτό του πλθκυςμοφ που κατοικεί ςε πόλεισ ανζρχεται ςε 43,3%, 
ενϊ ο αςτικόσ πλθκυςμόσ μεγεκφνεται με μζςο ρυκμό 1,8% ετθςίωσ. Θ 
πρωτεφουςα τθσ χϊρασ, το Κάιρο ςυγκεντρϊνει πλθκυςμό πλθςίον των 20 εκατ. 
κατοίκων, θ ευρφτερθ μθτροπολιτικι περιοχι του Καΐρου περί τα 25 εκατ., ενϊ ο 
πλθκυςμόσ τθσ δεφτερθσ μεγαλφτερθσ πόλθσ, τθσ Αλεξάνδρειασ, πλθςιάηει τα 5 
εκατ., γεννϊντασ αξιόλογα επίπεδα ηιτθςθσ για νζεσ κατοικίεσ. Σφμφωνα με 
πρόςφατεσ εκτιμιςεισ, το ςυνολικό ςτεγαςτικό ζλλειμμα τθσ Αιγφπτου ανζρχεται 
ςε 3 εκατ. οικιςτικζσ μονάδεσ, ενϊ θ εγχϊρια ηιτθςθ κατοικιϊν κυμαίνεται μεταξφ 
350 και 500 χιλ. οικιςτικϊν μονάδων ετθςίωσ. Ρζραν των αναγκϊν για καταςκευζσ 
νζων οικιςτικϊν μονάδων, ο ταχφτατα αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ Αιγφπτου 
δθμιουργεί επίςθσ ανάγκεσ για νζεσ επενδφςεισ ςε επεκτάςεισ υποδομϊν, 
δθμιουργϊντασ πρόςκετεσ ευνοϊκζσ προοπτικζσ για τον εγχϊριο κλάδο καταςκευϊν.  

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ κλαδικϊν πθγϊν ζτουσ 2018, θ ςυνολικι αξία των 
ςχεδιαηόμενων καταςκευαςτικϊν ζργων ςτον ενεργειακό τομζα ανζρχεται ςε 
$117,4 δις., εκείνθ των ζργων ςτον τομζα μεταφορϊν ςε $57,4 δις., ενϊ θ ςυνολικι 
αξία των υπό υλοποίθςθ και ςχεδιαςμό ζργων ςτθ χϊρα ανζρχεται ςε $395,7 δις., 
με τθν καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα, μθ ςυμπεριλαμβανομζνων των καταςκευϊν 
υποδομϊν, να ςυγκεντρϊνει ςυνολικι αξία ζργων φψουσ $129 δις.             

Θ ζμφαςθ θ οποία δίνεται ςτθν κρατικι χρθματοδότθςθ των πάςθσ φφςεωσ 
καταςκευαςτικϊν ζργων που υλοποιοφνται ςτθ χϊρα, προκαλεί αρκετζσ δυςκολίεσ 
ςτθν πορεία υλοποίθςθσ των ζργων, δεδομζνου ότι το επίπεδο του 
δθμοςιονομικοφ ελλείμματοσ και του εςωτερικοφ δθμοςίου χρζουσ είναι αρκετά 
υψθλά, αντιπροςωπεφοντασ το οικονομικό ζτοσ 2017/18 ποςοςτά 9,8% και 83,3% 
του ΑΕΡ, αντίςτοιχα. Κακϊσ θ χϊρα ςτθρίχκθκε, από το τζλοσ του 2016 ζωσ το 
καλοκαίρι του 2019, από πρόγραμμα τριετοφσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ από 
το ΔΝΤ, ενϊ επίςθσ απολαμβάνει ςειράσ διεκνϊν αναπτυξιακϊν χρθματοδοτιςεων 
και διμερϊν δανείων από χϊρεσ του Κόλπου, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ βρίςκεται 
υπό «πίεςθ» αναγκαηόμενθ να μειϊςει και εξορκολογιςει τισ κρατικζσ δαπάνεσ 
μζςω εκτεταμζνου υλοποιοφμενου προγράμματοσ οικονομικϊν μεταρρυκμίςεων, 
μειϊνοντασ τισ κρατικζσ επιδοτιςεισ, κακϊσ και τισ κάκε είδουσ «περιττζσ» 
δαπάνεσ, ενϊ ταυτόχρονα ζχει να εξυπθρετιςει αξιόλογου φψουσ πλθρωμζσ τόκων. 
Πλοι οι ανωτζρω παράγοντεσ κακιςτοφν δφςκολθ τθ ςυνζχιςθ, ςε μεςο-
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μακροπρόκεςμο ορίηοντα, τθσ πολιτικισ τόνωςθσ τθσ εγχϊριασ οικονομίασ μζςω 
κρατικϊν δαπανϊν, και δθ ςτον κλάδο των καταςκευϊν. 

Οι δυςκολίεσ που παρουςιάηει θ κρατικι χρθματοδότθςθ των μεγάλων 
καταςκευαςτικϊν ζργων ζγινε φανερι κατά τθν πορεία τθσ –εν εξελίξει- 
υλοποίθςθσ τθσ καταςκευισ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, όπου ο ςχεδιαςμόσ 
των ζργων άλλαξε αρκετζσ φορζσ ωσ αποτζλεςμα δυςχερειϊν που παρουςιάςτθκαν 
ςτισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ και ςτθν τιμολόγθςθ των εργαςιϊν.  

Επίςθμα, ποςοςτό 32,5% των Αιγυπτίων ηει ςε ςυνκικεσ φτϊχειασ, κακϊσ πάνω 
από 30 εκατ. πολίτεσ απολαμβάνουν μθνιαίου ειςοδιματοσ κατϊτερου των $45, 
ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS). Εκτιμάται 
δε, ότι ποςοςτό 3,2% του αιγυπτιακοφ πλθκυςμοφ διαβιεί ςε ςπίτια που είναι 
ςχεδόν ετοιμόρροπα.  

Κφριο διακφβευμα τθσ αιγυπτιακισ πολιτικισ οικιςτικισ ανάπτυξθσ αποτελεί θ 
διευκόλυνςθ και θ αφξθςθ τθσ πρόςβαςθσ των πολιτϊν με κατϊτερα και μεςαία 
ειςοδιματα ςτθ ςτζγαςθ. Ραρά τισ ςυντονιςμζνεσ και μακράσ διάρκειασ 
προςπάκειεσ τόςο του δθμόςιου, όςο και του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων και κρατικϊν επιδοτιςεων ςτον τομζα τθσ ςτζγαςθσ, θ 
ελλιπισ δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε πιςτϊςεισ για μεγάλθ μερίδα του αιγυπτιακοφ 
πλθκυςμοφ παραμζνει κεντρικό πρόβλθμα που επιβραδφνει τθν ικανοποίθςθ τθσ 
ηιτθςθσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων. Ωσ αποτζλεςμα, θ κφρια αγορά ςτόχοσ 
τθσ εγχϊριασ αγοράσ ακινιτων υπιρξε και παραμζνει το τμιμα εκείνο του 
πλθκυςμοφ με υψθλά ειςοδιματα.    

Το αιγυπτιακό κράτοσ, δεδομζνου του υψθλοφ ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ, τθσ 
υψθλισ ηιτθςθσ νζων κατοικιϊν που εκτιμάται ςε 350-500 χιλ. μονάδεσ, κακϊσ και 
των αναγκϊν τθσ ογκϊδουσ μερίδασ του πλθκυςμοφ που διακζτει χαμθλά 
ειςοδιματα, ζχει ςτο διάςτθμα τθσ τελευταίασ δεκαετίασ επιδοκεί ςε ποικίλεσ 
παρεμβάςεισ με ςκοπό τθ βελτίωςθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ ςτζγαςθ και τθν κατά το 
δυνατόν μείωςθ του ςτεγαςτικοφ ελλείμματοσ. Ιδιαίτερα θ κυβζρνθςθ Al Sisi ζχει 
εφαρμόςει ςυντονιςμζνα προγράμματα επιδοτιςεων των ςτεγαςτικϊν δανείων και 
των διαφόρων χρθματοδοτιςεων για απόκτθςθ κατοικίασ.  

 

Ο εντυπωςιακόσ όγκοσ των εκτελοφμενων αλλά και των ςχεδιαηόμενων ζργων ςτθν 
Αίγυπτο, όπωσ είναι φυςικό προςελκφει μεγάλο αρικμό εγχϊριων και ξζνων 
παικτϊν ςτθν αγορά καταςκευϊν, ενϊ εκτιμάται ότι θ τάςθ αυτι πρόκειται να 
ςυνεχιςτεί. Οι εγχϊριεσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ διαδραματίηουν κυρίαρχο 
ρόλο ςτον αιγυπτιακό καταςκευαςτικό κλάδο, με μεγαλφτερουσ τουσ ομίλουσ 
Orascom Construction και Arab Contractors, οι οποίοι διακζτουν επίςθσ πλοφςια 
διεκνι παρουςία και εμπειρία και ςυγκαταλζγονται μεταξφ των 250 κορυφαίων 
καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο. Άλλοι ςθμαντικοί αιγυπτιακοί 
καταςκευαςτικοί όμιλοι (real estate developers) είναι ο Talaat Moustafa Group και θ 
6th of October Development & Investment Company (SODIC).  

Από πλευράσ ξζνων παικτϊν, αρκετζσ ςθμαντικζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ από 
χϊρεσ του Κόλπου –κυρίωσ από Σ. Αραβία και ΗΑΕ- δραςτθριοποιοφνται ςτθν 
Αίγυπτο. Επιπλζον, πζραν τθσ αξιοςθμείωτθσ εμπλοκισ κινεηικϊν 
καταςκευαςτικϊν ςυμφερόντων ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν, ενεργό 
καταςκευαςτικό ενδιαφζρον για τθν Αίγυπτο ζχουν επιδείξει επίςθσ χϊρεσ όπωσ θ 
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ωςία, αλλά και ςθμαντικοί καταςκευαςτικοί όμιλοι τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αμερικισ και 
τθσ Αςίασ.  

Μεγάλοι κινεηικοί όμιλοι, όπωσ θ κρατικι China State Construction Engineering 
Corporation, ζχουν ειςχωριςει ςτθν αιγυπτιακι αγορά καταςκευϊν, κυρίωσ δια τθσ 
ανάμειξισ τουσ ςτθν υλοποίθςθ του μεγάλου ζργου τθσ νζασ διοικθτικισ 
πρωτεφουςασ. Ραρά τα προβλιματα που προζκυψαν κατά τθ ςυνεργαςία τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ με κινεηικοφσ ομίλουσ ςτα ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ 
πρωτεφουςασ, καταγράφεται τελικά αξιοςθμείωτθ κινεηικι εμπλοκι ςε επενδυτικά 
ςχζδια τόςο ςτθ δθμιουργία νζων πόλεων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ νζασ 
πρωτεφουςασ, αλλά και ςε projects δθμιουργίασ υποδομϊν, όπωσ για παράδειγμα 
ςτθν καταςκευι νζων ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν.    

Επίςθσ, ςτο τζλοσ Μαΐου 2018, οι κυβερνιςεισ ωςίασ και Αιγφπτου υπζγραψαν 
ςτθ Μόςχα διμερι ςυμφωνία για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ ηϊνθσ ςτθν 
περιοχι του Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ 
Σουζη, ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ $7 δις.  

Σθμειϊνεται ότι ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν δραςτθριοποιοφνται εδϊ και 
πολλά χρόνια οριςμζνοι ελλθνικϊν και κυπριακϊν ςυμφερόντων όμιλοι, και 
ςυγκεκριμζνα οι Αρχιρόδον και J&P (υπό εκκακάριςθ), κακϊσ και ο εδρεφων ςτθν 
Ελλάδα μεγάλοσ αραβικόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ Consolidated Contractors 
Company (CCC). Επίςθσ, δραςτθριοποιοφνται οι ελλθνικϊν ςυμφερόντων εταιρείεσ 
ΕΝΟΙΑ (τεχνικι εταιρεία ςτουσ τομείσ βιομθχανίασ / ενζργειασ και CRELCO 
(ςυςτιματα κζρμανςθσ, φδρευςθσ, κλιματιςμοφ, πυρόςβεςθσ, γεωκερμικζσ 
εγκαταςτάςεισ αερίου). 

Οι προοπτικζσ του αιγυπτιακοφ καταςκευαςτικοφ κλάδου παρουςιάηονται 
αξιόλογεσ, τουλάχιςτον ςε μεςοπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, εξαιτίασ του μεγάλου 
όγκου των ζργων, αλλά και τθσ πολιτικισ που εφαρμόηει το αιγυπτιακό κράτοσ, 
να επενδφει ςε μεγάλα αναπτυξιακά ζργα υποδομϊν. Ππωσ ςθμειϊνουν διεκνείσ 
κλαδικοί αναλυτζσ, καίτοι μζχρι ςιμερα δεν ζχει υπάρξει ςυςτθματικι ροι 
μεγάλθσ κλίμακασ ξζνων επενδφςεων ςτον αιγυπτιακό κλάδο καταςκευϊν, 
ενδεχομζνωσ εξαιτίασ τθσ αντίλθψθσ περί αυξθμζνου κινδφνου που υπάρχει όςον 
αφορά το πολιτικό / οικονομικό περιβάλλον τθσ χϊρασ, ο αυξθμζνοσ βακμόσ 
εμπλοκισ διεκνϊν χρθματοδοτικϊν οργανιςμϊν και διμερϊν δωρθτϊν ςτθν 
υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθν Αίγυπτο κεωρείται ότι κα λειτουργιςει 
ευεργετικά προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ βελτίωςθσ τθσ εικόνασ τθσ χϊρασ για τουσ 
διεκνείσ επενδυτζσ. Ζνα βαςικό πάντωσ πρόβλθμα, που ενδεχομζνωσ κρατά –
τουλάχιςτον οριςμζνεσ- καταςκευαςτικζσ του εξωτερικοφ μακριά από τθν Αίγυπτο, 
αποτελεί θ εκτίμθςθ ότι εξαιτίασ τθσ υποτίμθςθσ, ζωσ το τζλοσ του 2018, τθσ αξίασ 
τθσ αιγυπτιακισ λίρασ και τθσ ςυνακόλουκθσ ανόδου των τιμϊν των δομικϊν 
υλικϊν, τα κόςτθ που ςχετίηονται με τα μεγάλα, υπό εκτζλεςθ, καταςκευαςτικά 
ζργα υποδομϊν, και οι ςχετικοί προχπολογιςμοί, πρόκειται να ανακεωρθκοφν προσ 
τα πάνω.      

Ακολουκεί πίνακασ όπου εμφανίηονται οι μεγαλφτεροι όμιλοι ςτθν αιγυπτιακι 
αγορά του κλάδου καταςκευϊν και real estate developers, όπωσ προκφπτουν από 
ςτοιχεία τθσ KOMPASS Egypt και του Γραφείου μασ. 
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ΚΟΥΦΑΙΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ & REAL ESTATE DEVELOPERS ΣΤΗΝ 
ΑΙΓΥΡΤΟ 

Επωνυμύα Ιςτοςελύδα Δραςτηριότητα 

ARAB CONTRACTORS 
FOR INVESTMENTS 
OSMAN AHMED OSMAN 
AND CO  

www.arabcont.com  Building Contractor, Property Development, management and 
sales services  

EMAAR MISR FOR 
DEVELOPMENT  

www.emaarmisr.com Building Contractor, Property Development,  
Commercial buildings and business Centers. Wholly owned 
subsidiary of UAE based Emaar Properties 

TALAAT MOUSTAFA 
GROUP HOLDING  

www.talaatmoustafa.com  
www.talaatmoustafagroup.com  
www.tmgholding.com  

Holding company / Group of Companies  
The Company invests, establishes and participates in companies 
within different business sectors, such as real estate, hotels and 
hospitality, construction and housing 

ORASCOM 
DEVELOPMENT 
HOLDING  

www.orascomdh.com   Holding company / Group of companies  
Leading developer of integrated towns with a strong foothold in 
Egypt & Middle East; developer of towns, villas, apartments, 
hotels & leisure facilities 

HASSAN ALLAM 
HOLDING 

www.hassanallam.com  One of the largest privately owned groups in Egypt and the 
MENA Region, with over 80 years of experience in the field of 
engineering, procurement & construction, building materials 
and utilities 

SIXTH OF OCTOBER 
DEVELOPMENT & 
INVESTMENT (SODIC) 

www.sodic.com Land clearance and reclamation contractors, Real estate 
consultants, Property development, management and sales 
services; real estate development projects and operations; 
building, selling and leasing all various kinds of real estate 
properties, urban communities development, working in the 
field of tourist development, as well as sporting, entertainment, 
medical and educational buildings 

PALM HILLS 
DEVELOPMENTS 

www.phdint.com  
www.palmhillsdevelopments.co
m  

Real estate consultants, Property development, management 
and sales services; developing integrated residential, 
commercial real estate and resort projects 

Al Ahly for Real Estate 
Development 

www.alahly.com  One of the most prominent real estate businesses in the country. 
The company’s projects cover a wide geographical area in Egypt 
ranging from Cairo moving to the North Coast and the Red Sea. 
Commercial, residential and touristic projects 

DEGLA GROUP FOR 
REAL ESTATE 
DEVELOPMENT 
Memaar Al Morshedy  

www.morshedy.com   Building contractors, General building contractors  
Prefabricated industrial and commercial building contractors, 
Residential building contractors  
Hotel and office building contractors  
Property development, management and sales services 
Property management services, industrial and commercial 

AMER GROUP www.amergroup.com Real estate development & hospitality management sector. The 
Company develops, manages and operates several real estate 
projects, hotels and touristic resorts located at the Egyptian 
northern coast and the Red Sea costs 

REDCON www.redconcon.com REDCON offers both public and private sectors clients a 
comprehensive range of services across all construction areas 

ROOYA GROUP                         www.rooyagroup.com  Rooya Group caters to all needs by developing & constructing 
carefully designed living space. Fulfill individual desires by 
presenting living solutions meticulously accommodating all 
requirements. 

Ρθγι: Kompass Egypt, Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου 

Σφμφωνα με κλαδικοφσ αναλυτζσ, οι διεκνείσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι 
επενδυτζσ τθροφν γενικά επιφυλακτικι ςτάςθ ωσ προσ το ενδεχόμενο ςυμμετοχισ 
τουσ ςτα περιςςότερα από τα μεγάλα αναπτυξιακά καταςκευαςτικά projects του 
αιγυπτιακοφ κράτουσ. Τοφτο ςυμβαίνει διότι λαμβάνουν υπόψθ τισ ιδιαιτερότθτεσ 

http://www.arabcont.com/
http://www.emaarmisr.com/
http://www.talaatmoustafa.com/
http://www.talaatmoustafagroup.com/
http://www.tmgholding.com/
http://www.orascomdh.com/
http://www.hassanallam.com/
http://www.sodic.com/
http://www.phdint.com/
http://www.palmhillsdevelopments.com/
http://www.palmhillsdevelopments.com/
http://www.alahly.com/
http://www.morshedy.com/
http://www.rooyagroup.com/
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του αιγυπτιακοφ μοντζλου διακυβζρνθςθσ, που χαρακτθρίηεται από ζντονο κρατικό 
παρεμβατιςμό και ςυχνζσ μεταβολζσ πολιτικϊν και ςτόχων, με αποτζλεςμα αρκετζσ 
φορζσ να διακυβεφεται θ ςτακερότθτα των όρων των ςυμβάςεων και θ διαφάνεια 
ςτουσ όρουσ εκτζλεςθσ και παράδοςθσ των ζργων, που ςυνιςτοφν βαςικοφσ 
παράγοντεσ για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με τθ μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ 
κεφαλαίων ςε καταςκευαςτικά projects.   

Ραρ’ όλο τον ωσ άνω περιγραφζντα ςκεπτικιςμό των μεγάλων καταςκευαςτικϊν 
ομίλων διεκνϊσ αναφορικά με τθ βιωςιμότθτα και τισ δυνατότθτεσ απρόςκοπτθσ 
χρθματοδότθςθσ, κυρίωσ των μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθν 
Αίγυπτο, ο όγκοσ των ζργων που είναι ςχεδιαςμζνα να εκτελεςτοφν είναι τόςο 
μεγάλοσ, που ακόμθ και αν οριςμζνα από αυτά δεν υλοποιθκοφν τελικά, θ 
αίςκθςθ είναι ότι θ ςυνολικι αγορά είναι αρκετά μεγάλθ και επαρκισ για όλουσ, 
και αςχζτωσ με τθ ςυνολικι πορεία εκτζλεςθσ των καταςκευαςτικϊν ζργων ςτθ 
χϊρα, ο κλάδοσ των καταςκευϊν κα ςυνεχίςει να ανκεί ςτθν Αίγυπτο και να 
προςφζρει επενδυτικζσ ευκαιρίεσ ςτουσ ξζνουσ επενδυτζσ.     

 

Ενϊ γενικά οι προοπτικζσ του κλάδου καταςκευϊν ςτθν Αίγυπτο κεωροφνται 
ευνοϊκζσ και επιδεχόμενεσ ακόμθ μεγαλφτερων βελτιϊςεων, επωφελοφμενεσ από 
τισ οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ και το «άνοιγμα» τθσ οικονομίασ τθσ χϊρασ, από τα 
κίνθτρα που παρζχει θ επενδυτικι νομοκεςία του 2017, από τθν αποκατάςταςθ του 
νομικοφ κακεςτϊτοσ των ιδιωτικϊν ελευκζρων ηωνϊν, αλλά και από τισ κρατικζσ 
επιδοτιςεισ για τθν απόκτθςθ βιομθχανικϊν γαιϊν, από τθν άλλθ, οριςμζνεσ πτυχζσ 
του προγράμματοσ μεταρρυκμίςεων που υλοποιεί θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
φαίνεται ότι δυςκολεφουν τον καταςκευαςτικό κλάδο, αυξάνοντασ ςθμαντικά τα 
κόςτθ του. Μεταξφ αυτϊν, θ υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ωσ το τζλοσ του 
2018, από το επίπεδο των 8,8 λιρϊν ανά δολλάριο το Νοζμβριο 2016 ςε 17,85 λίρεσ 
ανά δολλάριο ςτισ αρχζσ Ιανουαρίου 2019, αλλά και θ ταχφτατθ ανοδικι πορεία 
του πλθκωριςμοφ μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ τθσ 
λίρασ το Νοζμβριο 2016 με αποτζλεςμα ο ετιςιοσ δείκτθσ να φκάςει το 32,95% τον 
Ιοφλιο 2017 (ενϊ ςτθ ςυνζχεια ο πλθκωριςμόσ ζχει αποκλιμακωκεί, με το ςχετικό 
δείκτθ να φκάνει τον Ιοφλιο 2019 ςτο κατϊτατο επίπεδό του τθσ τελευταίασ 
τετραετίασ, ανερχόμενοσ ςε 8,7%). Επίςθσ, θ ειςαγωγι φόρου προςτικζμενθσ 
αξίασ από το Σεπτζμβριο 2016, ο ςυντελεςτισ του οποίου μάλιςτα αυξικθκε τον 
Ιοφλιο 2017, από 13% ςε 14%, αλλά και οι διαδοχικζσ μειϊςεισ των κρατικϊν 
επιδοτιςεων ςτα καφςιμα και τθν θλεκτρικι ενζργεια, ςτο πλαίςιο των 
δεςμεφςεων τθσ χϊρασ ζναντι του ΔΝΤ.  

Οι εγχϊριοι real estate developers και οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ αντζδραςαν 
προςπακϊντασ να ςυμπιζςουν τα κόςτθ τουσ μζςω τθσ χριςθσ εγχϊριων δομικϊν 
υλικϊν και άλλων πρϊτων υλϊν ςτα ζργα που υλοποιοφν. Επιπλζον, επινόθςαν 
νζουσ τρόπουσ προςζλκυςθσ δυνθτικϊν αγοραςτϊν, όπωσ δια τθσ προςφοράσ 
μακρότερων περιόδων αποπλθρωμισ, με ευνοϊκοφσ και περιςςότερο ευζλικτουσ 
όρουσ  

Ωςτόςο, οι παραπάνω παράγοντεσ ςυνετζλεςαν ςτθν άνοδο των τιμϊν των 
ειςαγόμενων –αλλά και των εγχϊριων- πρϊτων υλϊν, κακϊσ και του 
λειτουργικοφ κόςτουσ των επιχειριςεων του κλάδου, προκαλϊντασ αυξιςεισ του 
καταςκευαςτικοφ κόςτουσ τθσ τάξεωσ του 10% με 15% κατά μζςο όρο. Σφμφωνα 



13 
 

με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, οι τιμζσ των καταςκευαςτικϊν υλικϊν αυξικθκαν κατά 30% 
μεταξφ του 2017 και των μζςων του 2018. Οι εν λόγω αυξιςεισ επζφεραν 
καταςτροφικά αποτελζςματα ςε πολλζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, μειϊνοντασ 
δραςτικά τα περικϊρια κζρδουσ, οδθγϊντασ οριςμζνεσ από αυτζσ –κυρίωσ 
μικρότερου μεγζκουσ- ςε χρεοκοπία και κλείςιμο. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 
αιγυπτιακισ ομοςπονδίασ καταςκευαςτικϊν και εργολαβικϊν επιχειριςεων, ςτο 
διάςτθμα Νοεμβρίου 2016 - Ιουλίου 2017 χρεοκόπθςαν ςυνολικά 2.400 
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ ςτθ χϊρα.  

Η αιγυπτιακι κυβζρνθςθ, τον Ιοφνιο 2017 υιοκζτθςε νομοκεςία αποηθμιϊςεων 
για τισ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ, δια τθσ οποίασ οι εταιρείεσ εκείνεσ που 
εκίγθςαν από νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ του κράτουσ κατά τθν περίοδο Μαρτίου-
Δεκεμβρίου 2016, υπό τθν ζννοια αυξιςεων ςτα λειτουργικά τουσ κόςτθ ι ηθμιϊν 
κατά τθν εκτζλεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων, μποροφν να ηθτιςουν αποκατάςταςθ και 
αποηθμίωςθ από το κράτοσ. Σκοπόσ τθσ ωσ άνω νομοκεςίασ ιταν να μπορζςουν οι 
επιχειριςεισ του καταςκευαςτικοφ κλάδου να εξαςφαλίςουν επαρκείσ ροζσ 
μετρθτϊν και να αντιμετωπίςουν τισ ταμειακζσ δυςκολίεσ που τουσ είχε 
δθμιουργιςει θ μεταρρυκμιςτικι ατηζντα τθσ κυβζρνθςθσ. Ππωσ αναφζρει θ 
αιγυπτιακι ομοςπονδία καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν και εργολάβων (EFCBC), θ 
κίνθςθ αυτι τθσ κυβζρνθςθσ διζςωςε ςυνολικά πάνω από 5.000 εγχϊριεσ 
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ από χρεοκοπία και διατιρθςε κζςεισ εργαςίασ. Ραρά το 
γεγονόσ ότι θ νομοκεςία αφοροφςε αποκλειςτικά τα ζργα των κρατικϊν 
ςυμβάςεων, εκτιμάται ότι αυτι βοικθςε ςυνολικά τον κλάδο να μπορζςει να 
ςτακεροποιθκεί και να προγραμματίςει το μζλλον του.  

 

Ραρά τα προαναφερκζντα προβλιματα, τα οποία ςχετίηονται κυρίωσ με τισ 
«παράπλευρεσ» επιπτϊςεισ του μεταρρυκμιςτικοφ προγράμματοσ τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ, θ ςυνολικι προοπτικι του κλάδου καταςκευϊν παραμζνει εξαιρετικά 
ευοίωνθ, δεδομζνου ότι το αιγυπτιακό κράτοσ προςπακεί μζςω των επενδφςεων 
ςτον καταςκευαςτικό τομζα να τονϊςει τθν οικονομία και να βελτιϊςει τισ 
ςυνκικεσ ηωισ και τθ λειτουργικότθτα και αξιοπιςτία των υποδομϊν ςε ολόκλθρθ 
τθν επικράτεια. Σε όρουσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ καταςκευαςτικϊν ζργων, θ 
Αίγυπτοσ κατατάςςεται μεταξφ των ελκυςτικότερων καταςκευαςτικϊν αγορϊν ςτθν 
περιοχι τθσ Μ. Ανατολισ και Β. Αφρικισ. Σθμαντικόσ παράγοντασ που ζχει 
βοθκιςει τθν ταχεία πρόοδο μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων που είτε ζχουν 
ολοκλθρωκεί (όπωσ θ διαπλάτυνςθ και επζκταςθ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και θ 
καταςκευι υπόγειων ςθράγγων ςτθ Διϊρυγα) ι βρίςκονται ςε εξζλιξθ (όπωσ θ νζα 
διοικθτικι πρωτεφουςα) κεωρείται θ υιοκζτθςθ ευζλικτου ςυςτιματοσ ανάκεςθσ 
(“fast-track”), με απ’ ευκείασ διαπραγματεφςεισ, ιδιαίτερα ςε επείγοντοσ 
χαρακτιρα μεγάλα ζργα υποδομϊν.  

Ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ που κάποια από τα ςχεδιαηόμενα ζργα τελικά 
ακυρωκοφν, υπάρχει ικανόσ αρικμόσ άλλων ζργων, ςε μεγάλο φάςμα υποτομζων, 
ικανόσ να καλφψει το κενό που ενδεχομζνωσ δθμιουργθκεί. Και, όπωσ αναφζρουν 
διεκνείσ οικονομικοί αναλυτζσ, από τθ ςτιγμι που κα αρχίςουν να φαίνονται τα 
αποτελζςματα τθσ οικονομικισ πολιτικισ τθσ κυβζρνθςθσ, κα ςτακεροποιθκεί το 
αιγυπτιακό νόμιςμα και κα κοπάςει ο πλθκωριςμόσ (κάτι που γίνεται ςτθν παροφςα 
φάςθ), θ αιγυπτιακι καταςκευαςτικι αγορά αναμζνεται να εδραιωκεί ωσ 
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εξαιρετικά ελκυςτικι τόςο για τισ εγχϊριεσ, όςο και για τισ ξζνεσ καταςκευαςτικζσ 
εταιρείεσ.  

Θ ζμφαςθ που δόκθκε από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςτθ χρθςιμοποίθςθ 
εγχϊριων εργολάβων για τθν υλοποίθςθ πολλϊν μεγάλων καταςκευαςτικϊν ζργων, 
κεωρείται ότι ζχει προκαλζςει μία αφξθςθ τθσ τεχνογνωςίασ και των δυνατοτιτων 
του εγχϊριου καταςκευαςτικοφ κλάδου, με αποτζλεςμα αυτόσ, ι τουλάχιςτον οι 
μεγαλφτεροι εκπρόςωποί του, να προςανατολίηονται ςτθν ανάπτυξθ μεγαλφτερθσ 
εξωςτρζφειασ και να προςβλζπουν ςτθν ανάλθψθ μεγάλων καταςκευαςτικϊν 
ζργων εκτόσ ςυνόρων, με κφριεσ αγορζσ ςτόχουσ τθ Σ. Αραβία, το Ιράκ, τθν Αλγερία, 
τθ Συρία, τθ Λιβφθ, τθν Υεμζνθ, κακϊσ και τισ χϊρεσ τθσ υποςαχαρικισ Αφρικισ.            

 

Κατά τα προθγοφμενα ζτθ, θ οικιςτικι ανάπτυξθ επικεντρωνόταν κυρίωσ ςε 
πολυτελείσ κατοικίεσ εντόσ περίκλειςτων τεχνθτϊν κοινοτιτων (“compounds”). Τα 
τελευταία χρόνια οι δυςχερείσ οικονομικζσ ςυνκικεσ ζχουν ωκιςει πολλοφσ real 
estate developers να δϊςουν προτεραιότθτα ςτθν καταςκευι μικρότερων και 
περιςςότερο προςιτϊν κατοικιϊν, κακϊσ και ςτθν παροχι ολοζνα και περιςςότερο 
ευζλικτων όρων πλθρωμισ προσ τουσ αγοραςτζσ. Εν τοφτοισ, θ εγχϊρια αγορά 
ακινιτων παραμζνει προςανατολιςμζνθ προσ ακριβότερεσ καταςκευζσ, που 
απευκφνονται ςε αγοραςτζσ υψθλότερου ειςοδθματικοφ επιπζδου, που 
αποτελοφν περίπου το 10% του πλθκυςμοφ και το 25% τθσ καταναλωτικισ 
δαπάνθσ, δεδομζνου ότι οι ακριβότερεσ καταςκευζσ παρζχουν υψθλότερα 
περικϊρια κζρδουσ για τουσ developers.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δθμιουργείται ανάγκθ «γεφφρωςθσ» του χάςματοσ που 
υπάρχει μεταξφ προςφοράσ και ηιτθςθσ, ςε ό,τι αφορά τισ κατοικίεσ για χαμθλά 
και μεςαία ειςοδιματα. Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ Ραγκόςμιασ 
Τράπεηασ από το ζτοσ 2015, μεταξφ 12 και 20 εκατ. Αιγφπτιοι διαβιοφν ςε 
αυκαίρετεσ, υποτυπϊδεισ κατοικίεσ. Θ Αίγυπτοσ ζχει ανάγκθ από τθν καταςκευι 
περίπου 500 χιλ. οικιςτικϊν μονάδων ςε ετιςια βάςθ, προκειμζνου να καλφπτει τθ 
ηιτθςθ και να επιλφςει το ςθμερινό πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ κατοικιϊν. Ζγκυροι 
διεκνείσ κλαδικοί αναλυτζσ εκτιμοφν ότι το ςτεγαςτικό πρόβλθμα τθσ Αιγφπτου 
ςχετίηεται περιςςότερο με μία αναντιςτοιχία μεταξφ προςφοράσ, ηιτθςθσ και 
επιπζδου τιμϊν, παρά με τθ μθ φπαρξθ διακζςιμων κατοικιϊν, και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο εξθγείται και το φαινόμενο των νεόδμθτων, ακατοίκθτων ςπιτιϊν ανά τθν 
αιγυπτιακι επικράτεια.  

Το αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί εκτεταμζνα προγράμματα καταςκευισ νζων 
κατοικιϊν, ςε ςυνζχεια μεγάλου προγράμματοσ που είχε εξαγγελκεί το 2011, τζκθκε 
ςε λειτουργία το 2015 και περιελάμβανε τθν καταςκευι 1 εκατ. οικιςτικϊν 
μονάδων για πολίτεσ χαμθλοφ ειςοδιματοσ, εντόσ περιόδου 5 ετϊν. Θ υλοποίθςθ 
του ωσ άνω μεγάλου προγράμματοσ ζχει υπάρξει εξαιρετικά βραδεία, κακϊσ ζωσ τισ 
αρχζσ του 2018 είχαν καταςκευαςτεί μόλισ 150 χιλ. κατοικίεσ, ενϊ ακόμθ 260.000 
βρίςκονταν υπό καταςκευι. Θ κυβζρνθςθ Al Sisi ζχει δεςμευκεί για επιτάχυνςθ των 
ςχετικϊν διαδικαςιϊν, με ςτόχο να προςτεκοφν άμεςα ςτο δυναμικό του 
προγράμματοσ νζεσ κατοικίεσ, ανεβάηοντασ το ςυνολικό αρικμό των 
ετοιμοπαράδοτων κατοικιϊν για χαμθλά ειςοδιματα ςτισ 650 χιλ. Το εν λόγω 
πρόγραμμα χρθματοδοτείται εν μζρει από το Ταμείο Κοινωνικισ Στζγαςθσ (Social 
Housing Fund), το οποίο λειτουργεί υπό τθν εποπτεία του Υπουργείου Οικιςτικισ 
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Ανάπτυξθσ. Επιπλζον, διεκνείσ χρθματοδοτικοί οργανιςμοί παρζχουν δανειακζσ 
χρθματοδοτιςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ ςτθν Αίγυπτο, προκειμζνου να υλοποιθκοφν 
οικιςτικά προγράμματα. Το 2015, θ Ραγκόςμια Τράπεηα υπζγραψε με τθν 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςυμφωνία για τθν παροχι δανειακισ διευκόλυνςθσ $500 
εκατ. με ςκοπό τθν ειςοδθματικι ςτιριξθ αγοραςτϊν χαμθλότερων και μεςαίων 
ειςοδθμάτων προκειμζνου να διευκολυνκεί θ πρόςβαςι τουσ ςτθν αγορά 
ςτεγαςτικϊν δανείων, με επιδόματα που κυμαίνονταν μεταξφ $280 και $1.400.   

Το αιγυπτιακό κράτοσ εργάηεται εξάλλου προσ τθν κατεφκυνςθ παροχισ ςτζγαςθσ 
ςε ςτρϊματα μεςαίου ειςοδθματικοφ επιπζδου, δια του προγράμματοσ Dar Misr, 
το οποίο ςτοχεφει τθν παράδοςθ 150 χιλ. νζων κατοικιϊν ςε οκτϊ πόλεισ. Το εν 
λόγω πρόγραμμα εγκαινιάςτθκε το 2014 και ζωσ τα μζςα του 2018 είχαν 
ολοκλθρωκεί και πωλθκεί 56.000 νζεσ κατοικίεσ ανά τθν επικράτεια, ςτο πλαίςιο 
των δφο πρϊτων φάςεων υλοποίθςισ του. Οι υποψιφιοι αγοραςτζσ 
προκαταβάλλουν 10% τθσ αξίασ του ακινιτου ταυτόχρονα με τθν υποβολι τθσ 
αίτθςισ τουσ, και ακόμθ 10% όταν επιλεγοφν –δια ςυςτιματοσ κλιρωςθσ- να 
αγοράςουν κάποιο ςυγκεκριμζνο ακίνθτο. Στθ διάρκεια του 2018, θ κυβζρνθςθ 
ανακοίνωςε ότι οι 16.000 νζεσ κατοικίεσ που κα καταςκευαςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ 
τρίτθσ φάςθσ του προγράμματοσ Dar Misr κα απευκφνονται ςε ελαφρϊσ ανϊτερα 
ειςοδιματα. 

Το αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί επίςθσ προγράμματα για τθν ανακαταςκευι και 
αποκατάςταςθ των πυκνοκατοικθμζνων φτωχϊν «παραγκουπόλεων» (“slums”) 
που υπάρχουν ςτισ μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ –και κυρίωσ ςτο Κάιρο- όπου 
ςυνωςτίηονται αυκαίρετεσ, αυτοςχζδιεσ κατοικίεσ, οι οποίεσ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 
είναι επικίνδυνεσ. Ραραδείγματα τζτοιων παρεμβάςεων του κράτουσ αποτελοφν το 
οικιςτικό project Asmarat, ςτθ φτωχι ςυνοικία Muqattam του Καΐρου, όπου οι 
φτωχζσ άτυπεσ κατοικίεσ αντικαταςτάκθκαν από εξαϊροφεσ πολυκατοικίεσ, για 
πολίτεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων. Ανάλογθ είναι θ προςπάκεια που καταβάλλεται τα 
τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του κράτουσ, για αναμόρφωςθ τθσ 
υποβακμιςμζνθσ περιοχισ Maspero ςτο κζντρο του Καΐρου. Τα κρατικά κονδφλια για 
τθν αναμόρφωςθ των «παραγκουπόλεων» και άλλων υποβακμιςμζνων περιοχϊν, 
προζρχονται κυρίωσ τόςο από το Υπουργείο Τοπικισ Ανάπτυξθσ, όςο και από το 
Υπουργείο Οικιςτικισ Ανάπτυξθσ, μζςω ειδικοφ ταμείου που λειτουργεί υπό τθν 
εποπτεία του (Informal Settlement Development Fund).             

Θ κυβζρνθςθ Al Sisi, προκειμζνου να αντιμετωπίςει τα αδιζξοδα που 
δθμιουργοφςαν παλαιότερεσ πολιτικζσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ, ζχει υιοκετιςει 
πολιτικι που ςυνίςταται ςτθ διενζργεια μαηικϊν δθμοςίων επενδφςεων ςτθν 
οικιςτικι ανάπτυξθ, ιδίωσ δε δια τθσ δθμιουργίασ νζων πόλεων. Τθν καταςκευι 
των νζων πόλεων και οικιςμϊν διαχειρίηεται θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων 
(NUCA), ενϊ προςδοκάται ότι μζςω των εν λόγω ζργων κα αντιμετωπιςτεί τόςο το 
ςτεγαςτικό ζλλειμμα, όςο και το πρόβλθμα των άτυπων οικιςμϊν και κα 
προςφερκεί ςτζγθ ςε όλουσ τουσ Αιγφπτιουσ, όλων των ειςοδθματικϊν βακμίδων.  

Οι ανωτζρω προςπάκειεσ του αιγυπτιακοφ κράτουσ να αντιμετωπίςει το ζντονο 
ςτεγαςτικό πρόβλθμα τθσ χϊρασ, ζχουν επανειλθμμζνα δεχκεί κριτικι από 
αρκετοφσ παράγοντεσ τθσ αγοράσ, οι οποίοι παρατθροφν ότι ιδιαίτερα οι νζεσ 
κατοικίεσ που προορίηονται για πολίτεσ χαμθλοφ και μεςαίου ειςοδιματοσ κα είναι 
υπερβολικά ακριβζσ για το 40% περίπου τθσ ςυγκεκριμζνθσ αγοράσ ςτόχου.  
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Κατοικίεσ: 
Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ ετιςια ηιτθςθ για κατοικίεσ –και γενικότερα 
ακίνθτα- που απευκφνονται ςε χριςτεσ μεςαίου προσ ανϊτερου ειςοδθματικοφ 
επιπζδου, υπολογίηεται ςε 90.000 μονάδεσ, δεδομζνου του υψθλοφ αρικμοφ 
γάμων (εκτιμάται ότι περίπου 1 εκατ. γάμοι λαμβάνουν χϊρα κάκε χρόνο) και 
ςυνεπϊσ ατόμων που ειςζρχονται ςτθν αγορά κατοικίασ (2,5 εκατ. άτομα το χρόνο). 
Θ υψθλι ηιτθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθ δθμογραφικι πίεςθ, αλλά και τον υψθλό 
πλθκωριςμό και τουσ ποικίλουσ περιοριςμοφσ που ιςχφουν ςτισ μεταφορζσ 
κεφαλαίων, είναι παράγοντεσ που ωκοφν ςθμαντικι μερίδα του αιγυπτιακοφ 
πλθκυςμοφ, που ζχει τθ δυνατότθτα, να επενδφςει ςτθν αγορά ακινιτων. 
Χαρακτθριςτικι εκδιλωςθ τθσ υψθλισ ηιτθςθσ που δθμιουργεί ο υψθλόσ αρικμόσ 
γάμων αποτελεί το γεγονόσ ότι οι νζεσ οικιςτικζσ μονάδεσ πωλοφνται εξαιρετικά 
γριγορα, με το ποςοςτό των πωλιςεων προτοφ ακόμθ ολοκλθρωκεί θ καταςκευι 
των νζων κατοικιϊν να πλθςιάηει το 70% με 80% του ςυνόλου αυτϊν. Εν τοφτοισ, θ 
αγορά κατοικίασ για το μζςο Αιγφπτιο αποτελεί ιδιαίτερα δφςκολο, και ςε αρκετζσ 
περιπτϊςεισ, «απλθςίαςτο» εγχείρθμα, δεδομζνου ότι το κόςτοσ αγοράσ υπερβαίνει 
κατά πολφ τισ οικονομικζσ δυνατότθτεσ των νοικοκυριϊν.   

Επιςθμαίνεται ωςτόςο ότι, εξαιτίασ των ςτρεβλϊςεων που υπάρχουν ςτθν αγορά 
ακινιτων, παρατθρείται το παράδοξο πλθκϊρασ νεόδμθτων ακατοίκθτων 
ακινιτων –τα οποία προφανϊσ δεν ζχει καταςτεί δυνατό να διατεκοφν ςτθν αγορά- 
ςε μία χϊρα θ οποία πάςχει από υψθλότατο ςτεγαςτικό ζλλειμμα. Σφμφωνα με 
ςτοιχεία τζλουσ 2017 τθσ αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS), ο αρικμόσ 
των ακινιτων που παραμζνουν αδιάκετα, είτε αυτά βρίςκονται ςτο τελικό ςτάδιο 
καταςκευισ ι είναι ακατοίκθτα εκτιμάται ςε 13 εκατ. ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια, 
με το μζςο ποςοςτό κενϊν κατοικιϊν να ανζρχεται ςε 27,5%, και ςε οριςμζνεσ 
περιοχζσ ακόμθ και ςτο 90%, παρά τισ εκπτϊςεισ που προςφζρονται ςτθν αγορά 
μεταπϊλθςθσ, κακϊσ και τθν κακιζρωςθ ευνοϊκϊν περιόδων και όρων 
αποπλθρωμισ (λ.χ. αποπλθρωμι ςε 7 ι και 10 χρόνια) από τουσ real estate 
developers προσ τουσ αγοραςτζσ. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ εκπροςϊπων του κλάδου, 
θ μθ επιτυχισ διάκεςθ νεόδμθτων κατοικιϊν οφείλεται πρωτίςτωσ ςτθν ανεπαρκι 
ανάπτυξθ τθσ αγοράσ των ςτεγαςτικϊν δανείων, θ οποία βρίςκεται ςτθν Αίγυπτο 
ςε νθπιακι κατάςταςθ, κυρίωσ εξαιτίασ του υψθλοφ επιπζδου των εγχϊριων 
επιτοκίων εντόσ του ζντονα πλθκωριςτικοφ περιβάλλοντοσ, κακϊσ και ςτισ άκαμπτεσ 
και χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ που αφοροφν τθν εγγραφι τθσ γθσ. Σθμειϊνεται επίςθσ, 
ότι ςτισ νεόκτιςτεσ περιοχζσ ςτα περίχωρα του Καΐρου, αρκετζσ νεόδμθτεσ κατοικίεσ 
ζχουν αγοραςτεί κατά τα προθγοφμενα ζτθ ωσ επενδυτικά «οχιματα», είτε από 
ιδιϊτεσ ι από εταιρείεσ, παραμζνοντασ ακατοίκθτεσ.  

Τα τελευταία χρόνια, το αιγυπτιακό κράτοσ επιχειρεί να εφαρμόςει με 
περιςςότερθ αυςτθρότθτα νομοκεςίεσ οι οποίεσ ςχετίηονται με τισ προδιαγραφζσ 
δόμθςθσ και αςφάλειασ των κτιρίων, κακϊσ και με τθν αντιμετϊπιςθ των 
παραβάςεων του πολεοδομικοφ κϊδικα, ϊςτε να περιοριςτεί το φαινόμενο τθσ 
καταςκευισ άτυπων οικιςμϊν, αυκαίρετων και επικίνδυνων κατοικιϊν που 
χαρακτθρίηουν τθ δόμθςθ ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι επικράτεια. Επιπλζον, ςτισ 
αρχζσ του 2019 ενεργοποιικθκε ο –αδρανισ από το ζτοσ 2008- ενοποιθμζνοσ 
πολεοδομικόσ κϊδικασ, που προβλζπει, μεταξφ άλλων, υποχρζωςθ όλων των 
πολιτϊν να βάψουν κατά ομοιόμορφο τρόπο τισ προςόψεισ των κτιρίων των 
κατοικιϊν τουσ, ϊςτε να αντιμετωπιςτεί το φαινόμενο τθσ πλθκϊρασ θμιτελϊν 
«αςοβάντιςτων» κτιρίων ςτο Κάιρο και ςε άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ χϊρασ. Ο 
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κϊδικασ προβλζπει εξάλλου ποινζσ για τουσ μθ ςυμμορφοφμενουσ. Θ εν λόγω 
κυβερνθτικι πολιτικι ενδεχομζνωσ δθμιουργεί αξιόλογεσ επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ 
για κατάλλθλα τοποκετθμζνεσ εγχϊριεσ ι ξζνεσ επιχειριςεισ.    

Ραρά τισ προςπάκειεσ επζκταςθσ του αποκζματοσ κατοικιϊν ςε ολόκλθρθ τθν 
επικράτεια, θ διάκεςι τουσ ςτουσ μελλοντικοφσ ιδιοκτιτεσ τουσ κακίςταται 
προβλθματικι, δεδομζνου ότι μζχρι τϊρα οφτε ο δθμόςιοσ οφτε ο ιδιωτικόσ 
τομζασ ζχουν κατορκϊςει να δθμιουργιςουν χρθματοδοτικοφσ μθχανιςμοφσ που 
κα βοθκιςουν το «ξεκλείδωμα» τθσ τεράςτιασ δυναμικισ που παρουςιάηει θ 
αιγυπτιακι αγορά ακινιτων για περαιτζρω ανάπτυξθ. Δεδομζνου του μεγζκουσ τθσ 
αιγυπτιακισ αγοράσ ακινιτων, θ αγορά ςτεγαςτικϊν δανείων μπορεί να κεωρθκεί 
μάλλον υπανάπτυκτθ και ςχεδόν αμελθτζα, δεδομζνου ότι, ςφμφωνα με ςτοιχεία 
τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, αντιπροςωπεφει λιγότερο από το 1% του αιγυπτιακοφ 
ΑΕΡ, ζναντι ποςοςτϊν πλθςίον του 70% που αυτι αντιπροςωπεφει ςε ανεπτυγμζνεσ 
οικονομίεσ, όπωσ των ΘΡΑ και τθσ Βρετανίασ. 

Ωσ βαςικοί πρόςκετοι λόγοι που δεν ζχουν ευνοιςει τθν ανάπτυξθ τθσ αγοράσ 
ςτεγαςτικϊν δανείων αναφζρονται θ ελλιπισ επίςθμθ καταγραφι των ακινιτων, θ 
πολυπλοκότθτα των διαδικαςιϊν που ςχετίηονται με τθ ςτεγαςτικι πίςτθ, θ 
περιοριςμζνου μεγζκουσ δευτερογενισ αγορά, θ αναντιςτοιχία μεταξφ τθσ 
χρονικισ διάρκειασ των χρθματοδοτικϊν πόρων που ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ οι 
τράπεηεσ και τθσ απαιτοφμενθσ διάρκειασ των χρθματοδοτιςεων των ςτεγαςτικϊν 
δανείων, κακϊσ και το μθ επαρκζσ κεςμικό πλαίςιο για τισ καταςχζςεισ ακινιτων. 

Σθμειϊνεται εν προκειμζνω ότι, καίτοι το κεςμικό πλαίςιο που ρυκμίηει τθν 
ιδιοκτθςία, τθν εγγραφι τθσ ςτα μθτρϊα και τθ μεταβίβαςι τθσ κεωρείται αρκετά 
επαρκζσ, εν τοφτοισ φαίνεται ότι οι πολφπλοκεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ 
αποκαρρφνουν τελικά τθν εγγραφι και νομιμοποίθςθ των ακινιτων.  

Βαςικι αιτία δθμιουργίασ του ζντονου οικιςτικοφ προβλιματοσ τθσ Αιγφπτου 
αποτελεί επίςθσ το παλαιό κεςμικό πλαίςιο, μζροσ του οποίου χρονολογείται από 
τθν εποχι του Ρροζδρου Nasser και προζβλεπε ελζγχουσ τιμϊν ενοικίων με ςκοπό 
τθν κακιλωςι τουσ ςε χαμθλά επίπεδα, το οποίο ζχει επιτρζψει ακόμθ και ςιμερα, 
κακϊσ πολλά ακίνθτα υπάγονται ςτισ διατάξεισ του, τθ μθ αναπροςαρμογι των 
ενοικίων και των αξιϊν των ακινιτων ανάλογα με τουσ όρουσ τθσ αγοράσ, με 
αποτζλεςμα πλθκϊρα ακινιτων ανά τθ χϊρα να μθν είναι εμπορικά 
εκμεταλλεφςιμα. Αρκετζσ μεταρρυκμιςτικζσ πρωτοβουλίεσ που ζχουν αναλθφκεί 
προσ ανακεϊρθςθ του κακεςτϊτοσ των ακινιτων που υπάγονται ςτο παλαιό 
κεςμικό πλαίςιο, ζχουν είτε κακυςτεριςει ι κυριολεκτικά «πζςει ςτο κενό», με 
αποτζλεςμα να εξακολουκοφν να ιςχφουν ςτθν πράξθ οι ζλεγχοι τιμϊν ςτθν εγχϊρια 
αγορά ακινιτων.           

Βαςικόσ παράγοντασ εξάλλου που δθμιοφργθςε προβλιματα ςτθν αιγυπτιακι 
αγορά ακινιτων υπιρξε ιςτορικά το ςφςτθμα διάκεςθσ κρατικϊν γαιϊν, το οποίο, 
ζωσ το ζτοσ 2015 βαςιηόταν ςε διαδικαςίεσ κλειςτϊν δθμοπραςιϊν, όπου κατά 
κανόνα οι πλειοδότριεσ εταιρείεσ αποκτοφςαν τθ γθ. Από το 2015, το παλαιό 
ςφςτθμα αντικαταςτάκθκε από νζο, το οποίο περιλαμβάνει δφο διαφορετικζσ 
εκδοχζσ: πρϊτον, τθ διάκεςθ γαιϊν μζςω ςυςτιματοσ κλιρωςθσ, με 
προκακοριςμζνεσ από το κράτοσ τιμζσ αναφοράσ, οι οποίεσ ςυχνά είναι αρκετά 
υψθλζσ, και δεφτερον, το ςφςτθμα διαμοιραςμοφ εςόδων μεταξφ ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν και κράτουσ, που μειϊνει κάπωσ τουσ κινδφνουσ για τον ιδιωτικό τομζα, 
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διαςφαλίηοντάσ τον ςε περίπτωςθ απρόβλεπτων κακϊν εξελίξεων ςτθν αγορά 
ακινιτων. 

Η τρζχουςα αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει αναλάβει ποικίλεσ πρωτοβουλίεσ με 
ςκοπό να τονϊςει τθν αγορά ςτεγαςτικισ πίςτθσ, μεταξφ των οποίων το 
πρόγραμμα που εκκίνθςε το 2014 θ Κεντρικι Τράπεηα (CBE), φψουσ EGP10 δις. 
(περίπου $659 εκατ. με βάςθ τισ τότε ιςοτιμίεσ), ςυγχρθματοδοτοφμενο από τθν 
Ραγκόςμια Τράπεηα με κεφάλαια φψουσ $125 εκατ., δια του οποίου παρείχε 
χρθματοδότθςθ προσ τισ εμπορικζσ τράπεηεσ ϊςτε αυτζσ να χορθγοφςαν ςτεγαςτικά 
δάνεια με μειωμζνα επιτόκια ςτουσ πελάτεσ τουσ, κατϊτερων και μεςαίων 
ειςοδθμάτων. Υπό το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο «ζτρεξε» ζωσ τον Ιανουάριο 
2019, οι τράπεηεσ χορθγοφςαν εικοςαετοφσ διάρκειασ ςτεγαςτικά δάνεια με 
επιτόκια μεταξφ 5% και 7% για οικογζνειεσ χαμθλϊν ειςοδθμάτων, με επιτόκιο 8% 
για οικογζνειεσ μεςαίου ειςοδθματικοφ επιπζδου και με επιτόκιο 10,5% για άτομα 
μεςαίου προσ ανϊτερου ειςοδιματοσ. Τον Απρίλιο 2019, θ Κεντρικι Τράπεηα 
Αιγφπτου ςυμφϊνθςε να επαναφζρει τθν πρωτοβουλία του προγράμματοσ παροχισ 
χαμθλότοκων ςτεγαςτικϊν δανείων ςε άτομα μεςαίων ειςοδθματικϊν επιπζδων 
που επικυμοφν να αγοράςουν κατοικία, αρχισ γενομζνθσ από τον Ιοφλιο.  

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει εξάλλου ςτθ διάρκεια του 2018 ειςάγει νομοκεςία με 
ςκοπό τθ ςυντόμευςθ και βελτιςτοποίθςθ των διοικθτικϊν διαδικαςιϊν για τθ 
χοριγθςθ κεωριςεων ειςόδου και διαμονισ ξζνων υπθκόων οι οποίοι αγοράηουν 
ακίνθτα ςτθ χϊρα. Θ τρζχουςα νομοκεςία προβλζπει ελάχιςτεσ απαιτοφμενεσ αξίεσ 
κτιςθσ των ακινιτων που απαιτοφνται για τθ χοριγθςθ κεωριςεων διαμονισ ςε 
αλλοδαποφσ που κυμαίνονται από $100.000 για διάρκεια διαμονισ 1 ζτουσ, ςε 
$200.000 για διάρκεια 3 ετϊν και ςε $400.000 για διάρκεια 5 ετϊν. Επιπλζον, 
πρόςφατα ειςαχκείςεσ τροποποιιςεισ ςτθ νομοκεςία περί ικαγζνειασ προβλζπουν 
ειδικζσ προχποκζςεισ για τθ χοριγθςθ κακεςτϊτοσ ικαγζνειασ ςε αλλοδαποφσ που 
αγοράηουν περιουςιακά ςτοιχεία ι υλοποιοφν επενδυτικά ςχζδια ςτθν Αίγυπτο. 

Γεγονόσ είναι ότι ςε μεςο-μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα, όςο ςτακεροποιείται 
το αιγυπτιακό νόμιςμα και πραγματοποιοφνται επενδφςεισ, πιςτεφεται ότι θ 
αιγυπτιακι κτθματαγορά διακζτει αρκετά ευοίωνεσ προοπτικζσ και ότι κα 
ςυνεχίςει να αποτελεί μία αςφαλι επενδυτικι τοποκζτθςθ κατά τα προςεχι 
χρόνια, ιδιαίτερα εφ’ όςον ςυνεχιςτεί και εντακεί θ ςυνεργαςία και οι ςυμπράξεισ 
του δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα ςτον τομζα τθσ οικιςτικισ ανάπτυξθσ. Σε 
μακροπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα υπάρχουν ςαφϊσ μεγάλεσ ςτεγαςτικζσ ανάγκεσ 
ςτθν Αίγυπτο, και ςυνεπϊσ δε δθμιουργείται ςτεγαςτικι «φοφςκα» εξαιτίασ τθσ 
ραγδαίασ οικιςτικισ ανάπτυξθσ, ενϊ με τθν αναμενόμενθ ςτακεροποίθςθ τθσ 
οικονομίασ, θ εγχϊρια αγορά ακινιτων κα καταςτεί ακόμθ ελκυςτικότερθ. Ππωσ 
επιςθμαίνουν κλαδικζσ μελζτεσ, κατά τα προςεχι χρόνια τόςο οι ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ από developers και αγοραςτζσ κατοικιϊν, όςο και οι δθμόςιεσ 
επενδφςεισ ςε ζργα μεγάλθσ κλίμακασ, κα ςυνεχίςουν να παρζχουν το απαραίτθτο 
«ζναυςμα» για τθν περαιτζρω μεγζκυνςθ του κλάδου ακινιτων. Επίςθσ, αναμζνεται 
να παρατθρθκεί ςταδιακι μεταςτροφι των real estate developers, από το ανϊτερο 
ειςοδθματικά τμιμα τθσ αγοράσ προσ τουσ αγοραςτζσ μεςαίων ειςοδθμάτων, κακϊσ 
αυτοί κα πιζηονται από αυξανόμενο ανταγωνιςμό και καταςκευαςτικά κόςτθ.             

Κατά τισ εκτιμιςεισ εκπροςϊπων τθσ αγοράσ ακινιτων, βαςικι κινθτιρια δφναμθ 
τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ κατοικιϊν ςτθν παροφςα φάςθ είναι οι Αιγφπτιοι που 
ηουν και εργάηονται ςτο εξωτερικό, κυρίωσ ςε χϊρεσ του Κόλπου, αμειβόμενοι ςε 
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νομίςματα προςδεμζνα ςτο δολλάριο, για τουσ οποίουσ θ εγχϊρια αγορά 
ακινιτων ζχει καταςτεί εξαιρετικά ελκυςτικι.  

Ο εγχϊριοσ καταςκευαςτικόσ τομζασ διακρίνει, όςον αφορά τα οικιςτικά 
επενδυτικά projects, αρκετά ευοίωνεσ προοπτικζσ ανάπτυξθσ –πζραν των ζργων 
ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα και τθ νζα πόλθ του Ελ Αλαμζιν- και ςτισ 
περιοχζσ του New Cairo και τθσ 6th of October City, ςτα περίχωρα του Καΐρου. 
Σθμειϊνεται ότι οι καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι real estate developers με 
προςανατολιςμό ςτισ πολυτελείσ καταςκευζσ δραςτθριοποιοφνται εξαιρετικά το 
τελευταίο διάςτθμα, δεδομζνου ότι οι εγχϊριοι επενδυτζσ που διακζτουν 
αποταμιεφςεισ ςε δολλάρια ζχουν υψθλότερθ αγοραςτικι δφναμθ –εξαιτίασ τθσ 
ςθμαντικισ διολίςκθςθσ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ ζναντι του δολλαρίου μετά το 
Νοζμβριο 2016- ενϊ ταυτόχρονα οι εγχϊριεσ τιμζσ των ακινιτων κεωρείται ότι 
βρίςκονται ςε αρκετά χαμθλότερα επίπεδα από τα διεκνι δεδομζνα. 

Χϊροι γραφείων: 

Σφμφωνα με πρόςφατεσ κλαδικζσ εκτιμιςεισ, θ ςυνολικι προςφορά χϊρων 
γραφείων αϋ τάξεωσ ςτθν περιοχι του Καΐρου ανερχόταν το 4ο τρίμθνο του 2018 
ςε 1,05 εκατ. τετρ. μζτρα, ςθμαντικά αυξθμζνθ ζναντι των 936 χιλ. τετρ. μζτρων το 
2015 και αναμζνεται να αυξθκεί περαιτζρω, ςε βραχυπρόκεςμο χρονικό ορίηοντα. 
Ωσ το τζλοσ του 2019 εκτιμάται ότι κα προςτεκοφν ςτθ ςυνολικι προςφορά χϊρων 
γραφείων ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Καΐρου ακόμθ 5.000 τετρ. μζτρα, ενϊ ςτθ 
διάρκεια του 2020 αναμζνεται να προςτεκοφν ακόμθ 156 χιλ. τετρ. μζτρα χϊρων 
γραφείων. Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, τα ποςοςτά κενότθτασ χϊρων 
γραφείων διατθρικθκαν ςτακερά μεταξφ 3ου τριμινου 2017 και 3ου τριμινου 2018, 
ςτο 14%. 

Σφμφωνα με κλαδικζσ πθγζσ, θ ςυντριπτικι πλειονότθτα τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για 
χϊρουσ γραφείων αφορά τθ μθτροπολιτικι περιοχι Καΐρου, θ οποία ςυγκεντρϊνει 
περί το 95% τθσ ςυνολικισ ηιτθςθσ, με το 85% αυτισ να επικεντρϊνεται ςτο 
προάςτιο New Cairo, το οποίο ςυγκεντρϊνει επίςθσ και το μεγαλφτερο μζροσ των 
νζων, υπό καταςκευι χϊρων γραφείων. Κατά τισ ωσ άνω πθγζσ, υφίςταται ιςχυρι 
τρζχουςα ηιτθςθ για χϊρουσ μικρϊν γραφείων, θ οποία εκδθλϊνεται κυρίωσ από 
πλευράσ νεοφυϊν επιχειριςεων, επιχειριςεων που παρζχουν υπθρεςίεσ υγείασ, 
κακϊσ και επενδυτϊν τθσ αγοράσ ακινιτων. Το μζςο επίπεδο των ετιςιων ενοικίων 
χϊρων γραφείων ςε καλζσ περιοχζσ του Καΐρου διατθρικθκε ςτακερό μεταξφ των 
3ων τριμινων του 2017 και του 2018, αντίςτοιχα, ςτα $420 ανά τετρ. μζτρο. Ωςτόςο, 
ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ, όπωσ το δυτικό Κάιρο, ςθμειϊκθκε αξιόλογθ πτϊςθ του 
επιπζδου ετιςιων ενοικίων κατά 20$μ ςτα $160 ανά τετρ. μζτρο, ενϊ ςε άλλεσ, 
όπωσ το κζντρο του Καΐρου, καταγράφθκε αξιόλογθ αφξθςθ των μζςων ετιςιων 
ενοικίων γραφείων, κατά 12%, ςτα $336 ανά τετρ. μζτρο, ςτο 4ο τρίμθνο του 2018. 
Ωσ κεντρικι τάςθ που διαμορφϊνεται ςτθν αγορά χϊρων γραφείων ςτθν Αίγυπτο, 
κλαδικζσ πθγζσ αναφζρουν τθν προτίμθςθ, από πλευράσ επιχειριςεων, τθσ αγοράσ 
των χϊρων γραφείων τουσ, αντί τθσ ενοικίαςθσ, ωσ μζςον αυτοπροςταςίασ ζναντι 
του πλθκωριςμοφ και τθσ υποτίμθςθσ του εγχϊριου νομίςματοσ. 

Εμπορικά ακίνθτα:    

Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά ακίνθτα για λιανεμπορικι χριςθ, θ αγορά 
χαρακτθρίηεται τα τελευταία χρόνια μάλλον από ςταςιμότθτα, δεδομζνου ότι θ 
υποτίμθςθ τθσ λίρασ, τα μζτρα λιτότθτασ και ο πλθκωριςμόσ, που μείωςαν τα 
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διακζςιμα ειςοδιματα των καταναλωτϊν, άςκθςαν άμεςα αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτο 
λιανεμπόριο. Η ςυνολικι προςφορά ακινιτων λιανεμπορικισ χριςθσ ζχει πάντωσ 
αυξθκεί τθν τελευταία τετραετία, από επιφάνεια 1,4 εκατ. τετρ. μζτρων το 2015 ςε 
1,9 εκατ. τετρ. μζτρα το 3ο τρίμθνο 2018. Κατά τθ διετία 2019 – 2020, αναμζνεται να 
προςτεκοφν ςτθν προςφορά ακόμθ 300 χιλ. τετρ. μζτρα χϊρων λιανεμπορικισ 
χριςθσ. Οι τιμζσ ενοικίαςθσ λιανεμπορικοφ χϊρου ςτθν Αίγυπτο κυμαίνονταν το 
2016 περί τα €360 ετθςίωσ ανά τετρ. μζτρο, ενϊ ζκτοτε δεν ζχει αυξθκεί ςθμαντικά, 
παρά μόνον ςτα εμπορικά κζντρα των καλϊν περιοχϊν, κυρίωσ ςτα περίχωρα του 
Καΐρου.  

 

Θ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα ςτθν Αίγυπτο και το γεγονόσ ότι ο κλάδοσ τθσ 
αγοράσ ακινιτων αντιπροςωπεφει επικερδι μορφι επενδυτικισ τοποκζτθςθσ, 
πζραν τθσ δραςτθριοποίθςθσ πολλϊν μεγάλων εγχϊριων καταςκευαςτικϊν ομίλων, 
ζχουν προςελκφςει πλεονάηοντα επενδυτικά κεφάλαια από real estate developers 
χωρϊν του Κόλπου, οι εγχϊριεσ αγορζσ των οποίων εμφανίηουν ςθμεία κορεςμοφ.  

Μεταξφ των πρϊτων μεγάλων επενδυτικϊν ομίλων από το εξωτερικό που ειςιλκαν 
ςτθν αιγυπτιακι αγορά καταςκευϊν ακινιτων περιλαμβάνονται θ Damac Properties 
του Ντουμπάι, θ οποία το 2006 επζνδυςε $5,7 δις. ςτθν καταςκευι τθσ πρϊτθσ 
φάςθσ του μεγάλου οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ Hyde Park ςτο Κάιρο, ζκταςθσ 6,3 
εκατ. τετρ. μζτρων, κακϊσ και θ Emaar, επίςθσ από το Ντουμπάι, που το 2004 
επζνδυςε κεφάλαια $4 δις. ςτθν ανάπτυξθ μεγάλου οικιςτικοφ ςυγκροτιματοσ 
ζκταςθσ 4 εκατ. τετρ. μζτρων ςτθν περιοχι Muqattam, ςτα περίχωρα του Καΐρου. 
Επίςθσ, από τουσ πρϊτουσ που ειςιλκαν ςτθν αιγυπτιακι αγορά ακινιτων υπιρξαν 
οι όμιλοι Marassi (του εμιρατινοφ ομίλου Emaar), με πλθκϊρα καταςκευαςτικϊν 
ζργων ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου, και Diar από το Κατάρ, που επζνδυςε 
κεφάλαια περίπου $1 δις. ςτθν ανάπτυξθ ουρανοξυςτϊν εμπορικισ και οικιςτικισ 
χριςθσ κατά μικοσ του Νείλου.   

Θ υποτίμθςθ τθσ αιγυπτιακισ λίρασ από το τζλοσ του 2016 είχε αξιοςθμείωτεσ 
επιπτϊςεισ ςτθν αγορά ακινιτων, τόςο από τθν πλευρά των real estate developers, 
όςο και από εκείνθ των δυνθτικϊν αγοραςτϊν, για τουσ μεν πρϊτουσ λόγω τθσ 
αφξθςθσ του λειτουργικοφ τουσ κόςτουσ, για τουσ δε δεφτερουσ εξαιτίασ τθσ 
ςυρρίκνωςθσ τθσ αγοραςτικισ τουσ δφναμθσ. Το 2017, με τθ ςχετικι ςτακεροποίθςθ 
του αιγυπτιακοφ νομίςματοσ και τθν αφξθςθ ςτισ ειςροζσ ξζνων επενδφςεων, και 
παρά τισ αυξθτικζσ τάςεισ ςτισ τιμζσ των ακινιτων, παρατθρικθκε ςτακερά αυξθτικι 
τάςθ των πωλιςεων ακινιτων. Ραράλλθλα, με τα κίνθτρα που ειςιγε ο νζοσ 
επενδυτικόσ νόμοσ του 2017, κακϊσ και άλλεσ νομοκετικζσ πρωτοβουλίεσ τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, μεταξφ των οποίων για τθν απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν 
χοριγθςθσ αδειϊν για βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ, κακϊσ και για τθ διάκεςθ γαιϊν 
για βιομθχανικζσ χριςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ ςε επενδυτζσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ δωρεάν διάκεςθσ γαιϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο, ζχει βοθκθκεί ςθμαντικά το τμιμα 
εκείνο του καταςκευαςτικοφ κλάδου που αςχολείται με τθ διαχείριςθ βιομθχανικϊν 
ακινιτων και τθ δθμιουργία βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων.  

Ο αρμόδιοσ κρατικόσ οργανιςμόσ για τθν υλοποίθςθ του μεγαλόπνοου οικιςτικοφ 
προγράμματοσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ και του ςχεδιαςμοφ τθσ για τθ 
δθμιουργία νζων πόλεων και τθν επζκταςθ υφιςτάμενων πολεοδομικϊν 
ςυγκροτθμάτων είναι θ Αρχι Νζων Αςτικϊν Κοινοτιτων (New Urban Communities 
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Authority-NUCA). Αντίςτοιχα, αρμόδια για τθ διάκεςθ κρατικϊν γαιϊν και τθν 
υποβοικθςθ τθσ ανάπτυξθσ βιομθχανικϊν ηωνϊν είναι θ Αρχι Βιομθχανικισ 
Ανάπτυξθσ (Industrial Development Authority-IDA), θ οποία υπάγεται ςτο 
Υπουργείο Εμπορίου & Βιομθχανίασ.    

Πςον αφορά τα βιομθχανικά ζργα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ IDA (τζλουσ 2018), ςε 
ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι επικράτεια υπάρχουν 130 βιομθχανικζσ ηϊνεσ οι οποίεσ 
υπάγονται ςτθν εποπτεία τθσ εν λόγω Αρχισ και περιλαμβάνουν περίπου 38.000 
παραγωγικζσ μονάδεσ που απαςχολοφν κατά προςζγγιςθ 2 εκατ. εργαηόμενουσ, με 
ςυνολικι αξία επενδυμζνων κεφαλαίων EGP750 δισ. ($45,.4 δισ. με τρζχουςεσ 
ιςοτιμίεσ). Θ αιγυπτιακι Αρχι Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ (IDA) αναμζνεται να 
προκθρφξει 8 διαγωνιςμοφσ για τθ διάκεςθ πρόςκετων βιομθχανικϊν γαιϊν 
ςυνολικισ ζκταςθσ περίπου 15 εκατ. τετρ. μζτρων, ςε 13 βιομθχανικά 
ςυγκροτιματα διεςπαρμζνα ςε 12 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ (7 εκ των οποίων ςτθν 
Άνω Αίγυπτο), ζωσ τον Απρίλιο 2020. Το Μάιο 2019 ο Αιγφπτιοσ Ρ/Θ ζδωςε οδθγίεσ 
ςτθν κυβζρνθςθ να επιταχφνει τισ διαδικαςίεσ εκχϊρθςθσ βιομθχανικϊν γαιϊν ςε 
υποψιφιουσ επενδυτζσ. Από τον Απρίλιο 2017 ζχει εξάλλου ξεκινιςει θ δωρεάν 
διάκεςθ γαιϊν ςε επενδυτζσ για βιομθχανικζσ χριςεισ ςτον Άνω Αίγυπτο, ενϊ 
ςυνεχίηεται θ διάκεςθ βιομθχανικϊν εκτάςεων ςε 8 περιφζρειεσ τθσ Άνω Αιγφπτου 
με ευνοϊκοφσ όρουσ, με ςκοπό τθ δθμιουργία νζων βιομθχανικϊν ηωνϊν.  

Στον κατωτζρω πίνακα παρακζτουμε ενδεικτικό κατάλογο μεγάλων 
καταςκευαςτικϊν ζργων πολυτελοφσ οικιςτικισ / εμπορικισ / τουριςτικισ 
ανάπτυξθσ που βρίςκονται ςε εξζλιξθ ςτθν Αίγυπτο.  

ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΙΚΙΣΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & 
ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΑΙΓΤΠΣΟ 

Project Τοποθεςύα Αξύα ($) Developer Περιγραφό 

Cairo Festival 
City 

New Cairo 1,7 δις. Al Futtaim Real 
Estate Group 
(ΗΑΕ) 

Έκταςη 3 εκατ. τετρ. μϋτρων, με 
εγκαταςτϊςεισ εμπορικόσ, 
οικιςτικόσ και επαγγελματικόσ 
(γραφεύα) χρόςησ  

Zizinia El 
Mostakbal 

Mostakbal City 66,1 εκατ. ARDIC Πολεοδομικό ςυγκρότημα 294.000 
τετρ. μϋτρων, πολυτελών 
κατοικιών & εμπορικών χώρων 

Il Monte Galala Ain Sokhna 891 εκατ. Tatweer Misr Παραθαλϊςςιο τουριςτικό θϋρετρο 
ςε ϋκταςη 2,2 εκατ. τετρ. μϋτρων, 
με παραλύα μόκουσ 1,4 χλμ. 

North Edge 
Towers 

New El Alamein 195 εκατ. City Edge 
Developments 

Συγκρότημα 10 ουρανοξυςτών ςτη 
νϋα πόλη του Ελ Αλαμϋιν 

Celia Νϋα 
Πρωτεύουςα 

2 δις. Talaat Moustafa 
Group 

Έκταςη πολυτελών κατοικιών, με 
χώρουσ αναψυχόσ και εμπορικούσ 
χώρουσ  

Soma Bay Νότιεσ ακτϋσ 
Ερυθρϊσ 
Θϊλαςςασ 

- Soma Bay 
Development 
Company 

Συγκρότημα 5 τουριςτικών resorts 
ϋκταςησ 10 εκατ. τετρ. μϋτρων, 
μόκουσ 5 χλμ. & πλϊτουσ 2 χλμ.  

Eastown New Cairo 567 εκατ. SODIC Πολυτελϋσ οικιςτικό ςυγκρότημα 
ανατολικϊ του Καΐρου, με 
πρϊςινουσ χώρουσ αναψυχόσ 
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Project Τοποθεςύα Αξύα ($) Developer Περιγραφό 

Aria Mostakbal City 226,4 εκατ. Landmark 
Sabbour 

Πολυτελϋσ οικιςτικό ςυγκρότημα 
175 μονοκατοικιών & 1.500 
διαμεριςμϊτων 

Sahl Hasheesh Νότιεσ ακτϋσ 
Ερυθρϊσ 
Θϊλαςςασ 

- Egyptian Resorts 
Company 

Παραθαλϊςςιο τουριςτικό θϋρετρο 

Il Bosco Νϋα 
Πρωτεύουςα 

- Misr Italia Συγκρότημα πολυτελών κατοικιών 

Ρθγι: Coldwell Banker New Homes, Bloomberg Terminal Research 

 

 

Ρζραν τθσ καταςκευισ κατοικιϊν, οικιςμϊν και νζων πόλεων, μεγάλα ςχζδια 
υπάρχουν από πλευράσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ και για βελτίωςθ και επζκταςθ 
των μεταφορικϊν υποδομϊν τθσ χϊρασ. Θ βελτίωςθ των ςυςτθμάτων αςτικϊν 
μεταφορϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικτφων μετρό, ελαφροφ ςιδθροδρόμου 
και ποτάμιων μεταφορϊν, αποτελεί κεντρικό ςθμείο του ςχεδιαςμοφ τθσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, ςτο πλαίςιο του μακρόπνοου αναπτυξιακοφ 
προγράμματόσ τθσ με τίτλο “Vision 2030”. Κοινι διαπίςτωςθ πολλϊν ζγκυρων 
κλαδικϊν αναλυτϊν αποτελεί ωςτόςο το γεγονόσ ότι, για να υλοποιθκοφν τα 
μεγαλόπνοα ςχζδια τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ όςον αφορά τθν επζκταςθ του 
των υποδομϊν μεταφορϊν, δεν αρκοφν οι κρατικζσ χρθματοδοτιςεισ και θ 
δανειακι ςτιριξθ από διεκνείσ χρθματοδοτικοφσ οργανιςμοφσ, αλλά κα απαιτθκεί 
θ ουςιαςτικι αφξθςθ του μεριδίου του ιδιωτικοφ τομζα ςτισ απαιτοφμενεσ 
επενδφςεισ.   

 

Το αιγυπτιακό ςιδθροδρομικό δίκτυο μεταφζρει ςε ετιςια βάςθ περίπου 500 εκατ. 
επιβάτεσ και 6 εκατ. τόνουσ αγακϊν. Φορζασ διαχείριςθσ του ςιδθροδρομικοφ 
δικτφου είναι θ Egyptian National Railways (ENR), με τθν οποία ςυνεργάηεται ςτενά 
τα τελευταία χρόνια θ Ραγκόςμια Τράπεηα, με ςκοπό τθν αναδιοργάνωςθ των 
ςιδθροδρομικϊν μεταφορϊν, τθ βελτίωςθ τθσ αςφάλειασ και τθσ αξιοπιςτίασ των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Στα ςιδθροδρομικά ζργα κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το 
Υπουργείο Μεταφορϊν, θ κρατικι εταιρεία ςιδθροδρόμων (ENR) και, ςτα ζργα 
του μετρό Καΐρου, θ Εκνικι Αρχι Σθράγγων (National Authority for Tunnels – 
NAT).    

Στουσ ςιδθροδρόμουσ, ςθμαντικζσ επενδφςεισ πραγματοποιοφνται για τθν 
επιςκευι και αποκατάςταςθ του ςυςτιματοσ ςθματοδότθςθσ, το 85% του οποίου 
είναι ςιμερα μθχανοκίνθτο. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει ότι κατά 
τθν περίοδο 2018 – 2023 κα επενδφςει κονδφλια φψουσ $3,1 δις. ςτο 
ςιδθροδρομικό δίκτυο, τόςο για ζργα αναβάκμιςισ του και εκςυγχρονιςμοφ των 
ςυςτθμάτων αςφάλειασ, όςο και για αγορά νζων αμαξοςτοιχιϊν. Θ Αίγυπτοσ 
απολαμβάνει τα τελευταία χρόνια δανειακϊν χρθματοδοτιςεων από τθν 
Ραγκόςμια Τράπεηα, αλλά και από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & 
Ανάπτυξθσ (EBRD) και τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ), με ςκοπό τθ 
ςτιριξθ των προςπακειϊν τθσ κυβζρνθςθσ για αναβάκμιςθ και επζκταςθ του 
δικτφου, κακϊσ και για εκςυγχρονιςμό των ςυςτθμάτων ςιμανςθσ και αςφάλειασ 
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(για τα δφο τελευταία, το αιγυπτιακό κράτοσ ζχει ανακζςει ζργα ςε τμιματα του 
ςιδθροδρομικοφ δικτφου ςτο γαλλικό όμιλο Thales). Μεταξφ των προτεραιοτιτων 
τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ περιλαμβάνεται θ αφξθςθ, ςε χρονικό ορίηοντα ζωσ 
το 2022, του όγκου των εμπορευματικϊν φορτίων που μεταφζρονται 
ςιδθροδρομικά, ςτουσ 25 εκατ. τόνουσ. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ του Υπουργείου 
Μεταφορϊν, ο εκςυγχρονιςμόσ του αιγυπτιακοφ ςιδθροδρομικοφ δικτφου απαιτεί 
ςυνολικζσ επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των $10 δις.     

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςχεδιάηει, ςε πιο μακροπρόκεςμθ βάςθ, τθν υλοποίθςθ 
μεγάλου ζργου δθμιουργίασ ςιδθροδρομικοφ άξονα υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 
1.087 χλμ., που κα ςυνδζει τθν Αλεξάνδρεια με το Αςουάν, μζςω Καΐρου, με 
εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ $10 δις. Από τα μεγάλα και μακρόπνοα ζργα 
επζκταςθσ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου που προωκεί το αιγυπτιακό κράτοσ, πλζον 
προωκθμζνο όςον αφορά το ςτάδιο υλοποίθςισ του αποτελεί το επενδυτικό 
ςχζδιο καταςκευισ ςιδθροδρομικισ γραμμισ υψθλισ ταχφτθτασ που κα ςυνδζει 
το λιμζνα  Ain Sokhna ςτον Κόλπο Σουζη με τθν περιοχι τθσ νζασ πόλθσ του Ελ 
Αλαμζιν, ςτισ βορειοδυτικζσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου, εκτιμϊμενου επενδυτικοφ 
κόςτουσ $8,5 δις. Στθν παροφςα φάςθ, δφο κοινοπραξίεσ, των οποίων θγοφνται 
κινεηικοί καταςκευαςτικοί όμιλοι (οι China Civil Engineering Construction 
Corporation-CCECC και China Railway Construction Corporation Limited-CRCC ςτθν 
πρϊτθ και China Railway Engineering Corporation-CREC και China State 
Construction Engineering ςτθ δεφτερθ), ζχουν υποβάλει τισ τελικζσ τεχνικζσ και 
οικονομικζσ προςφορζσ τουσ και είναι υποψιφιεσ ςτο τελικό ςτάδιο του ςχετικοφ 
αιγυπτιακοφ δθμόςιου διαγωνιςμοφ.  

Τον Αφγουςτο 2017 υπεγράφθ ςυμφωνία μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ Εκνικισ Αρχισ 
Σθράγγων (NAT) και των κινεηικϊν ομίλων AVIC International και China Railway 
Group, αξίασ $1,24 δις., για τθν καταςκευι δικτφου ελαφροφ προαςτιακοφ 
ςιδθροδρόμου υψθλισ ταχφτθτασ, μικουσ 67,8 χλμ., με 11 ςτακμοφσ, που κα 
ςυνδζει τα ανατολικά περίχωρα του Καΐρου (Al Salam, 10th of Ramadan, Shorouk και 
Badr) με τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα. Για τθν υλοποίθςθ του ζργου θ κρατικι 
Exim Bank of China κα παράςχει χαμθλότοκθ δανειακι διευκόλυνςθ, ςυνολικοφ 
φψουσ $1,2 δις. Θ ςχετικι ςυμφωνία υπεγράφθ τον Ιανουάριο 2019. 

Το Μάιο 2019 το αιγυπτιακό κράτοσ επζλεξε ωσ «προτιμϊμενο» μειοδότθ τθν 
κοινοπραξία του καναδικϊν ςυμφερόντων ομίλου Bombardier με τουσ 
αιγυπτιακοφσ καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ Orascom Construction και Arab 
Contractors, προκειμζνου να εκτελζςει το μεγάλο ζργο ςχεδιαςμοφ, καταςκευισ, 
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των δφο ςιδθροδρομικϊν γραμμϊν «μονισ τροχιάσ» 
που κα ςυνδζουν τα ανατολικά περίχωρα του Καΐρου με τθ νζα διοικθτικι 
πρωτεφουςα, κακϊσ και τα δυτικά περίχωρα του Καΐρου μεταξφ τουσ, μικουσ 52 
χλμ. και 42 χλμ., αντίςτοιχα, δθμιουργϊντασ ςιδθροδρομικό άξονα από τθν 
περιοχι 6th of October City ζωσ τθ νζα πρωτεφουςα. Θ ςυνολικι ςυμβατικι αξία 
ολόκλθρου του ζργου εκτιμάται ςε €3 δις., για ςχεδιαςμό, δθμοπράτθςθ, 
καταςκευι και 30ετι λειτουργία και ςυντιρθςθ των γραμμϊν. Θ ςχετικι ςφμβαςθ 
υπεγράφθ μεταξφ τθσ κοινοπραξίασ και τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ Σθράγγων 
(ΝΑΤ) τον Αφγουςτο 2019.  

Βαςικι μζριμνα τθσ Αιγφπτου αποτελεί εξάλλου θ επζκταςθ του δικτφου μετρό 
Καΐρου. Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αρμόδιασ Εκνικισ Αρχισ Σθράγγων τθσ χϊρασ 
(NAT), άνω των 3,5 εκατ. κατοίκων του μείηονοσ Καΐρου βαςίηονται ςτο μετρό για τισ 
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κακθμερινζσ μετακινιςεισ, εν μζρει λόγω του ακόμθ ςχετικά χαμθλοφ κόςτουσ 
τουσ, παρά τισ ςθμειωκείςεσ αυξιςεισ των κομίςτρων, οι οποίεσ ξεςικωςαν 
«κφελλα» αντιδράςεων. Το μετρό του Καΐρου εγκαινιάςτθκε το 1987 και ςτα μζςα 
του 2016, λειτουργοφςαν πλιρωσ 2 γραμμζσ (1 & 2) ςυνολικοφ μικουσ 78 χλμ. Μία 
πρόςκετθ 3θ γραμμι λειτουργεί μερικϊσ από το 2012 και βρίςκεται ακόμθ υπό 
καταςκευι και επζκταςθ από γαλλικζσ, αιγυπτιακζσ και εμιρατινζσ καταςκευαςτικζσ 
εταιρείεσ, με ςκοπό να ςυνδζςει τθν περιοχι Imbaba του Καΐρου με το αεροδρόμιο. 
Το ςυνολικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ 3θσ γραμμισ υπολογίηεται ςε $6,5 δις. και θ 
ολοκλιρωςι τθσ κα αυξιςει τθν δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ ςε περίπου 3 εκατ. 
επιβάτεσ, θμερθςίωσ. Επίςθσ, υπάρχουν 3 γραμμζσ που βρίςκονται ακόμθ ςε φάςθ 
ςχεδιαςμοφ (4, 5 & 6), οι οποίεσ αναμζνεται να προςκζςουν δυναμικότθτα 5 εκατ. 
επιβατϊν θμερθςίωσ όταν ολοκλθρωκοφν. Ρλζον προωκθμζνθ μεταξφ αυτϊν είναι 
θ καταςκευι τθσ γραμμισ 4, θ οποία πρόκειται ζχει ςυνολικό καταςκευαςτικό 
κόςτοσ $3,6 δις. και κα ςυνδζςει τθν περιοχι 6th of October δυτικά του Καΐρου με 
τθν περιοχι New Cairo, ανατολικά του Καΐρου, με βαςικό χρθματοδότθ τθν 
ιαπωνικι υπθρεςία αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ (JICA), με κονδφλια $1,2 δις. για τθν 
1θ φάςθ τθσ γραμμισ. Το ζργο κα υλοποιθκεί πικανότατα από κοινοπραξία του 
ιαπωνικοφ ομίλου Taisei Corporation με τον αιγυπτιακό όμιλο Orascom. Θ 
ςχεδιαηόμενθ 5θ γραμμι, εκτιμϊμενου προχπολογιςμοφ $4 δις., κα ςυνδζει τθν 
περιοχι Maadi ςτα νότια του Καΐρου με τθν 1θ γραμμι και το ανατολικό προάςτιο 
New Cairo. Τα ςχετικά καταςκευαςτικά ζργα διεκδικοφν τρεισ κοινοπραξίεσ υπό 
ιταλικζσ, κορεατικζσ και κινεηικζσ εταιρείεσ, αντίςτοιχα. Τον Ιοφλιο 2017 θ Αίγυπτοσ 
υπζγραψε ςυμφωνία με τθν καναδικι εταιρεία Bombardier για τθ χρθματοδότθςθ 
και καταςκευι τθσ γραμμισ 6 του μετρό του Μείηονοσ Καΐρου, αρχικά εκτιμϊμενου 
προχπολογιςμοφ $4 δις., θ οποία κα ακολουκεί διαδρομι παράλλθλθ με το Νείλο, 
ςυνδζοντασ τθν περιοχι Shubra του Καΐρου με τα νότια προάςτια Maadi και 
Helwan. Σθμαντικζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ για τθν επζκταςθ του μετρό Καΐρου και 
για αναβακμίςεισ υφιςτάμενων γραμμϊν (εκτεταμζνα ζργα αναβάκμιςθσ των 
υποδομϊν, τθσ ςθματοδότθςθσ και των ςυςτθμάτων ελζγχου διεξάγονται ςτθ 
γραμμι 1) αποτελοφν οι EBRD, ΕΤΕπ και Agence Française de Développement.  

 

Το οδικό δίκτυο τθσ Αιγφπτου εκτείνεται ςε ςυνολικό μικοσ 65.050 χλμ., εκ των 
οποίων τα 48.000 χλμ. ςυνίςτανται ςε αςφαλτοςτρωμζνουσ δρόμουσ (ςτοιχεία 
2018). Οι οδικζσ μεταφορζσ αντιπροςωπεφουν περίπου το 94% του ςυνόλου των 
εγχϊριων εμπορευματικϊν μεταφορϊν. Σφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ, το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ απαιτεί επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των $8 δις. 
κατά τθν περίοδο τθσ προςεχοφσ πενταετίασ ζωσ δεκαετίασ. Το αιγυπτιακό 
Υπουργείο Μεταφορϊν υλοποιεί πρόγραμμα επεκτάςεων και βελτιϊςεων των 
υφιςτάμενων οδικϊν δικτφων, επεκτείνοντασ το οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ κατά 23% 
από το ζτοσ 2015 –πάνω από 5.000 χλμ.- με επικζντρωςθ ςτθν καταςκευι μεγάλων 
αυτοκινθτοδρόμων και οδικϊν αξόνων. Στα οδικά ζργα κφριοι αρμόδιοι φορείσ 
είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν και θ Εκνικι Αρχι Οδϊν & Γεφυρϊν (General 
Authority for Roads, Bridges & Land Transport). 

Το εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ δρομολογικθκε τον Αφγουςτο 2014 και 
περιλαμβάνει τθν καταςκευι ευρζωσ δικτφου νζων δρόμων και 
αυτοκινθτοδρόμων, κακϊσ και τθ ςυντιρθςθ και τον εκςυγχρονιςμό υφιςτάμενων 
οδϊν. Το πρόγραμμα καταςκευισ νζων δρόμων υλοποιείται ςε δφο φάςεισ και 
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καλφπτει ςυνολικό μικοσ δρόμων 8.000 χλμ., με εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ 
φψουσ EGP164 δις. (περίπου $9,6 δις.). Κατά τθν περίοδο 2014-2017, θ Αίγυπτοσ 
επζνδυςε κονδφλια EGP22,5 δις. (περίπου $1,48 δις.) ςε ζργα βελτιϊςεων του 
οδικοφ δικτφου και καταςκευισ γεφυρϊν, ολοκλθρϊνοντασ 10 νζουσ 
αυτοκινθτόδρομουσ και διεξάγοντασ εργαςίεσ ςε 2.000 χλμ. υφιςτάμενων δρόμων. 
Στισ αρχζσ του 2018, το αιγυπτιακό κράτοσ βριςκόταν ςε διαδικαςία αναβάκμιςθσ 
οδικοφ δικτφου ςυνολικοφ μικουσ 2.500 χλμ., ςυνολικοφ επενδυτικοφ κόςτουσ 
EGP7 δις. και καταςκευισ 8 πρόςκετων διαμετακομιςτικϊν αρτθριϊν (επενδυτικοφ 
κόςτουσ EGP8,5 δις.) και 10 γεφυρϊν (επενδυτικοφ κόςτουσ EGP1,4 δις.). Τον 
Ιοφλιο 2018 ανακοινϊκθκε θ ολοκλιρωςθ μεγάλου περιφερειακοφ δακτυλίου 
μικουσ 400 χλμ., ο οποίοσ ςυνδζει 7 διοικθτικζσ περιφζρειεσ τθσ Αιγφπτου, ιτοι τισ 
Ιςμαθλία, Σουζη, Sharqiya, Qalyubia, Menofia, Γκίηα και Fayoum, με αυτιν του 
Καΐρου. Από τισ αρχζσ του 2019, θ κυβζρνθςθ υλοποιεί πρόγραμμα κόςτουσ $712,6 
εκατ. με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ 29 οδικϊν ςυνδζςεων, κακϊσ και τθν καταςκευι 7 
γεφυρϊν ςτθν Άνω Αίγυπτο.  

Το Μάιο 2019, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τζςςερισ νζεσ υποκαλάςςιεσ 
ςιραγγεσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη ςτισ περιφζρειεσ τθσ Ιςμαθλίασ και του Ρορτ Σαΐντ, 
κακϊσ επίςθσ νζεσ οδικζσ αρτθρίεσ και γζφυρεσ ςτισ περιοχζσ Ιςμαθλίασ και Σουζη. 
Επίςθσ το Μάιο 2019, ο Αιγφπτιοσ Ρρόεδροσ εγκαινίαςε τθ λειτουργία του μεγάλου 
οδικοφ άξονα Rod El-Farag, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεγάλθσ κρεμαςτισ 
γζφυρασ Tahya Misr που ςυνδζει τισ δφο όχκεσ του Νείλου, ςτα βόρεια περίχωρα 
του Καΐρου, πλθςίον του κζντρου τθσ πόλθσ, που καταςκευάςτθκε από το μεγάλο 
εγχϊριο όμιλο Arab Contractors, ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του αιγυπτιακοφ 
Στρατοφ. Ο οδικόσ άξονασ Rod El-Farag αναμζνεται να περικόψει κατά πολφ τουσ 
απαιτοφμενουσ χρόνουσ μετάβαςθσ από τισ ανατολικζσ ςυνοικίεσ του Καΐρου (Nasr 
City, Heliopolis) ςτισ δυτικζσ (6th  of October City).   

Θ υλοποίθςθ του εκνικοφ ςχεδίου για τθ βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου ςθμειϊνει 
πρόοδο, ςυνοδευόμενθ ωςτόςο από κακυςτεριςεισ, κυρίωσ εξαιτίασ του γεγονότοσ 
ότι το κράτοσ δαπανά αρκετό χρόνο ςε διαδικαςίεσ απαλλοτριϊςεων γαιϊν και 
αποηθμιϊςεων ςτουσ ιδιοκτιτεσ τουσ, ςτθν πλειονότθτά τουσ καλλιεργθτζσ. 

 

Σθμαντικι κζςθ ςτισ προτεραιότθτεσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ κατζχουν επίςθσ 
τα ζργα αναβάκμιςθσ και εκςυγχρονιςμοφ των περιφερειακϊν αεροδρομίων, 
αλλά και καταςκευισ νζων, όπωσ το Sphinx International Airport ςτθ Γκίηα, το 
οποίο εξυπθρετεί τισ δυτικζσ περιοχζσ τθσ πρωτεφουςασ και ζχει ξεκινιςει τθ 
δοκιμαςτικι λειτουργία του από τισ αρχζσ του 2019, αλλά και το Katameya 
International Airport, ςτα περίχωρα του Καΐρου (πλθςίον τθσ περιοχισ New Cairo), 
το οποίο κα εξυπθρετεί τθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα και τισ ανατολικζσ περιοχζσ 
του Καΐρου, δρϊντασ ςυμπλθρωματικά και αποςυμφορθτικά για το διεκνζσ 
αεροδρόμιο τθσ πρωτεφουςασ.  

Σθμειϊνεται ότι το ζτοσ 2015 ολοκλθρϊκθκε θ καταςκευι νζου τερματικοφ 
ςτακμοφ (Terminal 2) ςτο αεροδρόμιο Καΐρου, επενδυτικοφ κόςτουσ $436 εκατ. που 
χρθματοδοτικθκε με δανειακά κεφάλαια φψουσ $280 εκατ. από τθν Ραγκόςμια 
Τράπεηα και τζκθκε ςε λειτουργία ςτο τζλοσ του 2016. Επιπλζον, το 2018 το 
Υπουργείο Ρολιτικισ Αεροπορίασ ςφςτθςε κοινοπραξία τφπου ΣΔΙΤ, ςτθν οποία ο 
ιδιωτικόσ τομζασ εκπροςωπείται από το μεγάλο αιγυπτιακό καταςκευαςτικό όμιλο 
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Orascom Construction και τθν ελλθνικϊν ςυμφερόντων Αρχιρόδον. Βαςικό ςκοπό 
τθσ κοινοπραξίασ αποτελεί ο εκςυγχρονιςμόσ του τερματικοφ ςτακμοφ 1 του 
αεροδρομίου Καΐρου. Επίςθσ, ςχεδιάηεται θ επζκταςθ του αεροδρομίου του Borg El 
Arab, πλθςίον τθσ Αλεξάνδρειασ ζωσ το ζτοσ 2022, με ςκοπό θ δυναμικότθτά του να 
αυξθκεί ςτουσ 4 εκατ. επιβάτεσ ετθςίωσ, αντί 1,2 εκατ. που είναι ςιμερα.    

Θ Αίγυπτοσ, προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτισ αυξθμζνεσ εμπορικζσ ροζσ με 
προοριςμό τθν ίδια όςο και τισ διερχόμενεσ μζςω τθσ διϊρυγασ του Suez, ζχει κζςει 
ςε εφαρμογι πρόγραμμα ανάπτυξθσ των λιμζνων, ςτοχεφοντασ ςτθν αφξθςθ του 
ςυνολικοφ τονάη που αυτοί μποροφν να διαχειριςτοφν από τα τρζχοντα επίπεδα 
των 120 εκατ. τόνων ετθςίωσ, ςτουσ 600 εκατ. τόνουσ με χρονικό ορίηοντα 
υλοποίθςθσ τα 35 ζτθ και εκτιμϊμενο φψοσ προχπολογιςμοφ $13,4 δις. (και με 
ενδιάμεςο ςτόχο τουσ 370 εκατ. τόνουσ το 2030). Θ χϊρα διακζτει ςυνολικά 15 
εμπορικά λιμάνια, με μεγαλφτερο αυτό τθσ Αλεξάνδρειασ, που διακινεί περίπου το 
60% τθσ δια καλάςςθσ διεκνοφσ εμπορευματικισ κίνθςθσ τθσ Αιγφπτου. Ο 
προγραμματιςμόσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τθν 
αναβάκμιςθ 9 λιμζνων τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ, κακϊσ και τθν αναβάκμιςθ του 
λιμζνοσ Αλεξάνδρειασ, εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ περίπου $6,7 δις. Στα 
λιμενικά ζργα κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το Υπουργείο Μεταφορϊν – κλάδοσ 
ναυτιλιακϊν μεταφορϊν και θ Αρχι τθσ Οικονομικισ Ζϊνθσ Σουζη.   

Στθ διάρκεια του 2018, ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Αλεξάνδρειασ και θ Αρχι τθσ 
Διϊρυγασ Σουζη ςφςτθςαν κοινοπραξία για τθν καταςκευι πλατφόρμασ 
πολλαπλϊν χριςεων ςτο λιμάνι τθσ Αλεξάνδρειασ, επενδυτικοφ κόςτουσ $450 
εκατ. Επίςθσ, ςτα μζςα του 2018, ξεκίνθςε θ υλοποίθςθ επενδυτικοφ ςχεδίου 
καταςκευισ τερματικοφ ςτακμοφ πολλαπλϊν χριςεων, επενδυτικοφ κόςτουσ $73,6 
εκατ., ςτο λιμάνι τθσ Δαμιζττθσ, με ςτόχο το ζργο να ζχει ολοκλθρωκεί το αργότερο 
ζωσ τισ αρχζσ του 2021.   

Σε διαδικαςία αναβάκμιςθσ βρίςκονται οι 6 λιμζνεσ που βρίςκονται εντόσ τθσ 
Οικονομικισ Ζϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ςυγκεκριμζνα εκείνοι του Ανατολικοφ και 
του Δυτικοφ Port Said, τθσ Ain Sokhna, τθσ Adabiya, του Al Tor και του Al Arish. 

Στο πλαίςιο του κρατικοφ ςχεδιαςμοφ, υλοποιείται ζργο επζκταςθσ ςτον λιμζνα του 
Ανατολικοφ Port Said, που διακινεί περίπου 90% των διερχόμενων 
εμπορευματοκιβωτίων (transit), για τθν καταςκευι 2 νζων τερματικϊν ςτακμϊν, με 
ςκοπό τθν αφξθςθ τθσ δυναμικότθτασ διαχείριςθσ εμπορευματοκιβωτίων από τα 4 
ςτα 7 εκατ., με απϊτερο ςτόχο τα 11 εκατ. containers εντόσ περιόδου τετραετίασ.  
Το ευρφτερο πρόγραμμα αναμόρφωςθσ προβλζπει τθν δθμιουργία βιομθχανικισ 
ηϊνθσ, νζων τερματικϊν ςτακμϊν υγροφ και ςτερεοφ φορτίου, χϊρων 
αποκικευςθσ, κζντρου επιμελθτείασ μεταφορϊν (εκτιμϊμενο κόςτοσ $ 1,11 δις.). 

Σχζδια αναβάκμιςθσ υπάρχουν επίςθσ για το ςθμαντικό λιμζνα τθσ Ain Sokhna, 
ςτον Κόλπο Σουζη, τον οποίο διαχειρίηεται θ Dubai Ports (DP World), με ςκοπό τθν 
επζκταςθ τθσ δυναμικότθτάσ του. Θ Dubai Ports ςχεδιάηει τθν εγκατάςταςθ νζου 
τερματικοφ ςτακμοφ, κακϊσ και τθ δθμιουργία εγκαταςτάςεων logistics. Το 
Νοζμβριο 2017, θ Αρχι τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη υπζγραψε 
ςφμβαςθ επενδυτικισ αξίασ $3,5 δις. με κοινοπραξία real estate developers και 
επενδυτικϊν ομίλων για τθ βιομθχανικι ανάπτυξθ ςυνολικϊν εκτάςεων 5,5 εκατ. 
τετρ. μζτρων ςτθν Ain Sokhna, κακϊσ και ςυμφωνία χρθματοδότθςθσ από τουσ 
ομίλουσ Sonker Bunkering και Dubai Ports με κεφάλαια $500 εκατ. τθσ καταςκευισ 
αποκθκευτικϊν μονάδων και ςτακμϊν διαχείριςθσ υγρϊν προϊόντων πετρελαίου 



27 
 

και υγροποιθμζνου αερίου ςτο λιμζνα τθσ Sokhna. Στισ αρχζσ του 2019, ο όμιλοσ 
Dubai Ports υπζγραψε ςφμβαςθ αξίασ EGP1,6 δις., ανακζτοντασ τα ζργα επζκταςθσ 
τθσ δυναμικότθτασ διαχείριςθσ του λιμζνα ςε 1 εκατ. εμπορευματοκιβϊτια ετθςίωσ, 
ςτο μεγάλο εγχϊριο καταςκευαςτικό όμιλο Rowad Modern Engineering. Τον 
Αφγουςτο 2019, θ Αρχι τθσ Διϊρυγασ Σουζη, θ Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη και θ Dubai 
Ports κατζλθξαν ςε οριςτικι ςυμφωνία για τθ ςφςταςθ κοινοπραξίασ προσ 
ανάπτυξθ τθσ περιοχισ που γειτνιάηει με το λιμάνι τθσ Ain Sokhna. 

Ζργα επζκταςθσ υλοποιοφνται επίςθσ ςτο βιομθχανικό λιμζνα τθσ Safaga ςτθν 
Ερυκρά Θάλαςςα, με τθν προςκικθ εγκαταςτάςεων και δυναμικότθτασ διαχείριςθσ 
φωςφοροφχων ορυκτϊν και υγρϊν, ηωντανϊν ηϊων, κακϊσ και επεξεργαςίασ 
κρεάτων και ςιτθρϊν, με απϊτερο ςκοπό τθν μετατροπι του λιμζνα ςε 
διαμετακομιςτικό κόμβο και κζντρο logistics εντόσ των προςεχϊν ετϊν. Επίςθσ, 
προγραμματίηεται θ καταςκευι νζου εμπορικοφ λιμζνα ςτο Port Tawfik, ςτο νότιο 
άκρο τθσ Διϊρυγασ Σουζη, ςε ζκταςθ 250 χιλ. τετρ. μζτρων, που κα προςκζςει 
δυναμικότθτα 1,5 εκατ. τόνων ςτισ υπάρχουςεσ εγκαταςτάςεισ.  

Τον Αφγουςτο 2019, το αιγυπτιακό ναυτικό υπζγραψε με το μεγάλο, κινεηικϊν 
ςυμφερόντων -με ζδρα το Χονγκ Κονγκ- όμιλο διαχείριςθσ τερματικϊν ςτακμϊν 
containers, Hutchison Ports, μνθμόνιο ςυνεργαςίασ με ςκοπό τθν καταςκευι 
τζτοιου ςτακμοφ ςτο λιμζνα Abu Qir, ςτθν περιφζρεια τθσ Αλεξάνδρειασ, ο οποίοσ 
κα διακζτει δυναμικότθτα διαχείριςθσ 1 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων ςε ετιςια 
βάςθ.     

Στον προγραμματιςμό τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ βρίςκεται επίςθσ θ αναβάκμιςθ 
του δικτφου των ποτάμιων μεταφορϊν, δεδομζνου ότι ο Νείλοσ αντιπροςωπεφει 
1.850 χλμ. πλωτϊν οδϊν, ενϊ διακζτει 5 κρατικοφσ εμπορικοφσ λιμζνεσ και 39 
ιδιωτικοφσ. Θ ναυςιπλοΐα μζςω Νείλου αντιπροςωπεφει λιγότερο από το 1% τθσ 
εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ ςτθν Αίγυπτο ςιμερα, λόγω των αςφμφορων ζωσ ςιμερα, 
οικονομικά εξαιρετικά χαμθλϊν, επιδοτοφμενων ναφλων. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
ζχει κζςει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ του μεριδίου των ποτάμιων μεταφορϊν ςε 20% του 
ςυνόλου. Τζςςερισ ποτάμιοι λιμζνεσ, ςτισ περιοχζσ Assiut, Sohag, Qena (Άνω 
Αίγυπτοσ) και Mit Ghamr (Δζλτα Νείλου) ζχουν επιλεγεί να αναπτυχκοφν περαιτζρω 
για τθν ικανοποίθςθ τθσ μελλοντικισ ηιτθςθσ υπθρεςιϊν επιβατϊν και φορτίων 
(cargo), ενϊ κα απαιτθκοφν επιπλζον νζοι χϊροι αποκικευςθσ και παροχισ 
υπθρεςιϊν. Εντόσ του 2018 είχαν ιδθ ξεκινιςει καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ ςτα 
ποτάμια λιμάνια Sohag και Qena.  

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προγραμματίηει εξάλλου ςτο άμεςο μζλλον τθν ανάκεςθ 
ζργων καταςκευισ ι επζκταςθσ “χερςαίων λιμζνων” (“dry ports”, ιτοι 
τελωνειακϊν ςθμείων ειςόδου-εξόδου και κζντρων logistics) ςτον ιδιωτικό τομζα. 
Μεταξφ των επενδυτικϊν ςχεδίων ανάπτυξθσ εν λόγω λιμζνων ςε ςυνοριακά 
ςθμεία τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνονται θ καταςκευι εξαγωγικοφ κζντρου ςτο Al-
Saloum (ςφνορα Αιγφπτου-Λιβφθσ) ζκταςθσ 131 χιλ. τετρ. μζτρων, θ δθμιουργία 
ςφαγείου και κζντρου ηωικισ καραντίνασ ςτα ςφνορα Αιγφπτου-Σουδάν ζκταςθσ 15 
feddans, κακϊσ επίςθσ και θ καταςκευι κόμβου logistics / ςυνδυαςμζνων 
μεταφορϊν  ςτισ περιοχζσ 6th of October και 10th of Ramadan, ςτα περίχωρα του 
Καΐρου, ενϊ ςε μεταγενζςτερθ φάςθ ανάλογοι κόμβοι αναμζνεται να 
δθμιουργθκοφν ςτισ περιοχζσ Beni Suef και Sadat City.  

Το Μάιο 2018 ανακοινϊκθκε θ υπογραφι μνθμονίου ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ 
Αρχισ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, τθσ Dubai Ports και του αιγυπτιακοφ ομίλου Holding 
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Company for Maritime & Land Transport (HCMLT) με ζδρα τθν Αλεξάνδρεια, με 
ςκοπό τθ δθμιουργία χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of October City, ςτα 
δυτικά περίχωρα του Καΐρου, ςε ζκταςθ 100 feddans (περίπου 420.000 τετρ. μζτρα) 
και εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ $110 εκατ. Το εν λόγω επενδυτικό ζργο 
ςτοχεφει ςτθ δθμιουργία ενόσ ςθμαντικοφ διαμετακομιςτικοφ κόμβου και κζντρου 
logistics, το οποίο κα ςυνδζεται με ςθμαντικοφσ αιγυπτιακοφσ καλάςςιουσ λιμζνεσ, 
και κυρίωσ το λιμζνα τθσ Αλεξάνδρειασ. Τον Ιοφλιο 2019, το Υπουργείο Μεταφορϊν 
και θ κεντρικι μονάδα διαχείριςθσ ζργων ΣΔΙΤ του Υπουργείου Οικονομικϊν 
παρζλαβαν τισ τεχνικζσ και οικονομικζσ προςφορζσ των επιχειρθματικϊν ομίλων 
που ενδιαφζρονται να μετάςχουν ςτο διαγωνιςμό για το ζργο καταςκευισ του 
χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of October City. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ -που 
κα ζχει τθ μορφι ςφμπραξθσ δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα (ΣΔΙΤ)- κα είναι 
τριακονταετισ. Σφμφωνα με κλαδικζσ πθγζσ, τρεισ κοινοπραξίεσ αιγυπτιακϊν και 
ξζνων ομίλων ζχουν εκδθλϊςει ενδιαφζρον για τθν ανάλθψθ του ζργου. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, τα τρία επενδυτικά ςχιματα καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν και ομίλων 
διαχείριςθσ λιμζνων και logistics που ανζφεραν τα ωσ άνω δθμοςιεφματα 
περιλαμβάνουν: (α) τθν κοινοπραξία Concorde Logistics India (Ινδία), PSA 
(Μαλαιςία) και Hassan Allam (Αίγυπτοσ), (β) τθν κοινοπραξία Holding Company for 
Maritime & Land Transport (Αίγυπτοσ) και DP World (ΘΑΕ) και (γ) τθν κοινοπραξία 
Elsewedy Electric (Αίγυπτοσ), DB Schenker Egypt (Γερμανία) και 3A International 
(Αίγυπτοσ).  

Επιπλζον, τον Αφγουςτο 2019, αιγυπτιο-ιταλο-κινεηικι κοινοπραξία υπζβαλε 
προςφορά ςτο Υπουργείο μεταφορϊν τθσ Αιγφπτου για τθν καταςκευι, διαχείριςθ 
και λειτουργία νζου χερςαίου λιμζνα και κζντρου logistics, ςτθ βιομθχανικι 
περιοχι τθσ 10th of Ramadan City, με ςκοπό τθ διευκόλυνςθ του 
διαμετακομιςτικοφ εμπορίου μεταξφ τθσ εν λόγω βιομθχανικισ ηϊνθσ με τουσ 
εμπορικοφ κόμβουσ τθσ Badr City, τθσ Ain Sokhna και του Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ. 

 

Το αιγυπτιακό κράτοσ, ςτο πλαίςιο τθσ προςπάκειάσ του για ανάκαμψθ του 
ειςερχόμενου τουριςτικοφ ρεφματοσ, το οποίο κατά τθν περίοδο μετά τθν εξζγερςθ 
του 2011 κατζγραψε ςοβαρότατεσ πτωτικζσ τάςεισ, με αποκορφφωςθ το ζτοσ 2016, 
όταν επιςκζφκθκαν τθ χϊρα μόλισ 5,4 εκατ. ξζνοι τουρίςτεσ, ζχει, ιδιαίτερα από το 
τζλοσ του 2016, επιδοκεί ςε ςυντονιςμζνεσ ενζργειεσ με ςκοπό τθν τόνωςθ των 
επενδφςεων ςτον τουριςτικό κλάδο. Μεταξφ αυτϊν, θ πρωτοβουλία τθσ Κεντρικισ 
Τράπεηασ Αιγφπτου (CBE) από τισ αρχζσ του 2016 για τθ ςφςταςθ ταμείου με 
κεφάλαια περίπου $280 εκατ. για τθ ςτιριξθ των επενδφςεων ςτον τουριςμό, 
προςφζροντασ δανειακζσ χρθματοδοτιςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ ςε τουριςτικζσ 
επιχειριςεισ, με ςκοπό τθ ςυντιρθςθ και αναβάκμιςθ ξενοδοχειακϊν μονάδων, 
resorts και πλοιαρίων που εκτελοφν μικρζσ κρουαηιζρεσ ςτο Νείλο. Θ πρωτοβουλία 
τθσ Κεντρικισ Τράπεηασ περιζλαβε επίςθσ τθν παράταςθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν 
των τουριςτικϊν επιχειριςεων, τουλάχιςτον ωσ το τζλοσ του 2019. 

Στον αιγυπτιακό τουριςτικό τομζα δραςτθριοποιείται αρκετά ζντονα, παρά τισ 
αντίξοεσ ςυνκικεσ που επικράτθςαν μετά τθν εξζγερςθ του 2011, ο ιδιωτικόσ 
τομζασ, δεδομζνου ότι θ Αίγυπτοσ κεωρείται ελκυςτικι, παραδοςιακι τουριςτικι 
αγορά με αξιόλογεσ προοπτικζσ ανάκαμψθσ. Σφμφωνα με κλαδικά ςτοιχεία, θ 
Αίγυπτοσ αποτελεί το δεφτερο μεγαλφτερο αποδζκτθ επενδυτικϊν κεφαλαίων ςτον 
τουριςμό ςτθν Αφρικι, πίςω από το Μαρόκο. Σθμαντικζσ είναι οι ςαουδαραβικζσ 
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επενδφςεισ ςτον αιγυπτιακό κλάδο τουριςμοφ. Ζωσ τον Ιοφλιο 2017, 
ςαουδαραβικά κεφάλαια ςυνολικοφ φψουσ περίπου $270 εκατ. ιταν 
τοποκετθμζνα ςτθν υλοποίθςθ 17 τουριςτικϊν επενδυτικϊν projects ςτθν Αίγυπτο, 
και ςυγκεκριμζνα ςε περιοχζσ ςτθν Ερυκρά Θάλαςςα, ςτον Κόλπο τθσ Aqaba, ςτο 
καλάςςιο κζρετρο Ain Sokhna του Σουζη και ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ χϊρασ.  

Σφμφωνα με εκτιμιςεισ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, οι επενδφςεισ ςτον 
αιγυπτιακό τουριςτικό κλάδο αναμζνεται να αυξθκοφν κατά περίπου 30% ζωσ το 
2020. Θ μεγάλθ ζμφαςθ που αποδίδεται από το αιγυπτιακό κράτοσ ςτθν υλοποίθςθ 
μεγάλων αναπτυξιακϊν καταςκευαςτικϊν ζργων με ςκοπό τθν επίλυςθ του 
οικιςτικοφ προβλιματοσ τθσ χϊρασ, κυρίωσ δια τθσ δθμιουργίασ νζων πόλεων, 
εκτιμάται ότι δίνει τεράςτια ϊκθςθ και ςτθ διενζργεια παράλλθλων μεγάλων 
τουριςτικϊν επενδφςεων. 

Θ ταχεία ανάκαμψθ του ειςερχόμενου τουριςτικοφ ρεφματοσ (8,3 εκατ. τουρίςτεσ 
το 2017 και 11,3 εκατ. το 2018), θ οποία υποβοθκικθκε από τθν υποτίμθςθ τθσ 
λίρασ, αλλά και από τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν αςφαλείασ ςτα αιγυπτιακά 
αεροδρόμια και τθ χϊρα γενικότερα, φαίνεται να ζχει πείςει, τουλάχιςτον προσ το 
παρόν, τόςο τουσ εγχϊριουσ, όςο και τουσ ξζνουσ επενδυτζσ ςχετικά με τισ 
ευνοϊκζσ μεςο-μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ του αιγυπτιακοφ τουριςτικοφ κλάδου.  

Θ τουριςτικι βιομθχανία τθσ Αιγφπτου υπιρξε εκ των λίγων κλάδων τθσ οικονομίασ 
που επθρεάςτθκαν κετικά από τθν απελευκζρωςθ τθσ ιςοτιμίασ τθσ λίρασ και τθ 
ςυνακόλουκθ υποτίμθςι τθσ, τουλάχιςτον ωσ το τζλοσ του 2018. Θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ ζχει καταβάλει ςυςτθματικζσ προςπάκειεσ για να επανατοποκετιςει 
και βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ χϊρασ ωσ τουριςτικοφ προοριςμοφ. Υφιςτάμενα 
ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα ζχουν ανακαινιςκεί ι βρίςκονται ςε διαδικαςία 
ανακαίνιςθσ, ενϊ καταςκευάηονται αρκετζσ νζεσ τουριςτικζσ μονάδεσ, 
προκειμζνου να καλφψουν τθν αυξανόμενθ ηιτθςθ. Αρκετζσ ξζνεσ ξενοδοχειακζσ 
αλυςίδεσ επιδεικνφουν αυξανόμενο ενδιαφζρον για να εγκαταςτακοφν ςτθν 
Αίγυπτο και νε επενδφςουν ςε νζεσ μονάδεσ, ιδιαίτερα μάλιςτα ςτισ νζεσ πόλεισ 
που βρίςκονται υπό καταςκευι, όπωσ θ νζα πόλθ Ελ Αλαμζιν, για τθν οποία 
ςχεδιάηεται να εξειδικευτεί ςτθν τουριςτικι ανάπτυξθ, αλλά και γειτνιάηουςεσ με 
αυτιν περιοχζσ ςτισ βόρειεσ ακτζσ τθσ Αιγφπτου.  

Ρζραν τθσ περιοχισ του Καΐρου, οι «βαριζσ» επενδυτικζσ τοποκετιςεισ τόςο 
εγχϊριων όςο και ξζνων επενδυτϊν πραγματοποιοφνται ςτα παρακαλάςςια 
τουριςτικά resorts τθσ Αιγφπτου, κυρίωσ δε ςτισ βόρειεσ ακτζσ. Οι 
καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οι real estate developers ζχουν εξάλλου αρχίςει να 
ςτρζφονται προσ τθν ανάπτυξθ νζων τουριςτικϊν μονάδων, πζραν του Καΐρου και 
των παραδοςιακϊν τουριςτικϊν περιοχϊν (βόρειεσ ακτζσ, ακτζσ Ερυκράσ), και ςτισ 
νζεσ, υπό καταςκευι πόλεισ. Στθν περιοχι του Καΐρου, οι νζεσ καταςκευζσ 
εςτιάηουν ςτον υποκλάδο του επιχειρθματικοφ τουριςμοφ, κυρίωσ ςτισ περιοχζσ 
Maadi (νότιο προάςτιο) και New Cairo (ανατολικό προάςτιο), όπου ςτεγάηεται το 
μεγαλφτερο μζροσ των νεοκαταςκευαςκζντων χϊρων γραφείων. Επίςθσ, αξιόλογεσ 
επενδφςεισ πραγματοποιοφνται ςτθν καταςκευι ξενοδοχειακϊν μονάδων ςτθ νζα 
διοικθτικι πρωτεφουςα, θ οποία, ςφμφωνα με τον κρατικό ςχεδιαςμό, 
προγραμματίηεται όταν ολοκλθρωκεί να διακζτει ζωσ 40.000 ξενοδοχειακά 
δωμάτια.       

Σφμφωνα με ςτοιχεία του διεκνοφσ οίκου Colliers International, το 2018 τα μζςα 
θμεριςια ζςοδα ανά ξενοδοχειακό δωμάτιο ςτθν Αίγυπτο αυξικθκαν κατά 42%, 
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ενϊ, ςτουσ επιμζρουσ τουριςτικοφσ προοριςμοφσ αυξικθκαν κατά 9% ςτο Κάιρο, 
κατά 12% ςτο Sharm El Sheikh, κατά 13% ςτθ Hurghada και κατά 10% ςτθν 
Αλεξάνδρεια. Επίςθσ, τα ποςοςτά πλθρότθτασ των ξενοδοχειακϊν μονάδων 
ανιλκαν ςε 77% ςτο Κάιρο, ςτο 68% ςτθ Hurghada και ςτο 81% ςτθν Αλεξάνδρεια. 
Ο όμιλοσ Colliers προβλζπει ότι τα μζςα ζςοδα ανά δωμάτιο πρόκειται να 
αυξθκοφν κατά 11% ςτθ διάρκεια του 2019, κακϊσ επίςθσ ότι πρόκειται να αυξθκεί 
κατά 2% θ προςφορά ξενοδοχειακϊν δωματίων ςυνολικά ςτθν Αίγυπτο, κατά τθν 
περίοδο 2019-2021.    

Η προςφορά ξενοδοχειακϊν καταλυμάτων ςτο Κάιρο κυριαρχείται από 
πολυτελείσ ξενοδοχειακζσ μονάδεσ, οι οποίεσ αποτελοφν το 64% τθσ ςυνολικισ 
προςφοράσ, ςφμφωνα με ςτοιχεία του οίκου Colliers. Στο τζλοσ του 2018, θ 
προςφορά δωματίων ςε διεκνι ξενοδοχεία 3 ζωσ 5 αςτζρων ςτθν πρωτεφουςα 
ανερχόταν ςε 18.836 δωμάτια. Το Κάιρο εξάλλου αποτελεί παραδοςιακά 
αξιόλογο προοριςμό επιχειρθματικοφ τουριςμοφ. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ 
ξενοδοχειακϊν δωματίων ςτθν αιγυπτιακι πρωτεφουςα αυξάνεται, με όχι 
ιδιαίτερα ταχείσ ρυκμοφσ ωςτόςο. Τα δωμάτια αυξικθκαν από 21.300 το 2015 ςε 
23.000 το 3ο τρίμθνο του 2018 (+8%). Τα ποςοςτά πλθρότθτασ ςτα ξενοδοχεία του 
Καΐρου ζχουν αυξθκεί από το επίπεδο του 64% το 3ο τρίμθνο 2017 ςε 70% το 
αντίςτοιχο τρίμθνο 2018 και ςε 77% ςτο ςφνολο του 2018, ενϊ ζχουν επίςθσ 
αυξθκεί τα μζςα θμεριςια ζςοδα ανά δωμάτιο, από το επίπεδο των $88 το 3ο 
τρίμθνο 2017 ςε $95 το αντίςτοιχο τρίμθνο 2018, αντανακλϊντασ τθν αφξθςθ τθσ 
τουριςτικισ ηιτθςθσ. Στο άμεςο μζλλον προβλζπεται μικρι αφξθςθ των διακζςιμων 
δωματίων ςτο Κάιρο. Το 2018 προςτζκθκαν 620 ξενοδοχειακά δωμάτια, ενϊ για το 
2019 και το 2020 αναμζνεται να προςτεκοφν ακόμθ 640 δωμάτια.  

Σθμειϊνεται ότι πολλζσ διεκνείσ ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ ςχεδιάηουν να 
επεκτακοφν τόςο ςτο Κάιρο, όςο και ςε ολόκλθρθ τθν αιγυπτιακι τουριςτικι 
αγορά. Το Φεβρουάριο 2019 θ αλυςίδα Radisson ανακοίνωςε τα ςχζδιά τθσ για 
άνοιγμα 6 νζων μονάδων ςτθν Αίγυπτο, 4 εκ των οποίων ςτο Κάιρο. Θ αλυςίδα 
Marriott, που λειτουργεί 18 ξενοδοχεία ανά τθ χϊρα, ςχεδιάηει το άνοιγμα ακόμθ 4 
νζων, ςυνολικισ χωρθτικότθτασ 1.200 δωματίων, ζωσ το 2022. Θ αλυςίδα Swiss Inn 
Hotels ανακοίνωςε τον Αφγουςτο 2018 τα ςχζδιά τθσ για άνοιγμα 3 νζων 
ξενοδοχείων ζωσ το τζλοσ 2019, ςτισ περιοχζσ Sharm El Sheikh, Marsa Alam και 
Hurghada, ενϊ θ αλυςίδα Intercontinental αναμζνεται να ανοίξει 2 νζα ξενοδοχεία 
ζωσ το 2023 ςτθν περιοχι τθσ Γκίηα, πλθςίον των πυραμίδων. Άλλεσ ξενοδοχειακζσ 
αλυςίδεσ, όπωσ οι Emaar Hospitality (Ντουμπάι) και Hilton, ζχουν πρόςφατα 
ολοκλθρϊςει μεγάλθσ κλίμακασ ζργα ανακαινίςεων ςε μονάδεσ τουσ ςτθν Αίγυπτο, 
ςε μία προςπάκεια αναβάκμιςθσ του τουριςτικοφ τουσ προϊόντοσ.     

Συνολικά ςτθν Αίγυπτο βρίςκονται ςε εξζλιξθ αρκετά μεγάλα ζργα ανάπτυξθσ 
τουριςτικϊν υποδομϊν, μεταξφ των οποίων το μεγάλο αναπτυξιακό ζργο του 
οροπεδίου τθσ Galala, που καταςκευάηεται –υπό τθν επίβλεψθ τθσ τεχνικισ 
υπθρεςίασ του αιγυπτιακοφ Στρατοφ (Armed Forces Engineering Authority) ςε 
ζκταςθ 7.080 εκταρίων μεταξφ Καΐρου και παρακαλάςςιου κζρετρου Ain Sokhna, 
που αναμζνεται να καταςτεί ζνασ από τουσ πλζον δθμοφιλείσ τουριςτικοφσ 
προοριςμοφσ ςτθ χϊρα, όταν ολοκλθρωκεί. Επίςθσ, δφο μεγάλα ςε εξζλιξθ ζργα 
ςτθ μθτροπολιτικι περιοχι του Καΐρου αποτελοφν θ καταςκευι  του νζου 
μεγάλου αρχαιολογικοφ μουςείου (“Grand Egyptian Museum”), επενδυτικοφ 
κόςτουσ $1 δις., που προγραμματίηεται να παραδοκεί και τεκεί ςε λειτουργία το 
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ζτοσ 2020, κακϊσ και θ αναβάκμιςθ τθσ αρχαιολογικισ περιοχισ όπου βρίςκονται 
οι πυραμίδεσ τθσ Γκίηα, εκτιμϊμενου επενδυτικοφ κόςτουσ $19,6 εκατ. Πςον 
αφορά το ζργο του νζου μουςείου, το οποίο από καταςκευαςτικισ απόψεωσ ζχει 
ςχεδόν ολοκλθρωκεί, το αιγυπτιακό κράτοσ βρίςκεται ςε διαδικαςία δθμόςιου 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ του ζργου διαχείριςθσ αυτοφ, ςτον οποίο 
ςυμμετζχουν πζντε κοινοπραξίεσ αιγυπτιακϊν, βρετανικϊν, ιταλικϊν, γαλλικϊν και 
αμερικανικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και μια εμιρατινι εταιρεία, θ οποία ςυμμετζχει ςε 
ατομικι βάςθ. Σθμειϊνεται ότι ο νικθτισ του διαγωνιςμοφ κα διαχειριςτεί το νζο 
μουςείο για διάςτθμα μεταξφ επτά και δζκα ετϊν.    

Ρζραν των δθμοςίων επενδφςεων που διενεργοφνται προσ αναβάκμιςθ και 
επζκταςθ, άξιο μνείασ είναι επίςθσ μεγάλο επενδυτικό project ανάπτυξθσ τθσ 
περιοχισ τθσ Γκίηα με τον τίτλο “Sun Capital”, που υλοποιεί ο μεγάλοσ όμιλοσ real 
estate developer Arabian Holdings ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικιςτικισ 
Ανάπτυξθσ, το οποίο προβλζπει τθν καταςκευι, ςε ζκταςθ 220 εκταρίων, 
υποδομϊν οικιςτικισ και εμπορικισ χριςθσ, χϊρων γραφείων, πανεπιςτθμίων και 
ξενοδοχείων, όπου ιδθ ςυμμετζχουν τουλάχιςτον 3 μεγάλεσ διεκνείσ 
ξενοδοχειακζσ αλυςίδεσ που κα αποκτιςουν παρουςία εκεί (ςυγκεκριμζνα, οι 
Fairmont, Intercontinental και Holiday Inn).               

 

Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί επενδφςεισ με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ τοπικισ 
ηιτθςθσ και τθν αφξθςθ των ρυκμϊν ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ μζςω υλοποίθςθσ 
μεγαλόπνοων ζργων τα οποία ςυνιςτοφν ακρογωνιαίο λίκο ςτθν αναπτυξιακι 
ςτρατθγικι τθσ. Κατωτζρω ςυνοψίηουμε τα κυριότερα εξ αυτϊν: 

1. Νζα Διϊρυγα Σουζη – Αναπτυξιακόσ Διάδρομοσ – Οικονομικι Ζϊνθ Διϊρυγασ 
Σουζη: Θ Ηϊνθ ιδρφκθκε τον Αφγουςτο 2015, αμζςωσ μετά τθν εγκαινίαςθ τθσ 
Νζασ Διϊρυγασ, και ζχει ςτόχο να κεφαλαιοποιιςει και αξιοποιιςει τισ νζεσ 
υποδομζσ τθσ Διϊρυγασ, προςφζροντασ κίνθτρα και προςελκφοντασ 
επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ δραςτθριοτιτων βιομθχανικϊν κλάδων, εμπορίου 
και logistics. Το μεγάλο ζργο του «Αναπτυξιακοφ Διαδρόμου του Σουζη» 
περιλαμβάνει επεκτάςεισ λιμζνων και δθμιουργία ναυπθγείων ςε ςυνεργαςία 
κυρίωσ με το Στρατό, κακϊσ και βιομθχανικϊν ηωνϊν που εκτιμάται πωσ κα 
προςελκφςουν ξζνεσ επενδφςεισ. Θ Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη προςφζρει ςτουσ 
επενδυτζσ υποδομζσ και δυνατότθτεσ εγκατάςταςθσ και κακετοποίθςθσ των 
παραγωγικϊν ι εφοδιαςτικϊν τουσ γραμμϊν, παρζχοντάσ τουσ πρόςβαςθ ςε 
οικονομίεσ κλίμακασ αλλά κυρίωσ ςε περιςςότερο ευζλικτεσ γραφειοκρατικζσ 
διαδικαςίεσ. Θ Ηϊνθ εκτείνεται ςε 461 τετρ. χλμ. από τισ δφο πλευρζσ τθσ 
Διϊρυγασ, κα περιλαμβάνει δε 4 ελεφκερεσ ηϊνεσ και 6 λιμζνεσ, οι οποίοι 
βρίςκονται ςε διαδικαςία αναβάκμιςθσ. Στόχοσ είναι θ δθμιουργία μεγάλου 
διαμετακομιςτικοφ κόμβου πλθςίον τθσ Διϊρυγασ, με πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ 
τθσ Αςίασ, τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ και τθσ Μ. Ανατολισ.  
H Ηϊνθ ζχει προχωριςει ςτο διάςτθμα τθσ τελευταίασ τριετίασ ςε παροχι 
εκπτϊςεων ςε ναυτιλιακζσ γραμμζσ τα πλοία μεταφοράσ 
εμπορευματοκιβωτίων των οποίων διζρχονται από τουσ λιμζνεσ τθσ 
Οικονομικισ Ηϊνθσ, με ςτόχο τθν προςζλκυςθ πρόςκετθσ διερχόμενθσ 
διεκνοφσ εμπορευματικισ κίνθςθσ κατά μικοσ τθσ Διϊρυγασ, πρωτίςτωσ ςτουσ 
λιμζνεσ του Ανατολικοφ Port Said και τθσ Ain Sokhna. Θ διοίκθςθ τθσ 
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Οικονομικισ Ηϊνθσ ζχει από τισ αρχζσ του 2016 υπογράψει ςειρά μνθμονίων 
ςυνεργαςίασ με ξζνεσ χϊρεσ με ςκοπό τθν εγκατάςταςθ επιχειριςεϊν τουσ 
εντόσ αυτισ. Ρροσ το παρόν, μόνο θ Κίνα ζχει εγκαταςτακεί ςτθν Οικονομικι 
Ηϊνθ του Σουζη, μζςω τθσ βιομθχανικισ-τεχνολογικισ ηϊνθσ TEDA (Tianjin 
Economic Technological Development Area), με 32 επιχειριςεισ.   
Το Μάιο 2018, οι κυβερνιςεισ Αιγφπτου και ωςίασ υπζγραψαν διμερι 
ςυμφωνία για τθ δθμιουργία ρωςικισ βιομθχανικισ ηϊνθσ ςτθν περιοχι του 
Ανατολικοφ Ρορτ Σαΐντ, εντόσ τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη, 
ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ $7 δις. Θ ρωςικι βιομθχανικι ηϊνθ αναμζνεται να 
καταςκευαςτεί ςε ζκταςθ 5,25 εκατ. τετρ. μζτρων. Τα ζργα κα 
χρθματοδοτθκοφν από το ρωςικό κρατικό επενδυτικό ταμείο Russian Direct 
Investment Fund (RDIF), κακϊσ και από αιγυπτιακοφσ τραπεηικοφσ ομίλουσ. Θ 
καταςκευι τθσ βιομθχανικισ ηϊνθσ κα λάβει χϊρα ςε τρεισ φάςεισ που 
αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν το 2031, οπότε και κα ξεκινιςει θ λειτουργία των 
ρωςικϊν επιχειριςεων που κα εγκαταςτακοφν εκεί. Στισ αρχζσ του 2019 
ςυμφωνικθκε θ δθμιουργία ρωςο-αιγυπτιακισ κοινοπρακτικισ εταιρείασ, με 
αντικείμενο τθ διαχείριςθ του ζργου. Σφμφωνα με επίςθμεσ ρωςικζσ πθγζσ, 
περίπου 20 ρωςικοί επιχειρθματικοί όμιλοι ζχουν ιδθ εκφράςει το ενδιαφζρον 
τουσ να εγκαταςτακοφν ςτθν υπό δθμιουργία ρωςικι βιομθχανικι ηϊνθ, ενϊ 
ςφμφωνα με τθν Αρχι τθσ Οικονομικισ Ηϊνθσ Σουζη, οκτϊ ρωςικοί 
επιχειρθματικοί όμιλοι ζχουν ιδθ υπογράψει μνθμόνια ςυνεργαςίασ με το 
ωςικό Κζντρο Εξαγωγϊν (Russian Export Center), με ςκοπό τθν 
πραγματοποίθςθ επενδφςεων ςτθ ηϊνθ. 

2. Νζα Διοικθτικι Ρρωτεφουςα: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ αποφάςιςε ςτισ αρχζσ 
του 2015 τθν καταςκευι νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ ςε απόςταςθ 45 χλμ. 
ανατολικά του Καΐρου, με ςκοπό τθ μεταφορά εκεί υπουργείων και διοικθτικϊν 
υπθρεςιϊν και τθν αποςυμφόρθςθ τθσ ςθμερινισ πρωτεφουςασ. Οι αρχικζσ 
εκτιμιςεισ του επενδυτικοφ κόςτουσ καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ το 
ζφεραν ςε $45 δις., ενϊ οριςμζνεσ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ το ανεβάηουν ςτο 
επίπεδο των $85 δις. Ο χρονικόσ ορίηοντασ ολοκλιρωςθσ των καταςκευαςτικϊν 
ζργων είναι τα 12 ζτθ. Το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε περίπου 700 τετρ. χλμ., 
ενϊ αναμζνεται να ςτεγάςει 5 εκατ. κατοίκουσ. Θ καταςκευι τθσ νζασ πόλθσ 
και των οδικϊν υποδομϊν τθσ ξεκίνθςε τον Απρίλιο 2016, δια τθσ ςυνεργαςίασ 
του αιγυπτιακοφ Στρατοφ με αιγυπτιακοφσ και κινεηικοφσ καταςκευαςτικοφσ και 
επενδυτικοφσ ομίλουσ. Στισ αρχζσ του 2017 το κινεηικό επενδυτικό ενδιαφζρον 
αποςφρκθκε, ωσ αποτζλεςμα οικονομικϊν διαφωνιϊν με τθν αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ, μετατοπίηοντασ το επενδυτικό και καταςκευαςτικό βάροσ 
υλοποίθςθσ των ζργων ςχεδόν εξ ολοκλιρου ςε αιγυπτιακοφσ ομίλουσ. Στθ 
ςυνζχεια, προσ το τζλοσ του 2017, ο κινεηικόσ κρατικόσ καταςκευαςτικόσ όμιλοσ 
China State Construction Engineering Company (CSCEC), επανιλκε μεταξφ των 
βαςικϊν καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν που μετζχουν ςτθν υλοποίθςθ και 
χρθματοδότθςθ του ζργου. Τον Οκτϊβριο 2017 εγκαινιάςτθκε επίςθμα θ νζα 
διοικθτικι πρωτεφουςα, με ςυνολικζσ κινεηικζσ επενδυτικζσ δεςμεφςεισ 
κεφαλαίων τθσ τάξεωσ των $11,2 δις., ενϊ ορίςτθκαν οι θμερομθνίεσ 
ολοκλιρωςθσ ςειράσ ζργων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, που κα 
περιλαμβάνει 36 κυβερνθτικά κτίρια και αναμζνεται να παραδοκεί εντόσ του 
2020. Τον Αφγουςτο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ςυμφϊνθςε με το κινεηικό 
κράτοσ τθν υλοποίθςθ καταςκευαςτικϊν ζργων ςυνολικισ επενδυτικισ αξίασ 
EGP179 δις. (περίπου $10,8 δις. ςε τρζχουςεσ ιςοτιμίεσ) ςτο πλαίςιο τθσ 
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δεφτερθσ φάςθσ ανάπτυξθσ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, με τθ 
ςυνεργαςία του ιδιωτικοφ τομζα. Ο κινεηικόσ όμιλοσ CSCEC ζχει αναλάβει τθν 
καταςκευι τθσ επιχειρθματικισ ςυνοικίασ ςτθ νζα διοικθτικι πρωτεφουςα, που 
ςχεδιάηεται να ολοκλθρωκεί εντόσ του 2020. Τον Απρίλιο 2019 υπογράφθκε 
ςυμφωνία δανειακισ χρθματοδότθςθσ φψουσ $3 δις. από τθν Industrial & 
Commercial Bank of China (ICBC) με ςκοπό το ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι τθσ 
επιχειρθματικισ ςυνοικίασ.  
Τα καταςκευαςτικά ζργα τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, θ υλοποίθςθ των 
οποίων προχωρά με ιλιγγιϊδεισ ρυκμοφσ, παρουςιάηουν αξιόλογεσ ευκαιρίεσ 
για Αιγφπτιουσ και ξζνουσ καταςκευαςτζσ, αλλά και παρόχουσ 
ςυμπλθρωματικϊν, βοθκθτικϊν υπθρεςιϊν, οι οποίοι κα κλθκοφν να 
αναλάβουν υπεργολαβικά μικρότερα ζργα, μζςω δθμόςιων διαγωνιςτικϊν 
διαδικαςιϊν. Βαςικόσ φορζασ υλοποίθςθσ του μεγάλου ζργου καταςκευισ τθσ 
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ είναι θ κοινοπραξία του Υπουργείου Οικιςτικισ 
Ανάπτυξθσ και του Υπουργείου Άμυνασ με τθν επωνυμία Administrative Capital 
for Urban Development (ACUD), ενϊ κυρίαρχο ρόλο ςτο ςχεδιαςμό και τθν 
καταςκευι των επιμζρουσ ζργων διαδραματίηει θ τεχνικι υπθρεςία του 
αιγυπτιακοφ Στρατοφ (Armed Forces Engineering Authority), ςε ςυνεργαςία με 
μεγάλουσ εγχϊριουσ καταςκευαςτικοφσ ομίλουσ, όπωσ οι Arab Contractors και 
Orascom. Θ ACUD ζχει διαιρζςει το ζργο καταςκευισ τθσ νζασ πρωτεφουςασ ςε 
3 φάςεισ, θ πρϊτθ των οποίων εκτείνεται ςε περίπου 160 τετρ. χλμ. με 
επενδυτικό κόςτοσ $15 δις. Στθν πρϊτθ φάςθ περιλαμβάνονται κυβερνθτικι 
ςυνοικία με κτίρια υπουργείων και δθμοςίων φορζων, νζο κοινοβοφλιο, 
προεδρικό μζγαρο, επιχειρθματικι ςυνοικία και 8 οικιςτικζσ ηϊνεσ, που κα 
περιλαμβάνουν από 25.000 κατοικίεσ εκάςτθ. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εκτιμά 
ότι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ, θ νζα πρωτεφουςα κα ςτεγάηει 
περίπου 1,5 εκατ. κατοίκουσ. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι αρκετζσ μεγάλεσ εταιρείεσ 
real estate developers, όπωσ ο όμιλοσ Talaat Moustafa, ζχουν επιδοκεί εντατικά 
ςε ζργα ανάπτυξθσ οικιςτικϊν μονάδων και ςυγκροτθμάτων, κακϊσ και 
εμπορικϊν χϊρων και χϊρων γραφείων ςτθ νζα πρωτεφουςα, αρκετζσ δε από 
αυτζσ ζχουν ιδθ ξεκινιςει τισ προςπάκειεσ προϊκθςισ τουσ ςτθν αγορά 
ακινιτων. Υπολογίηεται ότι, κατά τθν περίοδο 2018-2023 πρόκειται να 
καταςκευαςτοφν ςυνολικά 245.000 οικιςτικζσ μονάδεσ ςτθ νζα πρωτεφουςα.     

3. Κζντρο logistics Δαμιζττθσ: Το ζργο αφορά τθν καταςκευι διεκνοφσ κζντρου 
logistics για αποκικευςθ και διαχείριςθ ςιτθρϊν και προϊόντων διατροφισ και 
περιλαμβάνει καταςκευι ςιλό χωρθτικότθτασ 7,5 εκ. τόνων, καταςκευι 2 
προβλθτϊν, δθμιουργία 5 βιομθχανικϊν ηωνϊν για ςιτθρά και τρόφιμα ςε 
ζκταςθ 1,7 εκατ. τετρ. μζτρων. 

4. Χρυςό Τρίγωνο: Το εν λόγω μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα ςτοχεφει ςτθν 
δθμιουργία μίασ νζασ, μεγάλθσ βιομθχανικισ πρωτεφουςασ ςτθν Άνω Αίγυπτο, 
δια τθσ καταςκευισ επιμζρουσ εξορυκτικϊν, βιομθχανικϊν, αγροτικϊν, 
οικονομικϊν, εμπορικϊν και τουριςτικϊν κζντρων, κακϊσ και κζντρων 
υπθρεςιϊν. Το πρόγραμμα οροκετείται ςτθν Άνω Αίγυπτο και κα καλφπτει μία 
ςυνολικι ζκταςθ περίπου 6 χιλ. τετρ. χλμ. που κα απλϊνεται από τθν επαρχία 
τθσ Qena ςτα δυτικά, ζωσ τθν επαρχία τθσ Ερυκράσ Θάλαςςασ ςτα ανατολικά, 
και από τθν πόλθ τθσ Safaga ςτα βόρεια, ζωσ τθν πόλθ Al-Quseir ςτα νότια. Το 
επενδυτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει υποπρογράμματα καταςκευισ 
εξορυκτικϊν, αγροτικϊν και βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων, κακϊσ και μεγάλου 
διαμετακομιςτικοφ κζντρου logistics και οικονομικϊν υπθρεςιϊν για τον κλάδο 
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των εξορφξεων ςτθ Safaga.     
5. Εκνικό Σχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Χερςονιςου Σινά: Θ αιγυπτιακι 

κυβζρνθςθ υλοποιεί, με τθν ενίςχυςθ κυρίωσ τθσ Σ. Αραβίασ, αναπτυξιακά ζργα 
για τθ δθμιουργία υποδομϊν ςτθ Χερςόνθςο Σινά. Στθ διάρκεια του 2018, το 
αιγυπτιακό κράτοσ ανιγγειλε τθν εξαςφάλιςθ κονδυλίων ςυνολικοφ φψουσ 
EGP275 δις. για τθν ανάπτυξθ τθσ χερςονιςου του Σινά, ςε χρονικό ορίηοντα 
ζωσ το ζτοσ 2022. Σφμφωνα με το αιγυπτιακό Υπουργείο Επενδφςεων & 
Διεκνοφσ Συνεργαςίασ, αραβικά αναπτυξιακά ταμεία, μεταξφ των οποίων το 
Saudi Fund for Development, το Kuwait Fund for Arab Economic Development 
και το εδρεφον ςτο Κουβζιτ Arab Fund for Economic and Social Development, 
αναμζνεται να ςυνειςφζρουν χρθματοδοτικά κονδφλια τθσ τάξεωσ των $2,5 
δις. ςτο αναπτυξιακό πρόγραμμα του Σινά. Το Σεπτζμβριο 2018,  θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ είχε ςυνομιλίεσ με τθν Ραγκόςμια Τράπεηα με ςκοπό τθν επίςπευςθ 
των διαδικαςιϊν ϊςτε να προβεί θ δεφτερθ ςτθν εκταμίευςθ χρθματοδοτικϊν 
κονδυλίων φψουσ $1 δις. προσ υποςτιριξθ τθσ προςπάκειασ ανάπτυξθσ τθσ 
χερςονιςου. Ο αναπτυξιακόσ προγραμματιςμόσ τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ 
για το Σινά περιλαμβάνει τθ διαμόρφωςθ ολοκλθρωμζνου οδικοφ δικτφου, τθν 
υλοποίθςθ ςειράσ ζργων οικιςτικισ, αγροτικισ και βιομθχανικισ ανάπτυξθσ, 
τθν καταςκευι μονάδων αφαλάτωςθσ, νοςοκομείων και δικτφων αποχζτευςθσ.  

6. Εκνικό πρόγραμμα οδοποιίασ: Ζχουμε αναφερκεί αναλυτικά ανωτζρω, υπό 
κεφάλαιο 8, τμιμα ΙΙ. 

7. Εκνικό ςχζδιο για τθν ανάπτυξθ τθσ Άνω Αιγφπτου: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ 
ζχει δεςμευκεί να υλοποιιςει πλθκϊρα αναπτυξιακϊν ζργων ςτθν περιοχι, με 
ςκοπό τθν ανάπτυξθ του υποβακμιςμζνου οικονομικά νοτίου τμιματοσ τθσ 
χϊρασ. Το Μάρτιο 2017 κθρφχκθκε επίςθμα θ ζναρξθ του αναπτυξιακοφ 
προγράμματοσ τθσ Άνω Αιγφπτου, το οποίο χρθματοδοτείται με κονδφλια τθσ 
Ραγκόςμιασ Τράπεηασ, φψουσ $500 εκατ. Θ χρθματοδοτικι ςυμφωνία είχε 
υπογραφεί τον Οκτϊβριο 2016 και εμπίπτει ςτο πλαίςιο τθσ Εταιρικισ Σχζςθσ 
τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τθν Αίγυπτο για τθν περίοδο 2015-2021. 

8. Δθμιουργία νζων πόλεων: Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ ζχει ανακοινϊςει και 
ξεκινιςει τθν υλοποίθςθ μακρόπνοου προγράμματοσ δθμιουργίασ νζων 
πόλεων, προκειμζνου να καλυφκοφν οι ανάγκεσ που δθμιουργεί ο ραγδαία 
αυξανόμενοσ πλθκυςμόσ τθσ χϊρασ, και να αποςυμφορθκοφν οι πλζον 
πυκνοκατοικθμζνεσ ςιμερα οικιςτικζσ ηϊνεσ. Θ κυβζρνθςθ – πζραν τθσ νζασ 
διοικθτικισ πρωτεφουςασ- υλοποιεί ζργα καταςκευισ νζων πόλεων ςτο 
Ανατολικό Port Said, ςτο Αςουάν, ςτθν Ιςμαθλία, ςτο Ελ Αλαμζιν, ςτθν Galala 
και ςτθ Mansoura. Μεγαλφτερο ζργο εξ αυτϊν είναι θ καταςκευι τθσ νζασ 
πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, που εκτείνεται ςε περίπου 166 τετρ. χλμ. και 
υπολογίηεται ότι κα ςτεγάςει, ςε πρϊτθ φάςθ, 400.000 κατοίκουσ. Αξιόλογου 
μεγζκουσ χαρακτθρίηεται επίςθσ το ζργο καταςκευισ τθσ νζασ πόλθσ του  
Αςουάν, ςτθν Άνω Αίγυπτο, ςε ζκταςθ 91 τετρ. χλμ. και εκτιμϊμενο πλθκυςμό 
850.000 ζωσ το ζτοσ 2023. Ζγκυροι διεκνείσ αναλυτζσ εκτιμοφν ότι θ 
μετακίνθςθ πλθκυςμϊν προσ τισ νζεσ πόλεισ κα απαιτιςει άριςτο ςυνδυαςμό 
κατάλλθλων εργαλείων μάρκετινγκ, προςιτότθτα από πλευράσ τιμϊν και 
προςφορά κατοικιϊν που να απευκφνονται ςε ςτρϊματα πζραν των ανϊτερων 
ειςοδθματικά.   

9. Το επενδυτικό ςχζδιο του οροπεδίου Al-Galala: Το μεγάλο επενδυτικό ςχζδιο 
του οροπεδίου τθσ Al-Galala απαρτίηεται από 3 μζρθ: τον κεντρικό οδικό άξονα, 
τθ νζα πόλθ, κακϊσ επίςθσ και ζνα πλιρεσ τουριςτικό ςυγκρότθμα ςτθν 
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περιοχι Ras Abu Al-Darag.  
10. Το πρόγραμμα επζκταςθσ του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου: Το πρόγραμμα 

του εκνικοφ θλεκτρικοφ δικτφου ςτοχεφει ςτο διπλαςιαςμό τθσ 
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ Αιγφπτου. Ρεριλαμβάνει τθν 
καταςκευι 20 νζων θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων με ςυνολικό επενδυτικό 
κόςτοσ EGP400 δις. Ο γερμανικόσ όμιλοσ Siemens ζχει ολοκλθρϊςει ιδθ ςτθ 
διάρκεια του 2018 τθν καταςκευι 3 ςτακμϊν παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ 
ςτισ περιοχζσ Beni Suef, Burullus και νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, ςυνολικισ 
δυναμικότθτασ 14,4 GW. Θ ςφμβαςθ του αιγυπτιακοφ κράτουσ με τθ Siemens 
προβλζπει επίςθσ τθν καταςκευι 12 αιολικϊν πάρκων ςυνολικισ 
δυναμικότθτασ 2 GW και εκτιμάται ότι κα αυξιςει τθν θλεκτροπαραγωγικι 
δυναμικότθτα τθσ Αιγφπτου κατά 50%. Βλ. και κατωτζρω, υπό κεφάλαιο 11, 
τμιμα ΙΙ. 

 

 

 

 

Σθμαντικότατο μζροσ των επενδφςεων που ζχουν διοχετευκεί ςε καταςκευι 
υποδομϊν τα τελευταία χρόνια ζχει κατευκυνκεί ςε ζργα του κλάδου 
υδρογονανκράκων. Συγκεκριμζνα, κατά το οικονομικό ζτοσ 2016/17, περίπου το 1/3 
των κεφαλαίων που επενδφκθκαν ςε υποδομζσ -$21,1 δις.- κατευκφνκθκαν ςε 
υποδομζσ του κλάδου υδρογονανκράκων, ενϊ εκτιμάται ότι κα χρειαςτοφν 
ςυνολικζσ επενδφςεισ φψουσ $70 δις. για τον εκςυγχρονιςμό του εν λόγω κλάδου, 
ζωσ το ζτοσ 2022. Ο κλάδοσ των υδρογονανκράκων ςυγκεντρϊνει τα τελευταία 
χρόνια ςθμαντικότατα επενδυτικά κεφάλαια, τόςο εγχϊρια, όςο και από το 
εξωτερικό. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, κατά το οικονομικό 
ζτοσ 2017/18 ειςζρευςαν ξζνεσ επενδφςεισ τθσ τάξεωσ των $10 δις. ςτουσ κλάδουσ 
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, ενϊ το φψοσ των επενδυκζντων εγχϊριων 
κεφαλαίων ανιλκε ςε περίπου $4,5 δις. Η διενζργεια επενδφςεων ςτον κλάδο 
υδρογονανκράκων, όπωσ και ςτον κλάδο θλεκτροπαραγωγισ, ςχετίηεται 
απολφτωσ τόςο με τισ ανακαλφψεισ νζων κοιταςμάτων φυςικοφ αερίου, όςο και 
με τισ βλζψεισ τθσ χϊρασ να καταςτεί διεκνισ περιφερειακόσ ενεργειακόσ κόμβοσ.  

Η Αίγυπτοσ κατζχει ςτρατθγικι ςθμαςία ςτο διεκνζσ πετρελαϊκό εμπόριο 
αποτελϊντασ ςπουδαίο διαμετακομιςτικό κόμβο για το διεκνζσ εμπόριο 
υδρογονανκράκων μζςω αφ’ ενόσ τθσ Διϊρυγασ Σουζη και αφ’ ετζρου του 
πετρελαιαγωγοφ “SuMed”. Οι εν λόγω οδοί αποτελοφν τισ μοναδικζσ εναλλακτικζσ 
μεταφοράσ αργοφ πετρελαίου από τον Ινδικό Ωκεανό ςτθ Μεςόγειο χωρίσ περίπλου 
τθσ Αφρικισ.  Θ αξιόλογθ ενεργειακι υποδομι τθσ Αιγφπτου περιλαμβάνει περίπου 
7.000 χλμ. αγωγϊν πετρελαίου, φυςικοφ αερίου και υποπροϊόντων 
υδρογονανκράκων. Επίςθσ, διακζτει δφο μονάδεσ υγροποίθςθσ φυςικοφ αερίου, 
ςτισ περιοχζσ Δαμιζττθσ και Idku, ςτισ μεςογειακζσ ακτζσ τθσ χϊρασ. Διακζτει 
ακόμθ τθν υποδομι του παλαιοφ αγωγοφ φυςικοφ αερίου “Arab Gas Pipeline”, που, 
ςτο πρϊτο ςκζλοσ του, διατρζχει τθν απόςταςθ μεταξφ Arish ςτο βόρειο Σινά και 
Aqaba ςτθν Ιορδανία, και ο οποίοσ ζχει από το 2012 αδρανοποιθκεί εξαιτίασ 
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επανειλθμμζνων ενεργειϊν δολιοφκοράσ επί του αγωγοφ από ακραίεσ ιςλαμιςτικζσ 
οργανϊςεισ του Βορείου Σινά που είχαν προθγουμζνωσ λάβει χϊρα. Το 
Φεβρουάριο 2018, οι εταίροι των ιςραθλινϊν κοιταςμάτων Tamar & Leviathan, 
ιςραθλινι Delek Drilling και αμερικανικι Noble Energy, είχαν υπογράψει δφο 
ςυμφωνίεσ για τθν πϊλθςθ αερίου ςτθν εταιρεία Dolphinus Holdings τθσ 
Αιγφπτου, αξίασ $15 δις. ςε χρονικό ορίηοντα δεκαετίασ. Ρεραιτζρω, το Σεπτζμβριο 
2018, οι δφο ωσ άνω όμιλοι υπζγραψαν ςυμφωνία με τον Αιγφπτιο εταίρο τουσ East 
Gas Company (EGC) -κυγατρικι εταιρεία τθσ κρατικισ EGAS με αντικείμενο τθ 
μεταφορά φυςικοφ αερίου ςτθν Αίγυπτο- για τθν απόκτθςθ μεριδίου 39% ςτθν 
εταιρεία που διαχειρίηεται τον αγωγό East Mediterranean Gas (EMG), μικουσ 90 
χλμ., ο οποίοσ ξεκινά από το Ιςραιλ (Ashkelon) και φκάνει ςτθ βόρεια Χερςόνθςο 
του Σινά (Al Arish) υποκαλάςςια, ενϊ από εκεί ςυνεχίηει ωσ υπζργειοσ αγωγόσ ζωσ 
τθν περιοχι του Ρορτ Σαΐντ. 

Ωσ εκ των ςθμαντικϊν νζων μεγάλων ζργων υποδομισ καταγράφεται από πλευράσ 
αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ θ καταςκευι του αγωγοφ φυςικοφ αερίου που κα 
ςυνδζει το κυπριακό κοίταςμα «Αφροδίτθ» με τισ αιγυπτιακζσ μονάδεσ 
υγροποίθςθσ ςτισ περιοχζσ Idku και Δαμιζττθσ. Το εν λόγω επενδυτικό project ζχει 
εκτιμϊμενο επενδυτικό κόςτοσ μεταξφ $800 εκατ. και $1 δις., θ ςχετικι διμερισ 
ςυμφωνία υπεγράφθ το Σεπτζμβριο 2018, ενϊ ςτθν παροφςα φάςθ λαμβάνονται οι 
εγκρίςεισ και διαςφαλίηεται θ χρθματοδότθςθ που είναι απαραίτθτοι παράγοντεσ 
για τθν υλοποίθςθ αυτοφ.  

Τα ζργα ςυντιρθςθσ και αναβάκμιςθσ των αγωγϊν πετρελαίου και φυςικοφ 
αερίου, αλλά και γενικότερα, των υποδομϊν τθσ χϊρασ για μεταφορά και 
επεξεργαςία υδρογονανκράκων, προςελκφουν αξιόλογεσ επενδφςεισ, τόςο από 
πλευράσ αιγυπτιακοφ κράτουσ, όςο και από ιδιωτικζσ πθγζσ. Το Φεβρουάριο 2019, 
θ αιγυπτιακι εταιρεία Arab Petroleum Pipelines Company (SuMed), κατά 
πλειοψθφία ιδιοκτθςίασ τθσ κρατικισ εταιρείασ πετρελαίου EGPC, θ οποία 
διαχειρίηεται τον ομϊνυμο αγωγό πετρελαίου που διατρζχει τθν απόςταςθ μεταξφ 
των τερματικϊν ςτακμϊν Ain Sokhna ςτον Κόλπο Σουζη - Sidi Kerir ςτθν 
Αλεξάνδρεια,  υπζγραψε δφο ςυμφωνίεσ με το γιγαντιαίο ςαουδαραβικό πετρελαϊκό 
όμιλο Saudi Aramco, με αντικείμενο τθν καταςκευι αποκθκευτικϊν 
εγκαταςτάςεων προϊόντων πετρελαίου (μαηοφτ και ντίηελ), ςυνολικισ 
δυναμικότθτασ 387.000 κυβικϊν μζτρων. Οι εν λόγω εγκαταςτάςεισ κα 
δθμιουργθκοφν ςτουσ ωσ άνω τερματικοφσ ςτακμοφσ μεταφόρτωςθσ τθσ SUMED 
ςτισ περιοχζσ Sidi Kerir και Ain Sokhna. Το ντίηελ από τισ ωσ άνω εγκαταςτάςεισ κα 
προορίηεται για επανεξαγωγι ςτθν Ευρϊπθ, ενϊ το μαηοφτ κα προορίηεται είτε για 
επανεξαγωγι ςτθ Σ. Αραβία, ι για διοχζτευςθ ςτθν εςωτερικι αγορά τθσ Αιγφπτου, 
ι, τζλοσ, για φόρτωςθ ςε πλοία χωρϊν τθσ περιοχισ. 

Θ Αίγυπτοσ διακζτει τθ μεγαλφτερθ δυναμικότθτα διφλιςθσ αργοφ πετρελαίου ςτθν 
Αφρικι, θ οποία μζχρι πρόςφατα ζβαινε ωςτόςο φκίνουςα και οι υφιςτάμενεσ 
υποδομζσ υποχρθςιμοποιοφντο. Το αιγυπτιακό κράτοσ υλοποιεί πρόγραμμα 
αναβάκμιςθσ ζξι μονάδων διυλιςτθρίων, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ετιςιασ 
παραγωγικισ δυναμικότθτασ τθσ χϊρασ ςε καφςιμα, από το τρζχον επίπεδο των 25 
εκατ. τόνων, ςτουσ 41 εκατ. τόνουσ. Στο εν λόγω πρόγραμμα, το αιγυπτιακό κράτοσ 
αναμζνεται να δαπανιςει κονδφλια $9 δις. κατά τθν περίοδο τθσ προςεχοφσ 
τετραετίασ. Στθ διάρκεια του 2019 ξεκινά θ λειτουργία αναβακμιςμζνου (μζςω ΣΔΙΤ) 
μεγάλου, ιδιωτικϊν ςυμφερόντων διυλιςτθρίου, επενδυτικισ αξίασ $4,3 δις., που 



37 
 

λειτουργεί ςτθν περιοχι Mostorod ςτα περίχωρα του Καΐρου (περιφζρεια Qalyubia), 
υπό τθν επωνυμία Egyptian Refining Company, με επίπεδο πλιρουσ παραγωγικισ 
δυναμικότθτασ 4,7 εκατ. τόνων ςε ετιςια βάςθ. Επίςθσ, ςε εξζλιξθ βρίςκεται θ 
υλοποίθςθ ζργου καταςκευισ μεγάλου ςυγκροτιματοσ διυλιςτθρίων και μονάδων 
παραγωγισ προϊόντων πετρελαίου ςτθν περιοχι Assiut, ςτθν Άνω Αίγυπτο, 
ςυνολικοφ επενδυτικοφ κόςτουσ $2,3 δις., ενϊ ςε φάςθ μελετϊν ευρίςκεται θ 
καταςκευι ζτερου νζου μεγάλου ςυγκροτιματοσ διυλιςτθρίων ςτθν περιοχι τθσ 
νζασ πόλθσ του Ελ Αλαμζιν, εκτιμϊμενθσ δυναμικότθτασ 3,4 εκατ. τόνων ετθςίωσ, το 
οποίο προγραμματίηεται να ζχει ολοκλθρωκεί και τεκεί ςε λειτουργία κατά τθ 
διάρκεια του 2024. Επιπλζον, το Σεπτζμβριο 2018, ο κινεηικόσ κρατικόσ 
καταςκευαςτικόσ όμιλοσ China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) 
υπζγραψε ςυμφωνία με το αιγυπτιακό κράτοσ για τθν καταςκευι μεγάλου 
ςυγκροτιματοσ διυλιςτθρίων πετρελαίου, επενδυτικοφ κόςτουσ $7,1 δις., ςτθν 
Οικονομικι Ηϊνθ Σουζη. Τζλοσ, ωσ τισ αρχζσ του 2020 αναμζνεται να ολοκλθρωκεί θ 
επζκταςθ –κατά 60.000 βαρζλια θμερθςίωσ- τθσ δυναμικότθτασ του μεγάλου 
κρατικοφ διυλιςτθρίου MIDOR ςτθν Αλεξάνδρεια.   

Σθμαντικζσ πρόςκετεσ αναπτυξιακζσ προοπτικζσ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο 
δθμιουργοφν επίςθσ ςκοποφμενα projects ςτον κλάδο πετροχθμικϊν, με κυριότερο 
τθν καταςκευι του μεγαλφτερου πετροχθμικοφ βιομθχανικοφ ςυμπλζγματοσ ςτθ 
χϊρα (Tahrir Petrochemicals) ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, ςτθν Οικονομικι Ηϊνθ 
του Σουζη, επενδυτικοφ κόςτουσ $10,9 δις., από τον αιγυπτιακό όμιλο Carbon 
Holdings. Ο εν λόγω όμιλοσ αναμζνεται ςτο αμζςωσ προςεχζσ διάςτθμα να λάβει 
δανειακό χρθματοδοτικό «πακζτο» ςυνολικοφ φψουσ $5,6 δις. από τθν αμερικανικι 
EXIM Bank, το βρετανικό κρατικό οργανιςμό UK Export Finance, τον αμερικανικό 
οργανιςμό αςφάλιςθσ επενδυτικϊν πιςτϊςεων (OPIC), τθ γερμανικι επενδυτικι 
τράπεηα KfW και τον καναδικό κρατικό οργανιςμό Export Development Canada, για 
τθν καταςκευι του ωσ άνω πετροχθμικοφ ςυγκροτιματοσ. Στθν παροφςα φάςθ 
διεξάγονται ζργα προετοιμαςίασ των υποδομϊν για τθν εκκίνθςθ καταςκευισ του 
ςυγκροτιματοσ. Ππωσ αναφζρουν κλαδικζσ πθγζσ, ο όμιλοσ Carbon Holdings ζχει 
ιδθ δαπανιςει κεφάλαια φψουσ $220 εκατ. για τθν αγορά τθσ γθσ ςτθν περιοχι τθσ 
Ain Sokhna, επιφάνειασ 5,2 εκατ. τετρ. μζτρων, κακϊσ και τα ζργα προετοιμαςίασ 
αυτισ για τθν καταςκευι του κυρίωσ ζργου. Το ζργο πρόκειται να υλοποιθκεί με τθ 
ςυνεργαςία του αμερικανικοφ ομίλου Bechtel, του γερμανικοφ Linde, του ιταλικοφ 
Maire Tecnimont, του αιγυπτιακοφ Hassan Allam και τθσ ελλθνικϊν ςυμφερόντων 
Αρχιρόδον. Το πετροχθμικό ςυγκρότθμα Tahrir Petrochemicals κα απαρτίηεται από 
τρεισ τομείσ, ο πρϊτοσ των οποίων κα ςυνίςταται ςε γιγαντιαία μονάδα πυρόλυςθσ 
νάφκασ, ετιςιασ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 4 εκατ. τόνων, ενϊ οι υπόλοιποι δφο 
κα περιλαμβάνουν από 3 γραμμζσ παραγωγισ πολυαικυλενίου, μία γραμμι 
παραγωγισ βουταδιενίου και βενηίνθσ, κακϊσ και 2 γραμμζσ παραγωγισ 
πολυπροπυλενίου. 

 

Ρζραν των μεγάλων αναπτυξιακϊν ζργων υποδομϊν που υλοποιεί το αιγυπτιακό 
κράτοσ, ςθμαντικι ϊκθςθ ςτον καταςκευαςτικό κλάδο ςτθ χϊρα δίνει επίςθσ θ 
υλοποίθςθ ςειράσ καταςκευαςτικϊν ζργων ςτον ενεργειακό τομζα. Στα ενεργειακά 
ζργα, κφριοι αρμόδιοι φορείσ είναι το Υπουργείο Ηλεκτριςμοφ, θ κρατικι εταιρεία 
διανομισ θλεκτριςμοφ (EETC) και θ υκμιςτικι Αρχι για τισ ΑΡΕ (NREA). 
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Το αιγυπτιακό Υπουργείο Θλεκτριςμοφ και θ ρυκμιςτικι αρχι για τισ ΑΡΕ (NREA) 
ςχεδιάηουν τθν υλοποίθςθ πλθκϊρασ επενδυτικϊν ζργων καταςκευισ μονάδων 
κερμοθλεκτρικισ, αιολικισ και θλιακισ ενζργειασ, ενϊ θ αναπτυξιακι δυναμικι 
ςτον ενεργειακό κλάδο ςτθρίηεται και από τθν διεκνι κοινότθτα. Το 2017, θ 
ενζργεια από ανανεϊςιμεσ πθγζσ αντιπροςϊπευε μόλισ το 2% του αιγυπτιακοφ 
ενεργειακοφ μείγματοσ. Στόχο τθσ κυβζρνθςθσ αποτελεί θ αφξθςθ του μεριδίου 
των ανανεϊςιμων πθγϊν ςε 20% ζωσ το 2022 και ςε 42% ζωσ το 2035, με 
ταυτόχρονθ ενίςχυςθ των μεριδίων τθσ αιολικισ και τθσ θλιακισ ενζργειασ, ζναντι 
τθσ υδροθλεκτρικισ, θ οποία αποτελεί ςιμερα τον κφριο όγκο τθσ παραγωγισ 
από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςτθ χϊρα. Σιμερα, θ κερμοθλεκτρικι παραγωγι 
ενζργειασ αντιπροςωπεφει περίπου το 90% του ςυνολικοφ ενεργειακοφ μείγματοσ 
τθσ Αιγφπτου, ενϊ το 75% αυτισ προζρχεται από τθν καφςθ φυςικοφ αερίου.  

Σφμφωνα με το Υπουργείο Θλεκτριςμοφ, τα ςχζδια του αιγυπτιακοφ κράτουσ 
περιλαμβάνουν δαπάνεσ πλθςίον των $7 δις. για τθν προςκικθ 
θλεκτροπαραγωγικισ δυναμικότθτασ 6 GW ετθςίωσ ζωσ το ζτοσ 2022. Δεδομζνου 
ότι οι πρόςκετεσ ανάγκεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ εκτιμϊνται γφρω ςτα 54 
GW ωσ το 2022, είναι φανερό ότι το αιγυπτιακό κράτοσ κα προςπακιςει με ολοζνα 
εντατικότερουσ ρυκμοφσ να προςελκφςει ιδιωτικό επενδυτικό ενδιαφζρον ςτον 
κλάδο θλεκτροπαραγωγισ, ιδιαίτερα ςε ό,τι αφορά τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ 
ενζργειασ. Διευκρινίηεται ωςτόςο ότι, με βάςθ πλζον πρόςφατθ πλθροφόρθςθ, 
Αυγοφςτου 2019, λόγω τθσ διαρκοφσ επζκταςθσ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 
ςτο επίπεδο των 50 GW και τθσ με πιο αργοφσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθ τθσ ηιτθςθσ, ζχει 
διαμορφωκεί πλεόναςμα θλεκτρικισ ενζργειασ που ανζρχεται ςε ζωσ 15 GW 
θμερθςίωσ. Αποτζλεςμα του γεγονότοσ αυτοφ είναι ότι το Υπουργείο Θλεκτριςμοφ 
προςανατολίηεται να ματαιϊςει, ι ζςτω αναβάλει χρονικά, τθ ςχεδιαηόμενθ 
καταςκευι οριςμζνων νζων θλεκτροπαραγωγικϊν μονάδων, όπωσ λ.χ. ςτισ περιοχζσ 
Oyoun Musa του Νοτίου Σινά, Damanhur και Mahmodeya τθσ περιφζρειασ Beheira 
ςτο Δζλτα Νείλου. 

Τον Ιοφνιο 2015 το αιγυπτιακό κράτοσ υπζγραψε ςφμβαςθ με το μεγάλο γερμανικό 
όμιλο Siemens για τθν καταςκευι 3 νζων μεγάλων κερμοθλεκτρικϊν μονάδων 
ςυνδυαςμζνου κφκλου με βάςθ το αζριο, ςτισ περιοχζσ Beni Suef, Burullus και 
νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ, δυναμικότθτασ 4,8 GW εκάςτθ, κακϊσ και 12 
αιολικϊν πάρκων με 600 ανεμογεννιτριεσ, ςυνολικισ δυναμικότθτασ 2 GW. Το 
ςυνολικό επενδυτικό κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ ανερχόταν ςε $8,9 δις. και θ ςυνολικι 
πρόςκετθ παραγωγικι δυναμικότθτα όταν τα ζργα ολοκλθρωκοφν ςε 16,4 GW, θ 
οποία αναμζνεται να αυξιςει κατά 50% το ςυνολικό ενεργειακό δυναμικό τθσ 
Αιγφπτου. Στα μζςα του 2018, θ Siemens είχε ολοκλθρϊςει –ςαφϊσ ταχφτερα από 
το χρονοδιάγραμμα- τθν καταςκευι των 3 κερμοθλεκτρικϊν μονάδων, ςυνολικισ 
δυναμικότθτασ 14,4 GW, με τθ ςυνεργαςία των αιγυπτιακϊν ομίλων Orascom 
Construction & Elsewedy Electric. Στα μζςα του 2019 ολοκλθρϊνονται οι 
διαπραγματεφςεισ μεταξφ τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (EETC) και του γερμανο-ιςπανικοφ ομίλου ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ 
Siemens Gamesa για τουσ οικονομικοφσ όρουσ των ζργων εγκατάςταςθσ των 
ανωτζρω αιολικϊν πάρκων, θ καταςκευι των οποίων αναμζνεται να ξεκινιςει ςτο 
άμεςο μζλλον. 

Το Σεπτζμβριο 2018, θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ υπζγραψε ςφμβαςθ ζργου 
καταςκευισ κερμοθλεκτρικοφ εργοςταςίου τεχνολογίασ κακαροφ άνκρακα, 
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δυναμικότθτασ 6.000 MW, ςτθν περιοχι Hamrawein τθσ περιφζρειασ Ερυκράσ 
Θάλαςςασ, επενδυτικοφ κόςτουσ $4,4 δις., το οποίο κα εκτελεςτεί από τθν 
κοινοπραξία των κινεηικϊν ομίλων Shanghai Electric και Dongfang Electric 
Corporation, κακϊσ και του αιγυπτιακοφ καταςκευαςτικοφ ομίλου Hassan Allam. 
Στισ αρχζσ του 2019, εξαςφαλίςτθκαν κεφάλαια φψουσ $3,7 δις. για τθ 
χρθματοδότθςθ του ζργου, από τθν κινεηικι κρατικι αναπτυξιακι τράπεηα China 
Development Bank.  

Στθν περιοχι Assiut ςτθν Άνω Αίγυπτο καταςκευάηεται νζα υδροθλεκτρικι μονάδα, 
παραγωγικισ δυναμικότθτασ 32 MW, εκτιμϊμενου επιπζδου ετιςιασ παραγωγισ 
φψουσ 245 εκατ. KWh. Επίςθσ το Σεπτζμβριο 2018, το αιγυπτιακό κράτοσ υπζγραψε 
προκαταρκτικι ςφμβαςθ με τον κινεηικό όμιλο Sinohydro για τθν καταςκευι 
μονάδασ παραγωγισ  / αποκικευςθσ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ με αντλιοςτάςιο, 
ςτθν περιοχι τθσ Ataka, ςτον Κόλπο Σουζη, δυναμικότθτασ 2.400 MW. Στισ αρχζσ 
του 2019, θ αιγυπτιακι κρατικι εταιρεία θλεκτρικισ ενζργειασ (EEHC) και θ Exim 
Bank of China ςυμφϊνθςαν τθν παροχι από τθ δεφτερθ δανειακισ χρθματοδότθςθσ 
φψουσ $2,6 δις. για τθν υλοποίθςθ του ζργου, ςε χρονικό ορίηοντα ζωσ το 2022.  

Ο ςαουδαραβικόσ όμιλοσ ACWA Power υπζγραψε το Νοζμβριο 2018 ςυμφωνία με 
τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ για τθν καταςκευι μεγάλθσ θλεκτροπαραγωγικισ 
μονάδασ ιςχφοσ 2.250 MW ςτα νότια τθσ χϊρασ (περιοχι Λοφξορ), επενδυτικοφ 
κόςτουσ $2,3 δις., θ οποία προςδοκάται πωσ κα τεκεί ςε λειτουργία το αργότερο 
ζωσ το 2023. Επιπλζον, το Μάιο 2019 θ αιγυπτιακι κρατικι εταιρεία διανομισ 
θλεκτρικισ ενζργειασ επιβεβαίωςε ότι ο όμιλοσ ACWA Power τθσ υπζβαλε τθ 
χαμθλότερθ προςφορά ςτο πλαίςιο διεκνοφσ διαγωνιςμοφ που διενεργικθκε το 
2018, τθσ τάξεωσ των 2,75 ςεντσ ανά κιλοβατϊρα, για το ζργο καταςκευισ νζασ 
μονάδασ παραγωγισ ενζργειασ από θλιακζσ πθγζσ ςτθν περιοχι Kom Ombo του 
Αςουάν, δυναμικότθτασ 200 MW. Ο όμιλοσ ACWA Power εμπλζκεται επίςθσ ςε 
ζργα ανάπτυξθσ τριϊν φωτοβολταϊκϊν μονάδων ςτο ςυγκρότθμα Benban ςτθν Άνω 
Αίγυπτο, κακϊσ και ςειράσ άλλων αιολικϊν και φωτοβολταϊκϊν ζργων ςτθν 
αιγυπτιακι επικράτεια. 

Το καλοκαίρι 2018 εγκαινιάςτθκε θ πρϊτθ φάςθ λειτουργίασ μεγάλου αιολικοφ 
πάρκου που περιλαμβάνει 300 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 580 MW, ςτθν 
περιοχι Gabal El-Zayt τθσ περιφζρειασ Ερυκράσ Θάλαςςασ. Θ καταςκευι του 
ζργου ξεκίνθςε το 2015 και ζχει ςυνολικό κόςτοσ φψουσ περίπου $625 εκατ. Θ 
πρϊτθ φάςθ του αιολικοφ πάρκου περιλαμβάνει 120 ανεμογεννιτριεσ, 
ςυνδεδεμζνεσ ςτο θλεκτρικό δίκτυο, παραγωγικισ ιςχφοσ 240 MW, ενϊ 
ακολουκοφν δφο ακόμθ φάςεισ, μία που περιλαμβάνει 110 ανεμογεννιτριεσ 
ςυνολικισ ιςχφοσ 220 MW και μία ακόμθ με 60 ανεμογεννιτριεσ ςυνολικισ ιςχφοσ 
120 MW. Επιπλζον, το Μάρτιο 2018 υπογράφθκε ςυμφωνία για τθν καταςκευι 
πρόςκετου αιολικοφ πάρκου ςτθν περιοχι Gabal El-Zayt, μεταξφ τθσ κρατικισ 
εταιρείασ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ (EETC) και κοινοπραξίασ ιαπωνικϊν και 
γαλλικϊν ομίλων με το μεγάλο αιγυπτιακό καταςκευαςτικό όμιλο Orascom. Το εν 
λόγω αιολικό πάρκο κα διακζτει παραγωγικι ιςχφ 250 MW και κα απαιτιςει 
επενδφςεισ ςυνολικοφ εκτιμϊμενου φψουσ $400 εκατ. 

Τον Αφγουςτο 2019, θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & Ανάπτυξθσ (EBRD), 
από κοινοφ με τθν International Finance Corporation (IFC) του ομίλου τθσ 
Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και τον αμερικανικό οργανιςμό αςφάλιςθσ επενδυτικϊν 
πιςτϊςεων (Overseas Private Investment Corporation – OPIC), ςυμφϊνθςαν να 
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χρθματοδοτιςουν με κεφάλαια $252 εκατ. το ζργο καταςκευισ αιολικοφ πάρκου 
παραγωγικισ ιςχφοσ 250 MW ςτθν περιοχι West Bakr ςτον κόλπο Σουζη, που 
διαχειρίηεται ο διεκνισ επενδυτικόσ όμιλοσ ςε ενεργειακά ζργα ςτθν Αφρικι, Lekela 
Power. Σθμειϊνεται ότι το ζργο κα υλοποιθκεί με τθ μζκοδο “Build – Own – 
Operate” (BOO), θ υλοποίθςι του αναμζνεται να ξεκινιςει κατά το αμζςωσ 
προςεχζσ διάςτθμα, και, όταν ολοκλθρωκεί, το ζτοσ 2021, κα τροφοδοτεί με 
θλεκτρικι ενζργεια πάνω από 350 χιλ. νοικοκυριά και κα αυξιςει τθν παραγωγικι 
δυναμικότθτα τθσ χϊρασ ςε αιολικι ενζργεια κατά 14%. Επιςθμαίνεται επίςθσ ότι ο 
γερμανο-ιςπανικόσ όμιλοσ Siemens Gamesa πρόκειται να προμθκεφςει 
εγκαταςτιςει 96 ςυνολικά ανεμογεννιτριεσ, μζςω ςφμβαςθσ τφπου “Engineering – 
Procurement – Construction” (EPC), που περιλαμβάνει και 15ετι ςυντιρθςθ.   

Κατά τθν οπτικι τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ, θ φιλόδοξθ και ςυνετι ενεργειακι 
πολιτικι, ςε ςυνδυαςμό με τθ γεωςτρατθγικι ςθμαςία τθσ Αιγφπτου ωσ 
ενεργειακοφ κόμβου μεταξφ Αφρικισ, Ευρϊπθσ και Αςίασ, διευκολφνουν τθν 
άντλθςθ χρθματοδοτιςεων από διεκνείσ οργανιςμοφσ και χρθματοπιςτωτικά 
ιδρφματα, με ςκοπό τθν καταςκευι πρόςκετων ενεργειακϊν υποδομϊν και ζργων 
διαςφνδεςθσ του αιγυπτιακοφ θλεκτρικοφ δικτφου με εκείνα των γειτονικϊν 
χωρϊν.    

Θ Αίγυπτοσ είναι θλεκτρικά ςυνδεδεμζνθ με τισ γειτονικζσ τθσ χϊρεσ ςτα 
ανατολικά και τα δυτικά, ιτοι με τθν Ιορδανία και με τθ Λιβφθ (εργαηόμενθ προσ 
επζκταςθ τθσ δυναμικότθτασ τθσ διαςφνδεςθσ με Ιορδανία), ενϊ επίςθσ ετοιμάηει –
ευριςκόμενθ ςε τελικό ςτάδιο- ςθμαντικό ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ με το 
Σουδάν. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ προωκεί ζντονα εξάλλου ζργο θλεκτρικισ 
διαςφνδεςθσ τθσ Αιγφπτου προσ το βορρά με τθν ευρωπαϊκι ιπειρο, ςε πρϊτθ 
φάςθ μζςω Κφπρου και μελλοντικά και μζςω Ελλάδασ (Κριτθσ), δια 
υποκαλάςςιου καλωδίου δυναμικότθτασ 2.000 MW (EuroAfrica Interconnector), με 
ςκοπό τθν ανάδειξθ τθσ χϊρασ ωσ κομβικοφ κζντρου διαςφνδεςθσ θλεκτρικισ 
ενζργειασ μεταξφ των τριϊν θπείρων. Στθν παροφςα φάςθ ζχει ολοκλθρωκεί θ 
ςχετικι τεχνικι μελζτθ. Το επενδυτικό κόςτοσ του ζργου εκτιμάται ςε €2 δις. 

Αναφορικά με το μεγάλο ζργο θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ Αιγφπτου-Σ. Αραβίασ μζςω 
καλωδίων ρεφματοσ ιςχφοσ 3.000 MW, θ λειτουργία τθσ πρϊτθσ φάςθσ του ζργου 
προςδοκάται να ξεκινιςει το 2021. Το αιγυπτιακό κράτοσ ζχει ολοκλθρϊςει τουσ 
από πλευράσ του διαγωνιςμοφσ για τθν ανάκεςθ του ζργου θλεκτρικισ 
διαςφνδεςθσ με τθ Σ. Αραβία, με προοπτικι να ξεκινιςουν οι καταςκευαςτικζσ 
εργαςίεσ εντόσ του πρϊτου τριμινου του 2020. Κατά τθ διάρκεια του 2018 
ςθμειϊκθκαν κακυςτεριςεισ από ςαουδαραβικισ πλευράσ, οι οποίεσ ςχετίηονται 
με τισ μεταβολζσ ςτον όλο ςχεδιαςμό του ζργου τθσ διαςφνδεςθσ που προκάλεςε ο 
προγραμματιςμόσ του μεγάλου –διεκνοφσ εμβζλειασ, με τθ ςυνεργαςία Σ. Αραβίασ, 
Ιορδανίασ και Αιγφπτου- αναπτυξιακοφ ζργου “NEOM” ςτον Κόλπο τθσ Άκαμπα και 
πλθςίον τθσ Διϊρυγασ Σουζη. Σφμφωνα με κλαδικζσ εκτιμιςεισ, ο επαναςχεδιαςμόσ 
του ζργου τθσ θλεκτρικισ διαςφνδεςθσ από ςαουδαραβικισ πλευράσ ζχει 
προκαλζςει τθν αφξθςθ του ςχετικοφ εκτιμϊμενου ςυνολικοφ κόςτουσ υλοποίθςθσ, 
από το επίπεδο των $1,6 δις. προθγουμζνωσ, ςε αυτό των $2,5 δις., το οποίο 
αναμζνεται να ςυγχρθματοδοτθκεί από τα δφο κράτθ, κακϊσ και από ςυνειςφορζσ 
του Κουβεϊτιανοφ Ταμείου Οικονομικισ Ανάπτυξθσ (Kuwait Fund for Arab Economic 
Development), του εδρεφοντοσ ςτο Κουβζιτ Αραβικοφ Ταμείου Οικονομικισ & 
Κοινωνικισ Ανάπτυξθσ (Arab Fund for Economic & Social Development), τθσ 
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Ιςλαμικισ Τράπεηασ Ανάπτυξθσ (IDB) και τθσ αιγυπτιακισ κρατικισ εταιρείασ 
διανομισ θλεκτριςμοφ (EETC).  

Θ κυβζρνθςθ ζχει προςπακιςει, ιδθ από το 2014, να διαμορφϊςει ζνα κεςμικό 
πλαίςιο ικανό να προςελκφςει ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια ςτθν ανάπτυξθ των 
ΑΡΕ ςτθν χϊρα. Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ για να επιτευχκεί αυτό, είναι θ υιοκζτθςθ, 
από το Σεπτζμβριο 2014 ενόσ ςυςτιματοσ πλθρωμισ από το κράτοσ τθσ 
παραγόμενθσ ενζργειασ ςτουσ ιδιϊτεσ, ςε εγγυθμζνεσ τιμζσ (“Feed-in Tariff 
program”), το οποίο ςτθρίηει τθν υλοποίθςθ νζων αιολικϊν και θλιακϊν 
ενεργειακϊν projects. Στο πλαίςιο του “Feed-in-Tariff” Program, βρίςκεται υπό 
καταςκευι μεγάλο θλιακό ςυγκρότθμα ςτθν περιοχι Benban, πλθςίον του Αςουάν 
ςτθν Άνω Αίγυπτο, το οποίο απολαμβάνει διεκνοφσ χρθματοδότθςθσ από τθν 
International Finance Corporation (IFC) του ομίλου Ραγκόςμιασ Τράπεηασ (με 
κεφάλαια $653 εκατ. για τθν καταςκευι 13 θλιακϊν μονάδων), τθν Ευρωπαϊκι 
Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & Ανάπτυξθσ (EBRD, με κεφάλαια $500 εκατ.), κακϊσ 
επίςθσ και επενδυτικϊν εγγυιςεων από το κυγατρικό τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ 
«Ρολυμερι Οργανιςμό Εγγφθςθσ Επενδφςεων» (MIGA). Εκτιμάται ότι, όταν 
ολοκλθρωκεί, το εν λόγω ςυγκρότθμα κα περιλαμβάνει 32 μονάδεσ παραγωγισ 
θλιακισ ενζργειασ, κα διακζτει ςυνολικι παραγωγικι ιςχφ 1,65 GW και κα αποτελεί 
από τα μεγαλφτερα θλιακά ςυγκροτιματα παγκοςμίωσ.  

Το αιγυπτιακό Υπουργείο Θλεκτριςμοφ και θ κρατικι εταιρεία διανομισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ (EETC) προτίκενται, ςτισ νζεσ ανακζςεισ ενεργειακϊν ζργων να 
εγκαταλείψουν το υφιςτάμενο ςφςτθμα εγγυθμζνων τιμϊν (“Feed-in-Tariff”), και να 
«ανοίξουν» το δρόμο ςτον ιδιωτικό τομζα να μπορεί να παράγει και να διακζτει 
ενζργεια απ’ ευκείασ ςτουσ καταναλωτζσ, μζςω του ςχιματοσ «ανεξάρτθτων 
παραγωγϊν ενζργειασ» (“independent power producer” – IPP), με ςτόχο τθ 
μεγαλφτερθ ευελιξία του ςυςτιματοσ που προςδοκάται ότι κα οδθγιςει ςτθ 
διενζργεια υψθλότερων επενδφςεων από τον ιδιωτικό τομζα, ιδιαίτερα ςε κλάδουσ 
άμεςθσ αναπτυξιακισ προτεραιότθτασ, όπωσ οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 

Θ Αίγυπτοσ ςχεδιάηει εδϊ και αρκετά χρόνια να εμπλουτίςει το ενεργειακό τθσ 
μείγμα προςκζτοντασ και τθν πυρθνικι ενζργεια. Το Μάιο 2016, θ αιγυπτιακι 
κυβζρνθςθ επιςθμοποίθςε ςυμφωνία λιψθσ δανείου με ευνοϊκοφσ όρουσ 
αποπλθρωμισ, φψουσ $25 δις., από τθν ωςία για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
καταςκευισ μονάδασ πυρθνικισ ενζργειασ από το ρωςικό κρατικό όμιλο Rosatom, 
ςτθν περιοχι Dabaa τθσ βορειοδυτικισ Αιγφπτου, δυναμικότθτασ 4.800 MW. 
Σφμφωνα με ρωςικζσ εκτιμιςεισ, θ ζναρξθ τθσ καταςκευισ τθσ εν λόγω μονάδασ 
τοποκετείται χρονικά εντόσ του 2020 και θ ολοκλιρωςι τθσ ζωσ το 2028-2029. 
Ροςοςτό 85% του ςυνολικοφ κόςτουσ καταςκευισ και εξοπλιςμοφ τθσ μονάδασ 
πρόκειται να καλυφκεί μζςω του ωσ άνω διμεροφσ δανείου τθσ ωςίασ προσ τθν 
Αίγυπτο. Στθν παροφςα φάςθ, θ National Localization Committee τθσ Αιγφπτου ζχει 
εκπονιςει κατάλογο 150 αιγυπτιακϊν ομίλων, προκειμζνου αυτοί να μπορζςουν, 
ωσ εξουςιοδοτθμζνοι, να εργαςτοφν υπεργολαβικά ςτθν υπό δθμιουργία πυρθνικι 
μονάδα, αναλαμβάνοντασ μικρότερα υποζργα ι προμικειεσ από τθ κυγατρικι τθσ 
Rosatom, Atomstroyexport.  

 

Τα ζργα υποδομϊν ςτουσ τομείσ διαχείριςθσ υδάτων και λυμάτων, αφαλάτωςθσ, 
γεωργίασ και άρδευςθσ δθμιουργοφν πρόςκετεσ προοπτικζσ δραςτθριοποίθςθσ 
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και ευκαιρίεσ τόςο για ανάλθψθ υπεργολαβιϊν ςτο πλαίςιο προγραμμάτων που 
πολλζσ φορζσ χρθματοδοτοφνται από κοινοτικά και άλλα κονδφλια, όςο και 
εξαγωγϊν δομικϊν υλικϊν. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ Αφρικανικισ Τράπεηασ 
Ανάπτυξθσ (AfDB), το 2018 θ Αίγυπτοσ διζκετε 2.700 μονάδεσ κατεργαςίασ νεροφ με 
ςυνολικι θμεριςια παραγωγι 25 εκατ. κυβικϊν ποδιϊν πόςιμου νεροφ, κακϊσ και 
περίπου 370 μονάδεσ κατεργαςίασ υγρϊν λυμάτων με δυναμικότθτα επεξεργαςίασ 
12 εκατ. κυβικϊν ποδιϊν νεροφ θμερθςίωσ. Το ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ 
αυτϊν των υποδομϊν φαίνεται να εξυπθρετεί τισ μεγάλεσ αςτικζσ περιοχζσ, ενϊ 
μόλισ το 15% των αγροτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ διακζτει αντίςτοιχεσ υποδομζσ για 
τθν κατεργαςία νεροφ και λυμάτων. Οι ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςε νζεσ εγκαταςτάςεισ 
για τον κακαριςμό νεροφ και λυμάτων και τθν αποχζτευςθ υπολογίηονται ςε 
περίπου 600 μονάδεσ ανά τθ χϊρα, ζωσ το ζτοσ 2040.   

Με βάςθ το νζο πρόγραμμα τθσ αιγυπτιακισ κυβζρνθςθσ ςχετικά με τθ διαχείριςθ 
υδάτων ςτθ χϊρα, προβλζπεται θ δθμιουργία 39 μονάδων αφαλάτωςθσ κατά 
μικοσ των ακτϊν, ςυνολικοφ εκτιμϊμενου κόςτουσ EGP29,3 δις., ςυνολικισ 
παραγωγικισ δυναμικότθτασ 1,4 εκατ. κυβικϊν μζτρων θμερθςίωσ. Με βάςθ 
ςτοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου Υδάτινων Ρόρων & Άρδευςθσ, 16 από τισ 39 
μονάδεσ αφαλάτωςθσ βρίςκονται υπό καταςκευι ςε ταχείσ ρυκμοφσ, και εντόσ του 
2020 αναμζνεται θ εγκαινίαςι τουσ. Μεταξφ αυτϊν, υπό καταςκευι βρίςκονται 
μονάδεσ αφαλάτωςθσ ςτισ περιφζρειεσ Matrouh, Ρορτ Σαΐντ, Dakahlia, Kafr El-
Sheikh, Βορείου και Νοτίου Σινά, κακϊσ και Ερυκράσ Θάλαςςασ. Σε εξζλιξθ 
βρίςκεται επίςθσ θ καταςκευι γιγαντιαίασ μονάδασ αφαλάτωςθσ καλαςςινοφ νεροφ 
ςτθν περιοχι τθσ Ain Sokhna, αναμενόμενθσ θμεριςιασ παραγωγικισ 
δυναμικότθτασ 164 χιλ. κυβικϊν μζτρων. Σθμειϊνεται ότι ςτα ζργα καταςκευισ 
μονάδων αφαλάτωςθσ ςτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιείται τα τελευταία  χρόνια με 
επιτυχία ο ελλθνικόσ όμιλοσ ΤΕΜΑΚ. 

Πςον αφορά τα ζργα καταςκευισ μονάδων κατεργαςίασ υγρϊν λυμάτων, το 
αιγυπτιακό κράτοσ ζχει ολοκλθρϊςει 26 από το ςφνολο των 52 μονάδων που 
καταςκευάηονται ςτθν Άνω Αίγυπτο, ενϊ οι υπόλοιπεσ 26 αναμζνεται να ζχουν 
ολοκλθρωκεί ζωσ το τζλοσ του τρζχοντοσ ζτουσ. Οι εν λόγω μονάδεσ κα διακζτουν 
ςυνδυαςμζνθ δυναμικότθτα 418 εκατ. κυβικϊν μζτρων ετθςίωσ, εξυπθρετϊντασ 8 
εκατ. ανκρϊπουσ, με ςυνολικό εκτιμϊμενο κόςτοσ φψουσ EGP8,1 δις. Σφμφωνα με 
ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ ςχετικά με τισ ανάγκεσ τθσ Αιγφπτου ςε υποδομζσ, 
ςυνολικά απαιτοφνται πρόςκετεσ επενδφςεισ $45 δις. ςτον τομζα υδάτινων πόρων, 
ενϊ απαιτοφνται επίςθσ επενδφςεισ $14 δις. ςτον τομζα καταςκευισ μονάδων 
κατεργαςίασ λυμάτων. Το αρμόδιο Υπουργείο ζχει εξάλλου εκπονιςει παράλλθλο 
ςτρατθγικό πρόγραμμα εκτιμϊμενου κόςτουσ $50 δις., με ςκοπό τθν 
καταπολζμθςθ των ελλείψεων ςε υδάτινουσ πόρουσ, με τθ ςυνεργαςία τθσ Ε.Ε., 
τθσ USAID, τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και άλλων διεκνϊν χρθματοδοτικϊν 
οργανιςμϊν, μζςω βελτιϊςεων ςτα ςυςτιματα άρδευςθσ, επικζντρωςθσ ςε μυ 
υδροβόρεσ καλλιζργειεσ και καταςκευισ μονάδων αφαλάτωςθσ. 

Κορυφαία κρατικι πολιτικι για τθν αναβάκμιςθ του εγχϊριου αγροτικοφ κλάδου 
αποτελεί το πρόγραμμα ανάκτθςθσ εκτάςεων 1,5 εκατ. feddans αγροτικισ γθσ, 
που ανακοινϊκθκε από τον Ρρόεδρο Al Sisi ςτα τζλθ του 2015. Το πρόγραμμα, 
προχπολογιςμοφ EGP33 δις., ζχει ςκοπό τθν υλοποίθςθ εγγειοβελτιωτικϊν ζργων 
ςε ερθμικζσ εκτάςεισ 1,5 εκατ. feddans (1 feddan= 4.200 τετρ. μζτρα), με ςτόχο τθν 
επζκταςθ τθσ αγροτικισ γθσ κατά ςυνολικά 20%. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο 
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διατρζχει 8 ςυνολικά αιγυπτιακζσ επαρχίεσ, υλοποιείται ςε 3 φάςεισ, ςτο 
μεγαλφτερο μζροσ του από το Στρατό, και προβλζπει τθ διάνοιξθ περίπου 1.500 
νζων φρεάτων φδατοσ ςτθ Δυτικι Ζρθμο, με ςκοπό τθ μετατροπι των ερθμικϊν 
εκτάςεων ςε καλλιεργιςιμθ αγροτικι γθ. Το πρόγραμμα προςελκφει το ενδιαφζρον 
αρκετϊν διεκνϊν επιχειρθματικϊν ομίλων, δεδομζνου ότι παρουςιάηει αξιόλογεσ 
ευκαιρίεσ δραςτθριοποίθςθσ.   

Σθμειϊνεται ότι θ αιγυπτιακι κρατικι εταιρεία φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, Holding 
Company for Water & Wastewater (HCWW) εξαςφαλίηει ςυςτθματικά δανειακζσ 
χρθματοδοτιςεισ από διεκνείσ πθγζσ, μεταξφ των οποίων θ Ραγκόςμια Τράπεηα, θ 
EBRD και θ Agence Française de Développement (AFD), για τθ βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ των υδάτινων πόρων και των ςυςτθμάτων αποχζτευςθσ και διαχείριςθσ 
υγρϊν λυμάτων ςτθ χϊρα. 

Το μεγάλο ζργο αποκατάςταςθσ του αρδευτικοφ αγωγοφ “Kitchener”, μικουσ 
περίπου 70 χλμ., που βρίςκεται ςτθν περιοχι του Δζλτα Νείλου και διατρζχει ςειρά 
αιγυπτιακϊν περιφερειϊν (κυρίωσ Gharbeya, Kafr El-Sheikh, Dakahleya), το οποίο 
χρθματοδοτείται από τθν Ε.Ε. Ο μεγάλοσ εν λόγω αγωγόσ, ο οποίοσ χρθςιμοποιείται 
για τθ διοχζτευςθ κυρίωσ γεωργικϊν αποςτραγγιςτικϊν υδάτων ςτθ Μεςόγειο 
κακϊσ και για τθν άρδευςθ περίπου 131 χιλιάδων feddans αγροτικισ γθσ, πάςχει 
από ςοβαρά προβλιματα διάβρωςθσ και μόλυνςθσ, κακϊσ ςε αυτόν διοχετεφονται 
αςτικά και βιομθχανικά λφματα. Το ζργο αποκατάςταςθσ του “Kitchener” 
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων (ΕΤΕπ) με κονδφλια 
€214 εκατ., από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Αναςυγκρότθςθσ & Ανάπτυξθσ (EBRD) με 
κονδφλια €148,3 εκατ. και από το Επενδυτικό Καταπιςτευματικό Ταμείο Γειτονίασ 
(NIF) με επιχοριγθςθ φψουσ €46 εκατ. Το ζργο περιλαμβάνει τθ ςυλλογι και 
κατεργαςία των υγρϊν λυμάτων, τθ διαχείριςθ των ςτερεϊν αποβλιτων, και τθν, ςε 
τελικό ςτάδιο, αποκατάςταςθ των υποδομϊν του αγωγοφ, με ςκοπό τθ βελτίωςθ 
τθσ κατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ και των ςυνκθκϊν υγείασ και διαβίωςθσ των 
κατοίκων ςτισ αιγυπτιακζσ περιφζρειεσ Gharbia, Dakahlia και Kafr El Sheikh. Στισ 
αρχζσ του 2019, θ κρατικι εταιρεία φδρευςθσ και αποχζτευςθσ (Holding Company 
for Water & Wastewater – HCWW) βριςκόταν ςε διαδικαςία προκιρυξθσ 
διαγωνιςμοφ για τθν επιλογι ςυμβουλευτικισ εταιρείασ υλοποίθςθσ του ζργου. 

Επίςθσ, θ Ε.Ε. και ευρωπαϊκοί χρθματοδοτικοί οργανιςμοί παρζχουν 
χρθματοδοτιςεισ αναπτυξιακϊν ζργων ςτθ λίμνθ Qarun τθσ αιγυπτιακισ 
περιφζρειασ Fayoum, με ςκοπό τθ δθμιουργία ςυςτιματοσ διαχείριςθσ υγρϊν 
λυμάτων, προσ μείωςθ των επίπεδων ρφπανςθσ τθσ λίμνθσ.  

Το Μάιο 2018, θ αιγυπτιακι Αρχι Καταςκευαςτικϊν Ζργων Ρόςιμου Νεροφ & 
Διαχείριςθσ Λυμάτων (CAPW) υπζγραψε ςφμβαςθ με τθν κοινοπραξία του εγχϊριου 
καταςκευαςτικοφ ομίλου Orascom και του ιςπανικοφ ομίλου FCC Aqualia, αξίασ 
πλθςίον των EGP5,7 δις., για τθν εκτζλεςθ καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν ςτθ 
μονάδα επεξεργαςίασ υγρϊν λυμάτων ςτθν περιοχι Abu Rawash, ςτθν 
περιφζρεια τθσ Γκίηα. Σθμειϊνεται ότι πρόκειται για τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ 
μονάδα κατεργαςίασ λυμάτων ςτθ χϊρα, ενϊ οι καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ 
αναμζνεται να ολοκλθρωκοφν ςε διάςτθμα 3 ετϊν και να αυξιςουν τθν θμεριςια 
δυναμικότθτα τθσ μονάδασ ςε 1,6 εκατ. κυβικά μζτρα. Θ ςφμβαςθ που ανατζκθκε 
ςτθν κοινοπραξία Orascom-Aqualia ζχει τθ μορφι EPC (“engineering-procurement-
construction”).    
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Το Μάιο 2019, κοινοπραξία των μεγάλων αιγυπτιακϊν καταςκευαςτικϊν ομίλων 
Orascom Construction και Arab Contractors υπζγραψε ςφμβαςθ ςυνολικισ 
επενδυτικισ αξίασ $739 εκατ. με τθν τεχνικι υπθρεςία του αιγυπτιακοφ Στρατοφ 
(Armed Forces Engineering Authority), για τθν καταςκευι μονάδασ κατεργαςίασ 
υγρϊν λυμάτων ςτθν περιοχι Bahr El Baqar τθσ περιφζρειασ Sharqiya. Θ μονάδα, 
θ οποία κα είναι θ μεγαλφτερθ του είδουσ ςτθν Αίγυπτο, κα διακζτει δυναμικότθτα 
κατεργαςίασ περίπου 5 εκατ. κυβικϊν μζτρων υγρϊν λυμάτων θμερθςίωσ, τα οποία 
ςτθ ςυνζχεια κα διατίκενται προσ άρδευςθ αγροτικϊν εκτάςεων ςτθ Χερςόνθςο 
του Σινά. Θ ωσ άνω κοινοπραξία κα διαχειρίηεται, λειτουργεί και ςυντθρεί τθν εν 
λόγω μονάδα υγρϊν λυμάτων για περίοδο πενταετίασ. 

 

Σύμφωνα με ςτοιχεύα ϋτουσ 2014, ο δημόςιοσ και ο ιδιωτικόσ τομϋασ υγεύασ 
παρϋχουν ςυνολικϊ 131.000 νοςοκομειακϋσ κλύνεσ, που αδυνατούν να 
καλύψουν τισ μεγϊλεσ εγχώριεσ ανϊγκεσ υγειονομικόσ περύθαλψησ, 
δημιουργώντασ προβλόματα ςυνωςτιςμού, κυρύωσ ςτα δημόςια νοςηλευτικϊ 
ιδρύματα. Με βϊςη τα ςτοιχεύα του 2014, ςτην Αύγυπτο κατϊ μϋςο όρο 
αντιςτοιχεύ 1,5 νοςοκομειακό κλύνη ανϊ 1.000 ανθρώπουσ –πολύ κϊτω από τον 
παγκόςμιο μϋςο όρο των 2,7 κλινών- γεγονόσ που καταδεικνύει την ανϊγκη 
ταχεύασ αύξηςησ τησ προςφορϊσ, με ςτόχο αυτό να φθϊςει ςε μεςοπρόθεςμο 
χρονικό ορύζοντα το επύπεδο των 2 κλινών ανϊ 1.000 ανθρώπουσ. Πρακτικϊ 
τούτο ςημαύνει ότι ςτην εγχώρια προςφορϊ υγειονομικόσ περύθαλψησ θα 
πρϋπει να προςτεθούν τουλϊχιςτον 26.000 κλύνεσ ϋωσ το 2020, με 
ςυνολικό εκτιμώμενο επενδυτικό κόςτοσ μεταξύ $6 και $9 δις. Σε 
περιςςότερο μακροπρόθεςμο ορύζοντα, ϋωσ το ϋτοσ 2050 υπολογύζεται 
ότι θα πρϋπει να δημιουργηθούν 179.000 νϋεσ κλύνεσ, ςυνολικού 
εκτιμώμενου επενδυτικού κόςτουσ μεταξύ $38 και $60 δις. 

Στον κλϊδο τησ εκπαύδευςησ, δεδομϋνου του ρυθμού πληθυςμιακόσ αύξηςησ ςτη 
χώρα, οι ετόςιεσ ανϊγκεσ υπολογύζονται από την αιγυπτιακό κυβϋρνηςη ςε 
καταςκευό 2.500 πρόςθετων ςχολικών κτιρύων, προκειμϋνου να 
εξυπηρετούνται οι νεοειςερχόμενοι ςτο εκπαιδευτικό ςύςτημα τησ χώρασ. 
Επύςησ, απαιτούνται ϋργα αναβϊθμιςησ και επϋκταςησ των υφιςτϊμενων 
κτιριακών υποδομών, με ςκοπό να αντεπεξϋρχονται καλύτερα ςτισ ςύγχρονεσ 
ανϊγκεσ. Το Υπουργεύο Εκπαύδευςησ προγραμματύζει την καταςκευό 
200.000 νϋων αιθουςών διδαςκαλύασ κατϊ την περύοδο 2018-2022, 
εκτιμώμενου ςυνολικού κόςτουσ περύπου $5,6 δις., ποςοςτό 40% των 
οπούων θα υλοποιηθούν μϋςω ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι η Αύγυπτοσ λαμβϊνει 
αξιόλογη χρηματοδότηςη από διεθνεύσ πηγϋσ με ςκοπό την επϋκταςη των 
εκπαιδευτικών τησ υποδομών, κυρύωσ δε από την Ε.Ε. και τα ΗΕ.          

 

Οι ςυμπρϊξεισ δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα (PPP) και οι διαδικαςύεσ ανϊθεςησ 
ϋργων υπό το εν λόγω ςχόμα ρυθμύζονται από ειδικό νομοθεςύα του 2010 (Ν. 
67/2010). Από το ϋτοσ 2006, το αιγυπτιακό κρϊτοσ ϋχει ςυςτόςει ειδικό 
μονϊδα ςυμπρϊξεων δημόςιου & ιδιωτικού τομϋα ςτο πλαύςιο του Υπ. 
Οικονομικών. Καθοριςτικό ρόλο για την προςϋλκυςη εγχώριου και ξϋνου 
ενδιαφϋροντοσ ςτον αιγυπτιακό κλϊδο δημοςύων ϋργων διαδραματύζουν τόςο οι 
εφαρμοςτικϋσ λεπτομϋρειεσ του επενδυτικού νόμου του 2017, όςο και η 
χρηςιμοπούηςη ςύγχρονων μεθόδων υλοπούηςησ των ϋργων ΣΔΙΤ αλλϊ και 
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καινοτόμων μεθόδων χρηματοδότηςησ αυτών (λ.χ. “engineering-procurement-
construction + financing”).  

Στο τϋλοσ Ιουνύου 2019, το αιγυπτιακό Υπουργεύο Οικονομικών εύχε 
ολοκληρώςει ςειρϊ τροποποιόςεων ςτη νομοθεςύα που διϋπει τισ 
ςυμπρϊξεισ δημόςιου-ιδιωτικού τομϋα. Το ςχετικό προκαταρκτικό 
νομοςχϋδιο ϋχει όδη λϊβει την κατ’ αρχόν ϋγκριςη του υπουργικού ςυμβουλύου 
ςτο τϋλοσ του 2018, ενώ ϋκτοτε διενεργούνται οριςμϋνεσ πρόςθετεσ 
τροποποιόςεισ. Η τροποποιημϋνη νομοθεςύα για τισ ςυμπρϊξεισ αναμϋνεται να 
καθιερώςει νϋουσ μηχανιςμούσ για την προκόρυξη διαγωνιςμών και τισ 
αναθϋςεισ ϋργων, μειώνοντασ ςημαντικϊ τουσ ςχετικούσ απαιτούμενουσ 
χρόνουσ, ενώ θα επιτρϋπει επύςησ ςτουσ εκπροςώπουσ του ιδιωτικού τομϋα να 
υποβϊλλουν «αυτόκλητεσ» προςφορϋσ, αλλϊ και ςτο κρϊτοσ να 
διαπραγματεύεται απ’ ευθεύασ με ιδιωτικϋσ εταιρεύεσ για ανϊθεςη ϋργων, ςε 
περιπτώςεισ που αυτϋσ ϋχουν υποβϊλει μοναδικϋσ προςφορϋσ ςτο πλαύςιο των 
αντύςτοιχων δημόςιων διαγωνιςμών. Τϋλοσ, ο ιδιωτικόσ τομϋασ θα δύναται να 
μετϋχει ςε μεγαλύτερο φϊςμα μεγϊλων ϋργων δημοςύου ςυμφϋροντοσ, 
επικεντρωμϋνων πϊντοτε ςτουσ κλϊδουσ υποδομών, δημόςιων και κοινωφελών 
υπηρεςιών. 

Σφμφωνα με αιγυπτιακά κυβερνθτικά ςτοιχεία που είχαν δθμοςιοποιθκεί το 
Μάρτιο 2018, το ςυνολικό φψοσ των επενδφςεων ςε καταςκευαςτικά ζργα ανά τθν 
επικράτεια τθσ χϊρασ δια ςυμπράξεων του δθμόςιου με τον ιδιωτικό τομζα (ΣΔΙΤ), 
ανερχόταν ςε περίπου $28,5 δις. Θ αιγυπτιακι κυβζρνθςθ εκτιμά ότι  οι εν λόγω 
ςυμπράξεισ ζχουν βοθκιςει να αναηωογονθκεί ο κλάδοσ των καταςκευϊν και θ 
αγορά ακινιτων ςτθν Αίγυπτο, με ζμφαςθ ςτθν καταςκευι ςχολικϊν κτιρίων, 
μονάδων κατεργαςίασ λυμάτων και νοςοκομειακϊν μονάδων. Μεταξφ των ζργων 
που βρίςκονται κατά τθν παροφςα φάςθ ςε δθμόςια διαγωνιςτικι διαδικαςία προσ 
ανάκεςθ περιλαμβάνονται θ καταςκευι του χερςαίου λιμζνα ςτθν περιοχι 6th of 
October, θ καταςκευι νζασ πτζρυγασ ςτο πανεπιςτιμιο Ain Shams ςτα περίχωρα 
του Καΐρου, κακϊσ και θ ανάπτυξθ και λειτουργία ςυςτιματοσ ποτάμιασ επιβατικισ 
μεταφοράσ ςτο Κάιρο (“Nile River Bus Ferry”). Επιπλζον, κατά τθν τρζχουςα περίοδο 
ετοιμάηεται θ προςεχισ φάςθ του προγράμματοσ ΣΔΙΤ, που κα περιλαμβάνει ζργα 
αξιοποίθςθσ γαιϊν ςτισ περιοχζσ New Alamein, New Mansoura, 6th of October City, 
Sheikh Zayed και Δυτικοφ Δζλτα του Νείλου. Μεταξφ των ζργων περιλαμβάνονται θ 
καταςκευι πρόςκετων ςχολικϊν κτιρίων, θ αναβάκμιςθ του λιμζνα Safaga ςτθν 
Ερυκρά Θάλαςςα, θ καταςκευι του χερςαίου λιμζνα ςτθ βιομθχανικι περιοχι 10th 
of Ramadan, θ καταςκευι τερματικοφ ςτακμοφ ξθρϊν χφδθν φορτίων ςτο λιμζνα 
τθσ Dekheila, θ καταςκευι μονάδων αφαλάτωςθσ και πρόςκετων μονάδων 
κατεργαςίασ λυμάτων. 

Β. Ο αιγυπτιακόσ κλάδοσ δομικϊν υλικϊν 

Η ανωτζρω περιγραφείςα άνκθςθ του κλάδου καταςκευϊν ςτθν Αίγυπτο, ζχει 
οδθγιςει ςε αυξθμζνθ ηιτθςθ δομικϊν υλικϊν. Κακϊσ ο καταςκευαςτικόσ κλάδοσ 
μεγεκφνεται κατά μζςο όρο με ρυκμοφσ πλθςίον του 10% ετθςίωσ τα τελευταία 
χρόνια, θ εγχϊρια παραγωγι δομικϊν υλικϊν ςυχνά δεν επαρκεί για να καλφψει 
τισ ανάγκεσ τθσ ηιτθςθσ, με αποτζλεςμα ςυχνά να παρατθροφνται κακυςτεριςεισ 
ςτθν πρόοδο τθσ υλοποίθςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων. Οι εγχϊριοι παραγωγοί 
δομικϊν υλικϊν, κυρίωσ ιδιωτικζσ εταιρείεσ, καλφπτουν γενικά περί το 75% τθσ 
εγχϊριασ ηιτθςθσ. Κφρια εγχωρίωσ παραγόμενα δομικά υλικά, πζραν του 
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τςιμζντου και του χάλυβα, αποτελοφν το γυαλί, οι βαφζσ και τα χρϊματα, κακϊσ 
και τα χθμικά προϊόντα δομικϊν χριςεων. Οι οικονομικζσ μεταρρυκμίςεισ και οι 
μεταρρυκμίςεισ του εγχϊριου κεςμικοφ πλαιςίου επενδφςεων δθμιουργοφν 
ςταδιακά ευκαιρίεσ για ξζνουσ επενδυτζσ, προκειμζνου να αναπτφξουν επιτόπια 
παραγωγι υπό τθ μορφι ςυνεργαςιϊν τφπου “under license”.  

Σε οριςμζνουσ ςτρατθγικοφσ κλάδουσ, όπωσ θ τςιμεντοβιομθχανία και θ 
χαλυβουργία –που αναλφονται ςυνοπτικά κατωτζρω- θ ανάμιξθ του κράτουσ ςτθν 
παραγωγι ζχει επιφζρει πλεονάηουςα προςφορά και κατακριμνιςθ του επιπζδου 
τιμϊν, ςυγκεκριμζνα όςον αφορά τον κλάδο τςιμεντοβιομθχανίασ, ςτθ διάρκεια τθσ 
τελευταίασ διετίασ. Θα πρζπει να αναφερκεί ότι, δεδομζνων των αναγκϊν ςε 
δομικά υλικά κάκε είδουσ που δθμιουργοφν τα μεγάλα αναπτυξιακά ζργα 
δθμιουργίασ ι επζκταςθσ υποδομϊν και τθσ πίεςθσ που αςκοφν τα «ςφικτά» 
χρονοδιαγράμματά τουσ ςτθν εγχϊρια βιομθχανία, το αιγυπτιακό κράτοσ 
ςτρζφεται, κατά προςφιλι του τακτικι, ςε παραγωγικζσ μονάδεσ ςυμφερόντων 
του Στρατοφ, δθμιουργϊντασ ακόμθ και νζεσ, ϊςτε να μποροφν τα ωσ άνω ζργα να 
εφοδιάηονται εγκαίρωσ με τα απαραίτθτα υλικά και να μθ ςθμειϊνεται 
κακυςτζρθςθ ςτθν πρόοδό τουσ.     

Ο ξζνοσ ανταγωνιςμόσ ςτθν αιγυπτιακι αγορά δομικϊν υλικϊν προζρχεται κυρίωσ 
από κινεηικά, ιταλικά, τουρκικά, και γερμανικά προϊόντα. Στουσ τελικοφσ 
αγοραςτζσ ςτόχουσ περιλαμβάνονται οι μεγάλοι real estate developers που 
απαςχολοφνται ςε οικιςτικά projects, καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ και οργανιςμοί του 
δθμόςιου τομζα, μικρότεροι εργολάβοι που ςυνικωσ εκτελοφν και υπεργολαβίεσ 
για λογαριαςμό μεγάλων καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν, κακϊσ και ειςαγωγείσ που 
ενεργοφν για λογαριαςμό των ανωτζρω. Σθμαντικι τάςθ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ 
δομικϊν υλικϊν τα τελευταία χρόνια αποτελεί το γεγονόσ ότι αυξάνεται θ ηιτθςθ 
για καινοτόμα δομικά υλικά, ιδιαίτερα οικολογικά / φιλικά προσ το περιβάλλον. Θ 
εν λόγω τάςθ αναμζνεται να ςυνεχιςκεί και εντακεί τα επόμενα χρόνια. Ο 
εκτιμϊμενοσ μζςοσ ετιςιοσ ρυκμόσ αφξθςθσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν δομικϊν 
υλικϊν κατά τθν προςεχι τριετία ανζρχεται ςε πλθςίον του 10%.  

Βαςικό πρόβλθμα για τθν εγχϊρια βιομθχανία δομικϊν υλικϊν αποτελεί θ 
διαρκισ άνοδοσ των τιμϊν τθσ ενζργειασ, εξαιτίασ τθσ ςταδιακισ εξάλειψθσ των 
ςχετικϊν κρατικϊν επιδοτιςεων, ςτο πλαίςιο των δεςμεφςεων τθσ αιγυπτιακισ 
κυβζρνθςθσ ζναντι διεκνϊν χρθματοδοτικϊν οργανιςμϊν, όπωσ το ΔΝΤ. 

Επιςθμαίνουμε ότι ςτον κλάδο δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο δραςτθριοποιοφνται, 
μζςω κυγατρικϊν τουσ ι κοινοπραξιϊν με ντόπιουσ επενδυτζσ, οι ελλθνικοί όμιλοι 
ΤΙΤΑΝ (τςιμζντα) ALUMIL (προφίλ & πάνελ αλουμινίου), Κεραμουργία Β. Ελλάδοσ / 
ΚΟΘΑΛΘ (Egyptian Greek for Clay Bricks & Roof Tiles, τοφβλα & κεραμίδια), ER-LACK 
(χρϊματα, βαφζσ), EMULCOM (αςφαλτικό γαλάκτωμα).   

Κατωτζρω παρουςιάηουμε ςυνοπτικά τουσ ςτρατθγικοφσ αιγυπτιακοφσ 
βιομθχανικοφσ κλάδουσ τθσ τςιμεντοβιομθχανίασ και τθσ χαλυβουργίασ.  

Η Αίγυπτοσ αποτελεί από τουσ μεγαλφτερουσ διεκνϊσ παραγωγοφσ τςιμζντου, 
καταλαμβάνοντασ το 2016 τθ 12θ κζςθ μεταξφ των κορυφαίων παγκοςμίωσ 
παραγωγϊν τςιμζντου. Μεταξφ του 2006 και του 2014, θ αιγυπτιακι 
τςιμεντοβιομθχανία πρόςκεςε περίπου 40 εκατ. τόνουσ ςτθν παραγωγικι τθσ 
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δυναμικότθτα, με τθν παραγωγικι δυναμικότθτα να πλθςιάηει τουσ 80 εκατ. τόνουσ 
τςιμζντου ετθςίωσ, θ οποία ςαφϊσ υπερκαλφπτει τθν εγχϊρια ηιτθςθ. Η 
εγκαταςτθμζνθ παραγωγικι δυναμικότθτα, με βάςθ ςτοιχεία του 2017, ανζρχεται 
ςε περίπου 79 εκατ. τόνουσ, ενϊ θ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ τςιμζντου 
κυμαίνεται περί τουσ 53 εκατ. τόνουσ. Θ αφξθςθ τθσ παραγωγικισ δυναμικότθτασ 
του κλάδου τθσ τςιμεντοβιομθχανίασ ςυνδζεται απ’ ευκείασ με τθ δυναμικότατθ 
ανάπτυξθ των κλάδων καταςκευϊν και ακινιτων, με τθν εγχϊρια ηιτθςθ να 
αυξάνεται κατά πλθςίον του 6% ετθςίωσ. Σθμαντικότατο μζροσ των τθσ εν λόγω 
ηιτθςθσ προζρχεται από τα μεγάλα καταςκευαςτικά ζργα υποδομϊν, με κορυφαία 
μεταξφ αυτϊν εκείνα δθμιουργίασ τθσ νζασ διοικθτικισ πρωτεφουςασ και των 
λοιπϊν νζων πόλεων.  

Η Αίγυπτοσ διακζτει 20 περίπου παραγωγοφσ τςιμζντου που λειτουργοφν 25 
βιομθχανικζσ μονάδεσ. Ο μεγαλφτεροσ εγχϊριοσ παραγωγόσ είναι θ Suez Cement 
(δυναμικότθτοσ άνω των 12 εκατ. τόνων), ενϊ ςτθ χϊρα δραςτθριοποιοφνται 
δυναμικά ξζνεσ τςιμεντοβιομθχανίεσ όπωσ θ γαλλικι Lafarge, θ γερμανικι 
Heidelberg που το 2016 εξαγόραςε τον ιταλικό όμιλο Italcementi (ο οποίοσ είχε από 
το 2001 επενδφςει ςτθ Suez Cement) και θ ελλθνικι ΤΙΤΑΝ, θ οποία διακζτει δφο 
μονάδεσ παραγωγισ, ςτο Beni Suef και ςτθν Αλεξάνδρεια.  

Δεδομζνου ότι ο κλάδοσ παραγωγισ τςιμζντου είναι εξαιρετικά ενεργοβόροσ, 
αντιπροςωπεφοντασ ςτθν Αίγυπτο περίπου το 59% τθσ ςυνολικισ πρωτογενοφσ 
κατανάλωςθσ ενζργειασ μεταξφ των βαριϊν βιομθχανιϊν και το 46% τθσ 
κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου, θ αιγυπτιακι τςιμεντοβιομθχανία αντιμετϊπιςε 
κατά τα πρόςφατα ζτθ ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτθν τροφοδοςία τθσ με αζριο και 
αυξθμζνεσ τιμζσ προμικειασ αερίου, γεγονόσ που ςυμπίεςε ςθμαντικά τα 
περικϊρια κερδϊν του κλάδου και ϊκθςε πολλζσ μονάδεσ παραγωγισ τςιμζντου να 
μετατρζψουν τισ εγκαταςτάςεισ τουσ προκειμζνου να χρθςιμοποιοφν ωσ πρϊτθ φλθ 
τον άνκρακα.  

Το αιγυπτιακό κράτοσ προωκεί τθν ανάπτυξθ νζων βιομθχανικϊν μονάδων 
παραγωγισ τςιμζντου, δεδομζνων των τεράςτιων αναγκϊν που δθμιουργοφνται 
από τα υπό εξζλιξθ αλλά και τα μελλοντικά καταςκευαςτικά ζργα. Στθ διάρκεια του 
2018 ξεκίνθςε θ λειτουργία νζασ μεγάλθσ μονάδασ παραγωγισ τςιμζντου, 
παραγωγικισ δυναμικότθτασ 13 εκατ. τόνων ετθςίωσ, ςτθν περιοχι Beni Suef τθσ 
Άνω Αιγφπτου. Θ μονάδα περιλαμβάνει 6 γραμμζσ παραγωγισ, θμεριςιασ 
δυναμικότθτασ 6.000 τόνων εκάςτθ, ενϊ το επενδυτικό κόςτοσ καταςκευισ τθσ –
που ξεκίνθςε ςτο τζλοσ του 2016- ανζρχεται ςε $1,1 δις. Θ νζα μονάδα είναι 
ιδιοκτθςίασ τθσ Al-Arish Company for Cement, θ οποία ανικει ςτον αιγυπτιακό 
Στρατό.  

Σθμειϊνεται ότι κατά τθν τελευταία διετία παρατθρείται ζντονθ πτωτικι τάςθ ςτισ 
εγχϊριεσ τιμζσ του τςιμζντου, θ οποία αποδίδεται κυρίωσ ςτισ πολλαπλζσ 
πρόςφατεσ  προςκικεσ νζων μονάδων τςιμεντοβιομθχανίασ, κρατικισ μάλιςτα 
ιδιοκτθςίασ, μεταξφ των οποίων θ ωσ άνω γιγαντιαία μονάδα ςτο Beni Suef, ςτον 
ιδθ κορεςμζνο εν λόγω αιγυπτιακό βιομθχανικό κλάδο. Θ εν λόγω τάςθ 
δθμιουργεί ςκεπτικιςμό όςον αφορά το μζλλον του, κακϊσ και τθ βιωςιμότθτα των 
υπολοίπων τςιμεντοβιομθχανιϊν που δραςτθριοποιοφνται ςτθ χϊρα. 
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Η αιγυπτιακι χαλυβουργία ιταν από τουσ κλάδουσ που επλιγθςαν ζντονα από τθ 
ςυναλλαγματικι κρίςθ που εκδθλϊκθκε από το δεφτερο ιμιςυ του 2014 και 
κορυφϊκθκε το 2016, υποχρεϊνοντασ αρκετζσ παραγωγικζσ μονάδεσ να 
αναςτείλουν τθν λειτουργία τουσ και άλλεσ να τθν περιορίςουν ςθμαντικά. Αξίηει να 
ςθμειωκεί ότι θ παραγωγι μειϊκθκε από το επίπεδο των 684 χιλ. τόνων τον Ιοφνιο 
2014 ςε μόλισ 330 χιλ. τόνουσ τον Ιοφνιο 2015. Θ ζλλειψθ ςυναλλάγματοσ 
δθμιοφργθςε δυςκολία ςτθν κάλυψθ των αναγκϊν του κλάδου για ειςαγωγζσ 
ςιδθρομεταλλεφματοσ. Σθμειϊνεται πάντωσ ότι τα προβλιματα ελλείψεωσ 
ςυναλλάγματοσ ςτον κλάδο χαλυβουργίασ ζχουν βελτιωκεί ςθμαντικά –ζωσ 
εκλείψει- κατά τθν εποχι μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ 
τθσ λίρασ, από το τζλοσ του 2016. 

Ρρόςκετο πρόβλθμα για τον κλάδο αποτζλεςε θ ζλλειψθ επαρκϊν ποςοτιτων 
φυςικοφ αερίου ϊςτε να καλυφκοφν οι ενεργειακζσ ανάγκεσ του, επίςθσ 
ενεργοβόρου, βιομθχανικοφ αυτοφ κλάδου. Ρροβλιματα αντιμετωπίηει θ 
αιγυπτιακι χαλυβουργία και από ακρόεσ ειςαγωγζσ φκθνϊν προϊόντων, κυρίωσ 
από τθν Κίνα.  

Δεδομζνου ότι θ αιγυπτιακι χαλυβουργία, θ οποία δεν είναι ιδιαίτερα 
ανταγωνιςτικι, αντιμετωπίηει οξφτατο ανταγωνιςμό από το εξωτερικό, θ 
αιγυπτιακι κυβζρνθςθ λαμβάνει μζτρα για τθν προςταςία τθσ. Συγκεκριμζνα, ςτο 
τζλοσ του 2017, θ κυβζρνθςθ κατζςτθςε τουσ επιβλθκζντεσ τον Ιοφνιο 2017 –αρχικά 
προςωρινοφσ- ειςαγωγικοφσ δαςμοφσ anti-dumping ςε χαλυβουργικά προϊόντα με 
προζλευςθ τθν Κίνα, τθν Τουρκία και τθν Ουκρανία, ςε οριςτικοφσ, με πενταετι 
διάρκεια ιςχφοσ, ζωσ τισ 5/6/2022. Το φψοσ των εν λόγω δαςμϊν ανζρχεται ςε 29% 
για τον κινεηικό χάλυβα, ςε μεταξφ 7% και 22% για τον τουρκικό, και ςε μεταξφ 
17,2% και 27% για τον ουκρανικισ προζλευςθσ χάλυβα, αντίςτοιχα.  

Επιπλζον, τον Απρίλιο 2019, το αιγυπτιακό Υπουργείο Εμπορίου & Βιομθχανίασ 
επζβαλε προςωρινοφσ δαςμοφσ, ςτο πλαίςιο λιψθσ «προςωρινϊν μζτρων 
διαςφάλιςθσ», ςτον ειςαγόμενο χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ (reinforcing 
steel bars, coils & rods, υπό Κ.Δ. 7213 & 7214), κακϊσ και ςτα ειςαγόμενα 
ςφαιρίδια θμικατεργαςμζνου ςιδιρου & χάλυβα (iron / steel billets, υπό Κ.Δ. 
7207). Τα ανωτζρω μζτρα εκτιμάται πωσ κα ιςχφςουν ζωσ ότου ολοκλθρωκεί θ 
ζρευνα που διεξάγουν οι αιγυπτιακζσ Αρχζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςουν εάν οι 
ςθμερινζσ ειςαγωγζσ των ανωτζρω προϊόντων πραγματοποιοφνται ςε τιμζσ 
dumping, κακϊσ και εάν οι ακρόεσ ειςαγωγζσ ηθμιϊνουν τα ςυμφζροντα τθσ 
εγχϊριασ χαλυβουργίασ. Ωςτόςο, κλαδικζσ πθγζσ κεωροφν αρκετά πικανι τθ 
μονιμοποίθςθ των μζτρων. Το ςχετικό κυβερνθτικό διάταγμα (346/2019) επιβάλει 
δαςμό φψουσ 25% (επί τθσ αξίασ CIF) όςον αφορά τισ ειςαγωγζσ χάλυβα οπλιςμοφ, 
κακϊσ και κλιμακωτό δαςμό που κυμαίνεται από 0% ζωσ 15% (επί τθσ αξίασ CIF), 
αντιςτρόφωσ ανάλογο ωσ προσ τθν τιμι ανά τόνο, όςον αφορά τισ ειςαγωγζσ 
ςφαιριδίων θμικατεργαςμζνου ςιδιρου & χάλυβα, αντίςτοιχα. Σφμφωνα με πλζον 
πρόςφατθ πλθροφόρθςθ, φαίνεται να ζχει ξεςπάςει διαμάχθ μεταξφ των 
μικρότερων εγχϊριων χαλυβουργιϊν που εκίγθςαν από τθν επιβολι δαςμϊν ςτισ 
ειςαγωγζσ θμικατεργαςμζνων χαλυβουργικϊν προϊόντων και των μεγάλων 
κακετοποιθμζνων χαλυβουργιϊν τθσ χϊρασ, οι οποίεσ είχαν αςκιςει πίεςθ ςτθν 
κυβζρνθςθ για να λάβει το εν λόγω μζτρο. Επιπλζον, φαίνεται να ζχει ξεςπάςει και 
νομικι διαμάχθ μεταξφ διαφορετικϊν επιπζδων του δικαςτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 
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Αίγυπτο, κατά τθν εξζταςθ των ςχετικϊν προςφυγϊν των ωσ άνω κιγόμενων 
χαλυβουργιϊν. 

Θ αιγυπτιακι χαλυβουργία, με κφριουσ εκπροςϊπουσ τουσ ομίλουσ Ezz Steel (είναι 
θ μεγαλφτερθ χαλυβουργία τθσ Αιγφπτου, με μζγεκοσ παραγωγισ 3,4 εκατ. τόνων 
χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ και 1,1 εκατ. τόνων πλατζων προϊόντων το ζτοσ 
2017), Beshay Steel, Egyptian Iron & Steel, Egyptian Steel, Misr National Steel Co., 
Kandil Steel, Al Gioshy Steel, Al Zamil Steel και National Port Said Steel, 
περιλαμβάνεται μεταξφ των βιομθχανικϊν κλάδων που ζχουν ωφελθκεί από τθν 
«εκρθκτικι» αφξθςθ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ για δομικά υλικά, εξαιτίασ τθσ ταχείασ 
μεγζκυνςθσ του καταςκευαςτικοφ κλάδου. Ο αιγυπτιακόσ χαλυβουργικόσ κλάδοσ 
ζχει προςελκφςει το ενδιαφζρον αρκετϊν ξζνων επενδυτϊν, μεταξφ των οποίων ο 
ρωςικόσ όμιλοσ Metprom, ο οποίοσ υλοποιεί –με ςυγχρθματοδότθςθ του 
αιγυπτιακοφ κράτουσ- ζργα επζκταςθσ τθσ παραγωγικισ του δυναμικότθτασ ςτθ 
χϊρα, επενδφοντασ ςυνολικά κεφάλαια $249 εκατ. Επιπλζον, ενδιαφζρον ζχει 
εκφραςκεί από τον κινεηικό όμιλο Sinoma για τθν καταςκευι νζου εργοςταςίου 
παραγωγισ χάλυβα, ετιςιασ δυναμικότθτασ 2 εκατ. τόνων, επενδυτικισ αξίασ $100 
εκατ.    

Θ αιγυπτιακι χαλυβουργία φαίνεται ότι απολαμβάνει ακόμθ κάποιου μικροφ 
πλεονεκτιματοσ ζναντι των ξζνων ανταγωνιςτϊν τθσ, δεδομζνου ότι οι εγχϊριοι 
αγοραςτζσ εξακολουκοφν να καλφπτουν το 80% των αναγκϊν τουσ ςε χάλυβα με 
εγχωρίωσ παραγόμενο. Βαςικι κινθτιρια δφναμθ τθσ αιγυπτιακισ χαλυβουργίασ 
αποτελεί ο ιςχυρόσ και με προοπτικζσ περαιτζρω μεγζκυνςθσ εγχϊριοσ 
καταςκευαςτικόσ κλάδοσ, κακϊσ και οι ταχφτατα αναπτυςςόμενεσ αφρικανικζσ 
καταςκευαςτικζσ αγορζσ που μποροφν να αποτελζςουν προοριςμό για τον 
αιγυπτιακό χάλυβα.  

Σφμφωνα με ζκκεςθ του αιγυπτιακοφ Συμβουλίου Εξαγωγζων Δομικϊν Υλικϊν 
(Export Council for Building Materials), οι εξαγωγζσ του κλάδου ςτθ διάρκεια του 
2018 ανιλκαν ςε $4,53 δις., μειωμζνεσ κατά 10,8% ζναντι εκείνων των 2017 
($5,08 δις.) και κατά 7,9% ζναντι εκείνων του 2016 ($4,92 δις.). Σφμφωνα με τα 
αναλυτικά ςτοιχεία τθσ ζκκεςθσ, το μεγαλφτερο μζροσ των εξαγωγϊν δομικϊν 
υλικϊν του 2018 αφοροφςε μεταλλουργικά προϊόντα. Μεταξφ αυτϊν, οι εξαγωγζσ 
προϊόντων ςιδιρου & χάλυβα αυξικθκαν κατά 15,2% το 2018 ανερχόμενεσ 
ςυνολικά ςε $1,33 δις., ενϊ εκείνεσ προϊόντων αλουμινίου αυξικθκαν κατά 38,3% 
ανερχόμενεσ ςε $669,8 εκατ. Από τισ λοιπζσ κατθγορίεσ δομικϊν υλικϊν, οι 
εξαγωγζσ ορυκτϊν & τςιμζντων αυξικθκαν κατά 12,2% ανερχόμενεσ ςε $437 εκατ., 
εκείνεσ χρωμάτων & βαφϊν αυξικθκαν κατά 13,8% ανερχόμενεσ ςε $156,5 εκατ., 
αυτζσ προϊόντων από μάρμαρο & άλλα ορυκτά αυξικθκαν κατά 27,1% ανερχόμενεσ 
ςε $239,9 εκατ. και εκείνεσ προϊόντων κεραμουργίασ αυξικθκαν κατά 4% 
ανερχόμενεσ ςε $313,5 εκατ. Ωσ κφριεσ αγορζσ ςτόχουσ των αιγυπτιακϊν δομικϊν 
υλικϊν κατά το 2018, το Συμβοφλιο καταγράφει τα ΘΑΕ, τθν Ιταλία, τθν Τουρκία, το 
Λίβανο, τθ Σ. Αραβία, τθ Λιβφθ και τθν Κίνα. 

Μία ςθμαντικι ςχετικά πρόςφατθ τάςθ που διαμορφϊνεται ςτθ ςτρατθγικι του 
αιγυπτιακοφ κλάδου δομικϊν υλικϊν –αλλά και καταςκευϊν- είναι θ ταχεία 
ανάπτυξθ των εξαγωγϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν προσ τισ χϊρεσ τθσ Αφρικισ, οι 
οποίεσ παρουςιάηουν αυξανόμενουσ πλθκυςμοφσ και ανάγκεσ για ςτοιχειϊδεισ 
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υποδομζσ, όπωσ μονάδεσ θλεκτροπαραγωγισ και δίκτυα θλεκτρικισ ενζργειασ, 
φδρευςθσ, κατεργαςίασ λυμάτων, οδικά δίκτυα κ.α. Ρζραν τθσ Κίνασ, τθσ Τουρκίασ 
και τθσ Ινδίασ, οι οποίεσ επενδφουν «μαηικά» εδϊ και αρκετά χρόνια ςτθν 
αφρικανικι ιπειρο, αξιόλογοσ ανταγωνιςτισ τθσ Αιγφπτου ςτθν αφρικανικι αγορά 
μπορεί να κεωρθκεί θ Ν. Αφρικι, ωςτόςο εκτιμάται ότι υφίςτανται αξιόλογεσ 
ευκαιρίεσ για αιγυπτιακζσ επιχειριςεισ να διειςδφςουν ςτισ αγορζσ τθσ Β. Αφρικισ, 
κακϊσ και ςτισ εγγφτερεσ ανατολικζσ και δυτικζσ περιοχζσ τθσ υποςαχαρικισ 
Αφρικισ.  

Κατωτζρω παρουςιάηουμε πίνακα με τισ κυριότερεσ αιγυπτιακζσ εξαγωγζσ δομικϊν 
υλικϊν το 2018, υπό ευρείεσ κατθγορίεσ (διψιφια κεφάλαια δαςμολογίου), με 
μνεία των κυριότερων προϊόντων δομικϊν χριςεων που εξιχκθςαν ςε εκάςτθ 
κατθγορία, ςε δεκαψιφιουσ κωδικοφσ δαςμολογίου, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS).  

Με βάςθ τα ςτοιχεία, παρατθροφμε ότι τα ςθμαντικότερα προϊόντα δομικϊν 
χριςεων που εξιγε θ Αίγυπτοσ το 2018, με αξίεσ εξαγωγϊν άνω των $50 εκατ., ιταν 
τα ακόλουκα: (α) τα πλατζα προϊόντα ζλαςθσ από ςίδθρο & χάλυβα (Δ.Κ. 
7208260000, αξία $315,42 εκατ., Δ.Κ. 7208390000, αξία $123,55 εκατ.,) το 
χοντρόςυρμα (Δ.Κ. 7213990000, αξία $129,65 εκατ.) και οι καταςκευζσ από ςίδθρο 
& χάλυβα (Δ.Κ. 7308909000, αξία $58,76 εκατ.), (β) το θλεκτρολογικό υλικό 
(κυρίωσ καλϊδια, Δ.Κ. 8544209090, αξία $240,76 εκατ., Δ.Κ. 8544111000, αξία 
$106,07 εκατ., Δ.Κ. 8544491000, αξία $70,42 εκατ.), (γ) τα προϊόντα χαλκοφ (κυρίωσ 
χάλκινα ςφρματα, Δ.Κ. 7408110000, αξία $141,32 εκατ. και πλάκεσ / φφλλα, Δ.Κ. 
7409110000, αξία $56,5 εκατ.), (δ) οι ράβδοι αλουμινίου (Δ.Κ. 7604290010, αξία 
$138,92 εκατ.), (ε) τα πλαςτικά είδθ υγιεινισ (Δ.Κ. 39221000, αξία $75,78 εκατ.), 
(ςτ) τα κεραμικά δομικά υλικά (κυρίωσ πλακάκια και είδθ υγιεινισ (Δ.Κ. 
6908100000, αξία $81,04 εκατ., Δ.Κ. 6910100000, αξία $79,38 εκατ.), (η) τα 
ακρυλικά / βινυλικά χρϊματα (Δ.Κ. 3208200090, αξία $63,35 εκατ., και (θ) τα 
προϊόντα μαρμάρου (Δ.Κ. 6802219010, αξία $76,96 εκατ., Δ.Κ. 6802211010, αξία 
$66,66 εκατ.). 

ΚΤΡΙΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΕ ΕΞΑΓΩΓΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 2017-2018  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 

($) 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018 

($) 
ΚΥΙΟΤΕΑ ΡΟΪΟΝΤΑ (2018) – Αξίεσ ςε $ 

25 389.338.372 436.986.581 2523290000 (Άλλα τςιμζντα Portland): 46.855.748  
2523210010 (Τςιμζντα Portland): 42.046.003 
2523100090 (Τςιμζντο clinker): 38.385.699 
2515120010 (Μάρμαρα απλά κομμζνα ςε όγκουσ): 12.671.070 

32 137.433.473 156.468.999 3208200090 (Ακρυλικά / βινυλικά χρϊματα): 63.348.065 
3208900090 (Άλλα χρϊματα): 25.687.847 
3214900000 (Μθ πυρίμαχα υλικά επίχριςθσ): 15.493.828 

39 1.543.447.107 1.790.633.250 3920200000 (Ρλάκεσ & φφλλα από πολυμερι προπυλενίου):   
201.273.140 

3922100000 (Είδθ υγιεινισ από πλαςτικό): 75.778.858 
3917290010 (Σωλινεσ από πλαςτικό): 35.574.490 

68 188.661.932 239.861.795 6802219010 (Άλλα είδθ από μάρμαρο): 76.962.117 
6802211010 (Επικαλφψεισ δαπζδων & τοίχων από μάρμαρο): 

66.660.171 
6802219090 (Επικαλφψεισ δαπζδων & τοίχων από 

τραβερτίνθ): 43.718.055 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2017 
($) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 2018 
($) 

ΚΥΙΟΤΕΑ ΡΟΪΟΝΤΑ (2018) – Αξίεσ ςε $ 

69 301.496.453 313.486.159 6908100000 (Κεραμικά πλακάκια): 81.040.420 
6910100000 (Είδθ υγιεινισ από πορςελάνθ): 79.377.652 
6907100000 (Κεραμικά πλακάκια & πλάκεσ): 29.907.631 

70 433.009.078 460.903.163 7019900000 (Άλλα είδθ από ίνεσ γυαλιοφ): 196.976.636 
7002200000 (άβδοι μθ κατεργαςμζνου γυαλιοφ): 9.979.200 
7005291000 (Φφλλα μθ οπλιςμζνου κρυςτάλλου): 7.888.574 

72 870.611.934 1.043.865.621 7208260000 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, περιτυλιγμζνα): 
315.423.773 

7213990000 (Λοιπό χοντρόςυρμα): 129.645.798 
7208390000 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, πάχουσ <3mm): 

123.550.834 

73 279.793.386 281.986.530 7308909000 (Καταςκευζσ από ςίδθρο / χάλυβα): 58.757.431 
7326909090 (Άλλα τεχνουργιματα από ςίδθρο / χάλυβα): 

40.542.234 
7308400000 (Υλικό για ικριϊματα): 27.780.777 

74 240.152.117 221.383.646 7408110000 (Σφρμα από κακαριςμζνο χαλκό): 141.320.506 
7409110000 (Ρλάκεσ & φφλλα από κακαριςμζνο χαλκό): 

56.497.876 
7407210090 (άβδοι από ορείχαλκο): 7.070.025 

76 484.372.762 669.762.087 7604290010 (άβδοι κραμάτων αλουμινίου): 138.924.661 
7605210000 (Σφρμα από κράματα αλουμινίου): 45.625.577 
7604290090 (Άλλα είδθ κραμάτων αλουμινίου): 34.490.174 

84 150.349.912 121.996.732 8415100010 (A/C, παρακφρου ι τοίχου): 22.001.483 
8415909090 (Μζρθ A/C): 7.882.308 

85 1.756.503.624 1.553.431.975 8544209090 (Ομοαξονικά καλϊδια): 240.759.530 
8544111000 (Σμαλτωμζνα καλϊδια από χαλκό): 106.070.755 
8544491000 (Άλλοι θλεκτρικοί αγωγοί, τάςθσ <1000V): 
70.422.454 

 Ρθγι: Αιγυπτιακι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS) 
 

Οι ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τθσ Αιγφπτου ςε διάφορεσ κατθγορίεσ δομικϊν υλικϊν το  
2018 υπερζβθςαν τα $13 δις., ανερχόμενεσ ςφμφωνα με εκτιμιςεισ του Γραφείου 
μασ, ςε περίπου $13,06 δις., ζναντι περίπου $10,5 δις. (αφξθςθ πλθςίον του 
24,4%). Στον κατωτζρω πίνακα παρουςιάηουμε τισ κυριότερεσ κατθγορίεσ 
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν δομικϊν υλικϊν (ανά τετραψιφια Δ.Κ., ειςαγωγζσ άνω των 
$20 εκατ.) και τισ κυριότερεσ χϊρεσ προζλευςθσ με τα αντίςτοιχα μερίδιά τουσ (ςε 
αξίεσ) επί των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2018, ενϊ για ςφγκριςθ παρατίκενται και 
οι αξίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν το 2017, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 
αιγυπτιακισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ (CAPMAS). 
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ΚΤΡΙΕ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 2017-2018 (κατά 4ψθφια Δ.Κ.)  
Δ.Κ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ 2017 ($) ΑΞΙΑ 2018 ($) ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

7207 Θμιτελι προϊόντα από ςίδθρο 
ι από όχι ςε κράμα χάλυβα 

 
1.100.293.133 

 
1.616.022.904 

Ουκρανία (52,3%), ωςία (37,5%), Σ. 
Αραβία (3%), Λευκορωςία (2,9%), … Ελλάδα 
(0,08%) 

4407 Ξυλεία πριονιςμζνθ ι 
πελεκθμζνθ κατά μικοσ, 
πάχουσ <= 6 mm 

 
884.766.675 

 
1.033.659.065 

 

ωςία (30,6%), Φινλανδία (24,3%), Σουθδία 
(23,9%), Κροατία (7,6%) 

7326 Τεχνουργιματα από ςίδθρο ι 
χάλυβα, π.δ.κ.α. 

 
1.104.883.116 

 
1.009.930.857 

ΘΡΑ (18,5%), Ιταλία (16,4%), Κίνα (14,7%), 
Βρετανία (6,6%), Γερμανία (6,4%), … 
Ελλάδα (0,05%) 

7208 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από 
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβεσ, με πλάτοσ >= 
600 mm , μθ επιςτρωμζνα 

 
625.516.882 

 
716.403.990 

 

ωςία (23,3%), Ουκρανία (14,3%), Κίνα 
(10,7%), Τουρκία (8,2%), Βζλγιο (8%), 
Ιαπωνία (7,9%), Σ. Αραβία (5,5%) 

7306 Σωλινεσ και κοίλα είδθ με 
κακοριςμζνθ μορφι, από 
ςίδθρο ι χάλυβα 

 
 

594.777.050 

 
 

641.607.113 

Ιταλία (22,9%), Ολλανδία (15,7%), Κίνα 
(9,7%), Βραηιλία (8,2%), ΘΡΑ (6,6%), 
Τουρκία (6,4%), Μαλαιςία (3,5%), Γερμανία 
(3,3%), … Ελλάδα (0,05%)  

8481 υκμιςτικοί κρουνοί και 
παρόμοιεσ ςυςκευζσ για 
ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ 

 
483.145.155 

 
457.169.042 

Ιταλία (36,6%), Κίνα (18,9%), Γερμανία 
(9,9%), ΘΡΑ (5,9%), Τουρκία (5,7%), 
Βρετανία (4,1%), … Ελλάδα (0,18%) 

8544 Σφρματα και καλϊδια για 
θλεκτροτεχνικι χριςθ, 
μονωμζνα 
 

 
452.779.020 

 
453.650.728 

Κίνα (19,6%), Γερμανία (14,2%), Ιταλία 
(9,7%), Τουρκία (8,6%), Σ. Αραβία (8,2%), 
Ιςπανία (4,4%), … Ελλάδα (0,81%) 

7308 Καταςκευζσ και μζρθ 
καταςκευϊν από ςίδθρο / 
χάλυβα 

 
223.006.949 

 
417.762.981 

Ιςπανία (23%), Κίνα (15,8%), Τουρκία 
(11%), Ιταλία (10,4%),Σ. Αραβία (7,9%),  
Γερμανία (6,1%), Μπαχρζιν (6,1%), … 
Ελλάδα (0,06%) 

7210 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από 
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβα, με πλάτοσ >= 600 mm, 
επιςτρωμζνα / επενδυμζνα 

 
294.844.337 

 
334.155.414 

Κίνα (29,9%), Ν. Κορζα (19,1%), Τουρκία 
(10,4%), ΘΑΕ (5,2%), Βζλγιο (5,1%), 
Ολλανδία (4,4%), … Ελλάδα (1,18%) 

8536 Συςκευζσ θλεκτρικζσ, για 
κλείςιμο, διακοπι, προςταςία, 
ςφνδεςθ κυκλωμάτων 

 
205.046.018 

 
279.772.343 

Κίνα (25,5%), Ιταλία (12,4%), Γερμανία 
(10,5%), Ιςπανία (7,3%), Γαλλία (6%), 
Τουρκία (5,4%), ΘΡΑ (4,5%), Ν. Κορζα 
(4,4%), … Ελλάδα (0,06%) 

7307 Σφνδεςμοι, ςυμπλζκτεσ και 
ηεφκτεσ ςωλθνϊςεων, από 
ςίδθρο / χάλυβα 

 
212.757.612 

 

 
267.813.062 

Ιταλία (29,7%), ΘΡΑ (18,4%), Κίνα (17%), 
Ολλανδία (6%), Γερμανία (4,4%), … Ελλάδα 
(0,02%) 

4412 Ξυλεία ςε φφλλα πολφςτρωτα 
αντικολλθτά (κόντρα-πλακζ) 

 
191.835.344 

 
254.562.479 

ωςία (71%), Κίνα (20,6%), … Ελλάδα 
(0,01%) 

7305 Σωλινεσ, κυκλικισ διατομισ 
και εξωτερικισ διαμζτρου < 
406,4 mm, που παράγονται 
από πλατζα προϊόντα ζλαςθσ 
από ςίδθρο / χάλυβα              

 
47.499.477 

 
249.542.404 

Βραηιλία (51,1%), Ινδία (20,1%), ωςία 
(12,8%), Ν. Κορζα (7,6%), Ιταλία (3,8%) 

8537 Ρίνακεσ, πλαίςια, αναλόγια 
κλπ., για τον ζλεγχο & τθ 
διανομι του ρεφματοσ  

 
199.713.002 

 
243.430.095 

Γερμανία (24,1%), Ιταλία (15,9%), Κίνα 
(7,5%), Ιςπανία (6,9%), ΘΡΑ (6,4%), Γαλλία 
(6,4%), Ιαπωνία (4,5%), … Ελλάδα (0,02 %) 

2714 Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα 
πετρϊματα      

 
131.847.776 

 
236.343.553 

Ελλάδα (46,2%), Ιταλία (43,6%), Αλβανία 
(4,3%), Σ. Αραβία (3,9%) 
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Δ.Κ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ 2017 ($) ΑΞΙΑ 2018 ($) ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
3921 Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ, 

ταινίεσ και λουρίδεσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ, ενιςχυμζνα 

 
170.626.535 

 
201.994.636 

 

Κίνα (37,1%), Σ. Αραβία (11,2%), Τουρκία 
(6,4%), Γερμανία (6,4%), … Ελλάδα (0,16%) 

7318 Βίδεσ, μπουλόνια και παρόμοια 
είδθ, από ςίδθρο ι χάλυβα 

 
135.969.478 

 
191.256.733 

Κίνα (37,9%), Ιταλία (9,4%), Γερμανία 
(9,1%), Ολλανδία (7,1%), … Ελλάδα (0,01%) 

3206 Χρωςτικζσ φλεσ ανόργανεσ ι 
ορυκτζσ, που δεν 
κατονομάηονται αλλοφ 

 
188.218.169 

 
183.003.708 

Κίνα (26,4%), Σ. Αραβία (19,1%), Γερμανία 
(15,2%), Μεξικό (6,6%), … Ελλάδα (0,9%) 

7304 Σωλινεσ & κοίλα είδθ 
κακοριςμζνθσ μορφισ, χωρίσ 
ςυγκόλλθςθ, από ςίδθρο / 
χάλυβα 

 
 

123.699.103 

 
 

177.045.299 

Κίνα (48,1%), ωςία (20,7%), Ν. Κορζα 
(5,6%), Ιταλία (4,9%), ουμανία (4,5%), 
Ουκρανία (4,5%) 

3917 Σωλινεσ κάκε είδουσ και τα 
εξαρτιματά τουσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ 

 
108.513.130 

 
164.950.144 

Γερμανία (24,1%), ουμανία (15,5%), 
Ουγγαρία (9,9%), Ιαπωνία (7,05%), 
Βρετανία (5,7%), Νορβθγία (5,4%), ΘΡΑ 
(5,3%), … Ελλάδα (0,03%) 

2713 Οπτάνκρακασ (κοκ), άςφαλτοσ 
από πετρζλαιο 

 
146.266.845 

 
162.774.338 

ΘΡΑ (49%), Ιςπανία (11,1%), Αργεντινι 
(10,2%), Κουβζιτ (6,8%), Ολλανδία (6,7%), 
Τουρκία (4,6%), Βρετανία (4,3%)  

7216 Είδθ με κακοριςμζνθ μορφι 
από ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβεσ 

 
91.425.708 

 
153.548.220 

Τουρκία (58,6%), ΘΑΕ (19,9%), Ιςπανία 
(5%), ουμανία (3,9%), Λιβφθ (3,4%) 

 
8415 

 
Συςκευζσ τεχνθτοφ κλίματοσ 

 
113.778.226 

 
150.748.859 

Κίνα (54,3%), Ταϊλάνδθ (7,3%), Ινδία (6,5%), 
Ν. Κορζα (6,4%), Τουρκία (4,9%), Γερμανία 
(4,6%), Ιταλία (3,1%), … Ελλάδα (0,0%) 

3920 Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ 
κλπ., από πλαςτικζσ φλεσ μθ 
κυψελϊδεισ, μθ ενιςχυμζνα 

 
137.177.052 

 
145.515.017 

Σ. Αραβία (33,8%), Κίνα (17,7%), Βρετανία 
(6,6%), Ιταλία (6,3%), Ινδία (6%), Ν. Κορζα 
(5,1%), … Ελλάδα (0,02%) 

3204 Χρωςτικζσ φλεσ ςυνκετικζσ 
οργανικζσ, ζςτω και 
κακοριςμζνθσ χθμικισ 
ςφςταςθσ 

 
121.067.446 

 
139.600.535 

Κίνα (26,2%), Ινδία (24,9%), Ν. Κορζα 
(12,1%), Τουρκία (10%), Γερμανία (6,4%), … 
Ελλάδα (0,39%) 

7219 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ από 
ανοξείδωτουσ χάλυβεσ, με 
πλάτοσ >=600 mm  

 
123.244.708 

 
138.151.345 

Κίνα (45,5%), Ιταλία (13,1%), Ταϊβάν (9,9%), 
Βζλγιο (7,9%), Τουρκία (5,3%), Ιςπανία 
(3,6%) 

4411 Ρλάκεσ-διαφράγματα από ίνεσ 
ξφλου ι άλλεσ ξυλϊδεισ φλεσ, 
ζςτω και ςυςςωματωμζνεσ με 
ρθτίνεσ 
 

 
117.407.654 

 
132.194.265 

Κίνα (21,3%), Ταϊλάνδθ (21,2%), Ινδονθςία 
(16,4%), Τουρκία (9,9%), Μαλαιςία (9,3%), 
…, Ελλάδα (0,6%) 

7606 Ελάςματα και ταινίεσ, από 
αλουμίνιο, με πάχοσ > 0,2 mm 
 

 
88.740.986 

 
121.950.113 

Σ. Αραβία (60,1%), Κίνα (16,8%), Ολλανδία 
(4,3%), Τουρκία (3,4%), Ιταλία (3,2%), ΘΑΕ 
(3%), …Ελλάδα (0,04%) 

7214 άβδοι από ςίδθρο / χάλυβα    94.578.650 118.180.381 Σ. Αραβία (95,2%), Τουρκία (3,2%), Ελλάδα 
(1,6%) 

9405 Συςκευζσ φωτιςμοφ και τα 
μζρθ αυτϊν 

 
105.832.890 

 
114.893.962 

Κίνα (60,2%), Ιταλία (13,4%), Ιςπανία 
(5,6%), Γερμανία (5,5%), Βρετανία (2,6%), … 
Ελλάδα (0,35%) 

3208 Χρϊματα επίχριςθσ και 
βερνίκια με βάςθ ςυνκετικά 
πολυμερι 

 
67.720.647 

 
114.242.125 

ΘΡΑ (18,1%), Ιταλία (17,1%), Βρετανία 
(14,1%), Ολλανδία (12,1%), ΘΑΕ (8,9%), 
Γερμανία (8,1%), … Ελλάδα (0,25%) 
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Δ.Κ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ 2017 ($) ΑΞΙΑ 2018 ($) ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
4016 Άλλα τεχνουργιματα από 

καουτςοφκ βουλκανιςμζνο, μθ 
ςκλθρυμζνο 

 
68.867.830 

 
101.448.354 

Κίνα (28,1%), Ταϊλάνδθ (10,9%), Ιαπωνία 
(10,4%), Γερμανία (10,1%),ΘΡΑ (9,9%), … 
Ελλάδα (0,1%) 

7209 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από 
ςίδθρο ι χάλυβα, με πλάτοσ >= 
600 mm, που ζχουν ελακεί ςε 
ψυχρι κατάςταςθ, μθ 
επιςτρωμζνα / επενδυμζνα      

 
 

85.426.863 

 
 

95.776.337 

ωςία (43,8%), Ουκρανία (23,8%), Τουρκία 
(7%), Ιταλία (5,1%), Βζλγιο (4,3%), Κίνα 
(4,3%)  

3919 Ρλάκεσ, φφλλα κλπ., 
αυτοκόλλθτα, από πλαςτικζσ 
φλεσ, ζςτω και ςε κυλίνδρουσ 

 
82.599.236 

 
91.254.962 

Κίνα (46%), Γερμανία (7,8%), Ιταλία (5,9%), 
Γαλλία (5,4%), … Ελλάδα (0,21%) 

8535 Συςκευζσ & διατάξεισ για τθ 
διακοπι, κατανομι, ςφνδεςθ 
θλεκτρικϊν κυκλωμάτων 

 
39.736.464 

 
87.781.018 

Γερμανία (40,8%), Ιταλία (22,9%), Κίνα 
(8,%), Ελβετία (6,2%), Εςκονία (4,7%) 

7605 Σφρματα από αλουμίνιο 14.584.943 85.810.333 Μπαχρζιν (69%), Ομάν (14,6%), ΘΑΕ 
(10,3%) 

6902 Τοφβλα, πλάκεσ, πλακάκια και 
παρόμοια κεραμευτικά είδθ 
για τθν οικοδομικι, πυρίμαχα 

 
59.825.182 

 
85.287.055 

Κίνα (54,8%), Γερμανία (18,9%), Τουρκία 
(6,9%), Ιςπανία (4,2%), Ιταλία (3,7%), … 
Ελλάδα (0,13%) 

8302 Σιδθρικά και παρόμοια είδθ, 
από κοινά μζταλλα, για ζπιπλα, 
πόρτεσ, ςκάλεσ 

 
60.709.826 

 
83.094.879 

Κίνα (56,3%), Ιταλία (12,3%), Τουρκία 
(10,8%), Γερμανία (4,2%), Αυςτρία (4%), … 
Ελλάδα (0,86%) 

3912 Κυτταρίνθ και τα χθμικά τθσ 
παράγωγα, ςε αρχικζσ μορφζσ 

 
66.065.711 

 
74.548.112 

Γερμανία (21,5%), Κίνα (20,7%), Ολλανδία 
(13,1%), ΘΡΑ (7,9%) 

3909 θτίνεσ αμινικζσ, φαινολικζσ & 
πολυουρ/νεσ, ςε αρχ. μορφζσ 

 
56.850.244 

 
74.304.180 

Γερμανία (27,7%), Κίνα (25,8%), Ιταλία 
(15,6%), Βζλγιο (8,5%), … Ελλάδα (0,07%) 

7411 Σωλινεσ από χαλκό  
68.012.324 

 
68.178.986 

Κίνα (44,1%), Ιταλία (13,8%),Ταϊλάνδθ 
(12,9%), Ν. Αφρικι (8,8%),  Ν. Κορζα (6,5%), 
Μαλαιςία (5%), … Ελλάδα (0,26%) 

8538 Μζρθ που προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για 
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

 
 

50.533.294 

 
 

67.001.196 

Κίνα (30,8%), Ιταλία (15%), Γερμανία 
(10,5%), Γαλλία (8,8%), Ιςπανία (5,2%), 
Ινδία (4%), Τουρκία (4%), … Ελλάδα (0,01%) 

4403 Ξυλεία ακατζργαςτθ, ζςτω και 
ξεφλουδιςμζνθ 

 
48.818.914 

 
59.856.652 

Φινλανδία (75,8%), Βζλγιο (9,4%), ωςία 
(3,3%), Λετονία (2,9%), Εςκονία (2,3%) 

7410 Φφλλα και ταινίεσ, λεπτά από 
χαλκό 

 
24.566.427 

 
59.300.712 

Γερμανία (44%), Ολλανδία (35%), Τουρκία 
(8,4%), Βουλγαρία (6,1%), Ιταλία (3,6%) 

7604 άβδοι & είδθ κακοριςμζνθσ 
μορφισ από αλουμίνιο 

13.053.831 59.217.504 Μπαχρζιν (56,6%), Ομάν (11,1%), ΘΑΕ 
(11%), Σ. Αραβία (8,3%), … Ελλάδα (0,46%) 

 
3207 

Χρωςτικά, ςκιατικά & χρϊματα 
παραςκευαςμζνα, επιχρίςματα 
& επικαλφμματα κεραμευτικισ 

 
58.343.572 

 
56.689.832 

Ιςπανία (56,1%), Ιταλία (12,8%), Τουρκία 
(11%), Γερμανία (5,2%) 

2515 Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, 
βελγικοί αςβεςτόλικοι και 
άλλοι αςβεςτόλικοι για 
πελζκθμα ι χτίςιμο 

 
34.879.532 

 
54.338.457 

Τουρκία (35,5%), Ιταλία (32,6%), Ιςπανία 
(19,6%), Ινδία (6%), Λίβανοσ (1,3%), Ελλάδα 
(1%), Συρία (0,8%), Τυνθςία (0,7%) 

8402 Ατμολζβθτεσ & ςυςκευζσ για 
τθν παραγωγι ατμοφ                                                                                                                                                                                          

 
 

72.152.313 

 
 

54.241.495 

Κίνα (33,4%), Ιταλία (25,5%), Ινδία (13,9%), 
Ν. Κορζα (9,4%), Βρετανία (4,5%), Γερμανία 
(3,3%), … Ελλάδα (0,04%) 

8539 Λαμπτιρεσ πυράκτωςθσ και 
εκκζνωςθσ, λοιποί λαμπτιρεσ 

 
41.632.981 

 
50.684.021 

Κίνα (76,9%), Ρολωνία (8,7%), Γερμανία 
(3,3%), … Ελλάδα (0,0%) 
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Δ.Κ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ 2017 ($) ΑΞΙΑ 2018 ($) ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
 

7409 
 
Ρλάκεσ, φφλλα και ταινίεσ από 
χαλκό, με πάχοσ που 
υπερβαίνει τα 0,15 mm 

 
 
 

29.556.323 

 
 
 

46.890.400 

Τουρκία (33,7%), Βουλγαρία (33,3%), Ιταλία 
(10,2%), Γερμανία (7,2%), Κφπροσ (5,2%), 
Ολλανδία (2,9%), Βζλγιο (1,8%), Ελλάδα 
(1,4%), Κίνα (1,1%) 

2507 Καολίνθσ και άλλεσ καολινικζσ 
άργιλοι 

 
46.059.578 

 
45.801.397 

Βρετανία (40,1%), Ρορτογαλία (11,8%), 
Ουκρανία (11,8%), Βουλγαρία (7,6%), ΘΡΑ 
(7,5%), Κίνα (6,6%) 

3911 θτίνεσ πετρελαίου, 
κουμαροϊνδενίου, 
πολυκειοφχα, πολυςουλφόνεσ 
& άλλα προϊόντα 

 
36.955.689 

 
44.141.515 

Γαλλία (23,2%), Γερμανία (17,6%), Ιαπωνία 
(15%), Κίνα (13,5%), ΘΡΑ (10,1%), Ν. Κορζα 
(8%)  

4009 Σωλινεσ κάκε είδουσ από 
βουλκανιςμζνο καουτςοφκ μθ 
ςκλθρυμζνο 

 
37.844.582 

 
43.438.932 

Κίνα (23,5%), Ιταλία (17%), Γερμανία 
(13,9%), Τουρκία (8,1%), ΘΡΑ (6,3%), … 
Ελλάδα (0,13%) 

3816 Τςιμζντα, κονιάματα, 
ςκυροδζματα και παρόμοιεσ 
πυρίμαχεσ ςυνκζςεισ 

 
32.980.706 

 
35.601.518 

Τουρκία (18,2%), Ιςπανία (17,1%), Ιταλία 
(13,4%), Γερμανία (12,1%), Ταϊλάνδθ 
(6,5%), Αυςτρία (5,6%), Κίνα (5,4%), … 
Ελλάδα (0,45%) 

4408 Φφλλα για επικάλυψθ, 
πολφςτρωτα, αντικολλθτά 
(κόντρα πλακζ) ι παρόμοια 
ξυλεία ςε απανωτά φφλλα 

 
32.134.857 

 
32.814.049 

Κίνα (45,3%), ΘΡΑ (21%), Τουρκία (13%), 
Ουκρανία (4,4%), Γκάνα (4,2%) 

 
3214 

 
Στόκοσ υαλουργϊν, κονίεσ 
ρθτίνθσ και άλλεσ μαςτίχεσ 

 
 

20.761.413 

 
 

30.490.631 

Ιαπωνία (13,4%), Γερμανία (10,6%), Σ. 
Αραβία (8,5%), Βζλγιο (8,1%), Τουρκία 
(7,8%), Γαλλία (7,5%), ΘΑΕ (6,5%), Ελβετία 
(6,2%), … Ελλάδα (0,85%) 

7217 Σφρματα από ςίδθρο ι από όχι 
ςε κράμα χάλυβα, 
περιελιγμζνα ακανόνιςτα ι ςε 
πθνία 

 
28.705.727 

 
30.249.508 

Κίνα (37,8%), Τουρκία (22.9%), Σ. Αραβία 
(10,4%), Τυνθςία (7,9%) 

3910 Σιλικόνεσ ςε αρχικζσ μορφζσ   
20.584.848 

 
29.010.915 

Γερμανία (29,5%), Κίνα (18%), Βζλγιο 
(12,6%), Τουρκία (9,6%), Βρετανία (8,1%) 

7407 άβδοι & είδθ με κακοριςμζνθ 
μορφι, από χαλκό, π.δ.κ.α. 

 
24.101.147 

 
28.524.344 

Σ. Αραβία (24,9%), Γαλλία (18,4%), Τουρκία 
(15,2%), Γερμανία (12,3%), Ιταλία (6,1%), 
Κίνα (5,6%), Βζλγιο (5,4%)  

7228 άβδοι και είδθ με 
κακοριςμζνθ μορφι από άλλα 
χαλυβοκράματα 

 
21.827.217 

 
28.129.517 

Τουρκία (16,8%), Κίνα (16,5%), Ινδία 
(16,4%), Γερμανία (11,7%), Ιταλία (11,3%), 
Βζλγιο (8,3%) 

7408 Σφρματα από χαλκό 
 

 
43.779.798 

 
27.487.858 

Βζλγιο (49,1%), Γερμανία (29,2%), Σ. 
Αραβία (12,9%), … Ελλάδα (0,2%) 

 
8301 

 
Λουκζτα, κλειδαριζσ και ςφρτεσ 
αςφαλείασ 

 
24.799.391 

 
27.281.608 

Κίνα (42,9%), Τουρκία (18,8%), Ιταλία 
(10,8%), Ιςπανία (7,9%), Γερμανία (3,3%), … 
Ελλάδα (1,17%) 

8307 Σωλινεσ εφκαμπτοι, από κοινά 
μζταλλα, ζςτω με εξαρτιματα 

 
14.900.046 

 
25.813.240 

Ολλανδία (48,5%), Γερμανία (23,4%), 
Τουρκία (7,9%), Κίνα (4,2%), … Ελλάδα 
(0,0%) 

6802 Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για 
λάξευςθ ι για τθν οικοδομικι 

 
17.099.638 

 
25.362.717 

Ινδία (63%), Ρορτογαλία (12,8%), Κίνα 
(8,5%), Ιταλία (7,4%), Ιςπανία (4,4%), 
Γαλλία (2%), Ελλάδα (0,44%) 

3925 Είδθ εξοπλιςμοφ για 
καταςκευζσ, από πλαςτικζσ 
φλεσ, π.δ.κ.α. 

 
20.265.830 

 
25.355.963 

Τουρκία (30,6%), Ιταλία (15,3%), Κίνα 
(9,5%), Γερμανία (6,7%), Βρετανία (6,6%), 
Γαλλία (6,2%), … Ελλάδα (2%) 
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Δ.Κ. ΡΕΙΓΑΦΗ ΑΞΙΑ 2017 ($) ΑΞΙΑ 2018 ($) ΚΥΙΟΙ ΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
7211 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από 

ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβεσ, με πλάτοσ < 600 mm, 
μθ επιςτρωμζνα ι επενδυμζνα 

 
11.042.539 

 
22.781.640 

Κίνα (88,8%), Ιταλία (3,5%), Γερμανία 
(1,7%) 

9406 Ρροκαταςκευζσ 19.718.414 22.525.838 ωςία (18,5%), Ιςπανία (17,4%), Κίνα 
(10,9%), Ινδία (10,3%), Ιταλία (8,1%), 
Τουρκία (8%) 

7324 Είδθ υγιεινισ και μζρθ τουσ, 
από ςίδθρο & χάλυβα  

18.767.684 22.250.902 Κίνα (38,3%), Τουρκία (27,8%), Γερμανία 
(8,6%), Ιταλία (7,7%), Ν. Κορζα (6,7%), … 
Ελλάδα (0,75%) 

7005 Κρφςταλλο ςε φφλλα, ζςτω και 
με απορροφθτικι, ανακλαςτικι 
ι μθ ανακλαςτικι ςτρϊςθ, 
αλλά όχι αλλιϊσ κατεργαςμζνο 

6.767.104 21.956.303 Κίνα (23,9%), Σ. Αραβία (17,6%), Ινδία 
(17,5%), Τουρκία (15,2%), Βζλγιο (5,7%), 
ουμανία (5,7%), ΘΑΕ (5,5%) 

8311 Σφρματα, βζργεσ, ςωλινεσ & 
παρόμοια είδθ, από κοινά 
μζταλλα, επενδυμζνα 

17.988.718 21.678.673 Κίνα (29,8%), Μαλαιςία (10,3%), Τουρκία 
(9,3%), Ν. Κορζα (7,7%), Γερμανία (6,4%), 
Ιταλία (6,3%) 

8416 Καυςτιρεσ για τθν 
τροφοδότθςθ των εςτιϊν, με 
υγρά, ςτερεά καφςιμα, ι αζρια. 
Εςτίεσ αυτόματεσ 

13.879.148 20.843.363 Γερμανία (42,5%), Ιταλία (24,4%), ουμανία 
(19,6%), Βρετανία (3,1%), ΘΡΑ (2,2%), … 
Ελλάδα (0,01%) 

7212 Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ, από 
ςίδθρο ι από όχι ςε κράμα 
χάλυβεσ, με πλάτοσ < 600 mm, 
επιςτρωμζνα ι επενδυμζνα 

15.170.905 20.666.464 Κίνα (29,9%), Ιταλία (15,8%), Βζλγιο 
(14,6%), Γερμανία (10,3%), Ν. Κορζα (8,4%), 
Τουρκία (7,8%), Ιςπανία (4,2%), Ταϊβάν 
(4%), Ταϊλάνδθ (1,4%), Ελλάδα (1,37%) 

6908 Κεραμικζσ πλάκεσ & πλακάκια, 
μωςαϊκά 

 
29.111.824 

 
20.164.868 

Ιςπανία (37,5%), Ινδία (29,9%), ΘΑΕ 
(15,5%), Κίνα (8,7%), Ιταλία (6,1%), … 
Ελλάδα (0,01%) 

7213 Χοντρόςυρμα από ςίδθρο ι 
από όχι ςε κράμα χάλυβεσ 

 
23.200.945 

 
18.493.915 

Τουρκία (83,8%), ωςία (12,3%), Κίνα 
(3,4%) 

Ρθγι: Αιγυπτιακι ςτατιςτικι υπθρεςία (CAPMAS) 

Ππωσ φαίνεται από τα ανωτζρω ςτοιχεία, το ςυντριπτικά μεγαλφτερο μζροσ των 
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν δομικϊν υλικϊν αφορά κυρίωσ μεταλλικά προϊόντα, και 
δθ θμικατεργαςμζνα προϊόντα ςιδιρου & χάλυβα (Δ.Κ. 7207, ειςαγωγζσ $1,62 δις. 
το 2018, με αφξθςθ 46,9% ζναντι του 2017), λοιπά τελικά προϊόντα ςιδιρου & 
χάλυβα (Δ.Κ. 7326, ειςαγωγζσ $1,01 δις. το 2018, με μείωςθ 8,6% ζναντι του 2017), 
πλατζα προϊόντα ζλαςθσ μεγάλου πλάτουσ (Δ.Κ. 7208, ειςαγωγζσ $716,4 εκατ. το 
2018, με αφξθςθ 14,5% ζναντι του 2017) και ςωλινεσ και προφίλ ςιδιρου & 
χάλυβα (Δ.Κ. 7306, ειςαγωγζσ $641,6 εκατ. το 2018, με αφξθςθ 7,9% ζναντι του 
2017). Θ Αίγυπτοσ ειςάγει επίςθσ, όπωσ είναι φυςικό μεγάλεσ ποςότθτεσ δομικϊν 
υλικϊν από ξφλο, κυρίωσ πριονιςμζνθ ι πελεκθμζνθ ξυλεία (Δ.Κ. 4407, ειςαγωγζσ 
$1,03 δις. το 2018), βαλβίδεσ και εξαρτιματα για ςυςτιματα κεντρικισ 
κζρμανςθσ (Δ.Κ. 8481, ειςαγωγζσ $457,2 εκατ. το 2018), θλεκτρικά καλϊδια και 
μονωμζνουσ θλεκτρικοφσ αγωγοφσ (Δ.Κ. 8544, ειςαγωγζσ $453,6 εκατ. το 2018). 
Ειςάγει επίςθσ αξιόλογεσ ποςότθτεσ και αξίεσ ορυκτϊν πετρωμάτων, κεραμικϊν, 
χρωμάτων, δομικϊν υλικϊν από πλαςτικό, προϊόντων αλουμινίου και χαλκοφ, 
θλεκτρολογικοφ υλικοφ. 

Ωσ κφριεσ προμθκεφτριεσ χϊρεσ τθσ Αιγφπτου με δομικά υλικά, ςτα αιγυπτιακά 
ςτοιχεία (CAPMAS) εμφανίηονται οι εξισ: 

https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
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(α) οι Ρωςία, Ουκρανία, Κίνα, Ν. Κορζα, Σουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Βζλγιο, Ιςπανία, 
Ολλανδία, . Αραβία, αλλά και ΗΠΑ, Ιαπωνία και Βραηιλία όςον αφορά τα 
μεταλλικά προϊόντα,  
(β) οι δυτικοευρωπαϊκζσ χώρεσ, θ Κίνα, οι ΗΠΑ και θ Σουρκία όςον αφορά τον 
θλεκτρολογικό εξοπλιςμό,  
(γ) θ Κίνα, θ . Αραβία και οι δυτικοευρωπαϊκζσ χώρεσ όςον αφορά τα πλαςτικά 
προϊόντα,  
(δ) θ Σουρκία με μεγαλφτερα ι μικρότερα μερίδια αγοράσ ςχεδόν ςε όλεσ τισ 
κατθγορίεσ υλικϊν με δομικζσ χριςεισ,  
(ε) θ Κίνα και άλλεσ αςιατικζσ χώρεσ (Ν. Κορζα, Ινδία, Σ. Αραβία), αλλά και οι 
δυτικοευρωπαϊκζσ χώρεσ και οι ΗΠΑ όςον αφορά τα χρϊματα / βαφζσ,  
(ςτ) θ Σουρκία, θ Ιταλία, θ Ιςπανία, θ Ινδία, θ Πορτογαλία, θ Κίνα όςον αφορά τα 
μάρμαρα και ςυναφι ορυκτά δομικά πετρϊματα,  
(η) θ Ιςπανία και οριςμζνεσ χώρεσ τθσ Δυτικισ Ευρώπθσ, θ Κίνα και άλλεσ αςιατικζσ 
χώρεσ όςον αφορά τα κεραμικά προϊόντα,  
(θ) θ . Αραβία, θ Κίνα, το Μπαχρζιν, το Ομάν, τα ΗΑΕ και οι ευρωπαϊκζσ χώρεσ 
όςον αφορά τα προϊόντα αλουμινίου. 

Στα αιγυπτιακά ςτατιςτικά ςτοιχεία, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ διαφόρων κατθγοριϊν 
υλικϊν δομικϊν χριςεων εμφανίηονται να κατζχουν αξιόλογα μερίδια ςε αρκετζσ 
κατθγορίεσ των αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν. Αναφζρουμε τα ακόλουκα μερίδια που 
κατζχουν τα κφρια ελλθνικά εξαγόμενα δομικά υλικά, επί του ςυνόλου των 
αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν του 2018, ςτισ αντίςτοιχεσ τετραψιφιεσ κατθγορίεσ του 
δαςμολογίου: 

ΑΞΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΤΗ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ 2018 
για κφριεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν (ςτοιχεία CAPMAS) 

1. Δ.Κ. 2714 (Άςφαλτοσ & αςφαλτοφχα ορυκτά): Αξία: $109,3 εκατ., μερίδιο: 
46,2% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $236,34 εκατ. Κφριοσ 
ανταγωνιςτισ: Ιταλία (43,6%)  

2. Δ.Κ. 7210 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ ςιδιρου / χάλυβα, μεγάλου πλάτουσ, 
επιςτρωμζνα ι επενδεδυμζνα): Αξία: $3,93 εκατ., μερίδιο: 1,18% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $334,15 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα 
(29,9%), Ν. Κορζα (19,1%)     

3. Δ.Κ. 8544 (Σφρματα / καλϊδια θλεκτροτεχνικισ χριςθσ): Αξία: $3,69 εκατ., 
μερίδιο: 0,81% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $453,65 εκατ. 
Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα (19,6%), Γερμανία (14,2%) 

4. Δ.Κ. 7214 (άβδοι ςιδιρου / χάλυβα): Αξία: $1,83 εκατ., μερίδιο: 1,55% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $118,18 εκατ. Κυρίαρχοσ τθσ αγοράσ: Σ. 
Αραβία (95,2%) 

5. Δ.Κ. 3206 (Ανόργανεσ χρωςτικζσ φλεσ): Αξία: $1,65 εκατ., μερίδιο: 0,9% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $183 εκατ. 

6. Δ.Κ. 7207 (Ημιτελι προϊόντα ςιδιρου / χάλυβα): Αξία: $1,34 εκατ., μερίδιο: 
0,08% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $1,62 δις. Κυρίαρχοι τθσ 
αγοράσ: Κίνα (26,4%), Σ. Αραβία (19,1%)    

7. Δ.Κ. 8481 (Κρουνοί, βαλβίδεσ για ςυςτιματα κζρμανςθσ): Αξία: $814,82 
χιλ., μερίδιο: 0,18% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $457,17 εκατ. 
Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Ιταλία (36,6%), Κίνα (18,9%)   
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8. Δ.Κ. 4411 (Ρλάκεσ - διαφράγματα από ξφλο): Αξία: $799 χιλ., μερίδιο: 0,6% 
επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $132,19 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: 
Κίνα (21,3%), Ταϊλάνδθ (21,1%)  

9. Δ.Κ. 8302 (Σιδθρικά εξαρτιματα δομικισ χριςθσ): Αξία: 714,39 χιλ., 
μερίδιο: 0,86% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $83,09 εκατ. Κυρίαρχοι 
τθσ αγοράσ: Κίνα (56,3%), Ιταλία (12,3%) 

10. Δ.Κ. 7409 (Ρλάκεσ & φφλλα χαλκοφ): Αξία: $644,68 χιλ., μερίδιο: 1,37% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $46,89 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: 
Τουρκία (33,7%), Βουλγαρία (33,3%)   

11. Δ.Κ. 3204 (Οργανικζσ χρωςτικζσ φλεσ): Αξία: $545,91 χιλ., μερίδιο: 0,39% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $139,6 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα 
(26,2%), Ινδία (24,9%) 

12. Δ.Κ. 2515 (Μάρμαρο, τραβερτίνθσ & άλλα αςβεςτολικικά πετρϊματα): 
Αξία: $528,22 χιλ., μερίδιο: 0,97% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν 
$54,34 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Τουρκία (35,5%), Ιταλία (32,6%) 

13. Δ.Κ. 3925 (Ρλαςτικά είδθ εξοπλιςμοφ για καταςκευζσ): Αξία: 510,51 χιλ., 
μερίδιο: 2% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $25,36 εκατ. Κυρίαρχοι 
τθσ αγοράσ: Τουρκία (30,6%), Ιταλία (15,3%) 

14. Δ.Κ. 7326 (Λοιπά τεχνουργιματα από ςίδθρο / χάλυβα): Αξία: $479,95 χιλ., 
μερίδιο: 0,05% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $1,01 δις. Κυρίαρχοι 
τθσ αγοράσ: ΘΡΑ (18,5%), Ιταλία (16,4%), Κίνα (14,7%) 

15. Δ.Κ. 9405 (Συςκευζσ φωτιςμοφ): Αξία: $407,74 χιλ., μερίδιο: 0,35% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $114,89 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα 
(60,2%), Ιταλία (13,4%) 

16. Δ.Κ. 3921 (Ρλάκεσ, φφλλα, μεμβράνεσ από πλαςτικζσ φλεσ): Αξία: $320,66 
χιλ., μερίδιο: 0,16% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $201,99 εκατ. 
Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα (37,1%), Σ. Αραβία (11,2%) 

17. Δ.Κ. 8301 (Λουκζτα, κλειδαριζσ, ςφρτεσ): Αξία: 320,29 χιλ., μερίδιο: 1,17% 
επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $27,28 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: 
Κίνα (42,9%), Τουρκία (18,8%) 

18. Δ.Κ. 7306 (Σωλινεσ από ςίδθρο / χάλυβα): Αξία: $308,94 χιλ., μερίδιο: 
0,05% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $641,61 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ 
αγοράσ: Ιταλία (22,9%), Ολλανδία (15,7%) 

19. Δ.Κ. 3208 (Συνκετικά χρϊματα & βερνίκια): Αξία: $288,16 χιλ., μερίδιο: 
0,25% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $114,24 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ 
αγοράσ: ΘΡΑ (18,1%), Ιταλία (17,1%) 

20. Δ.Κ. 7212 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ ςιδιρου / χάλυβα, μικροφ πλάτουσ, 
επιςτρωμζνα ι επενδεδυμζνα): Αξία: $283,48 χιλ., μερίδιο: 1,37% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $20,67 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: Κίνα 
(29,9%), Ιταλία (15,8), Βζλγιο (14,6%) 

21. Δ.Κ. 7604 (άβδοι από αλουμίνιο): Αξία: $275 χιλ., μερίδιο: 0,46% επί 
ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $59,22 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ αγοράσ: 
Μπαχρζιν (56,6%), Ομάν (11,1%), ΘΑΕ (11%) 

22. Δ.Κ. 3214 (Στόκοσ, κονίεσ ρθτίνθσ & μαςτίχεσ): Αξία: $257,71 χιλ., μερίδιο: 
0,85% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $30,49 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ 
αγοράσ: Ιαπωνία (13,4%), Γερμανία (10,6%) 

 



59 
 

23. Δ.Κ. 7308 (Καταςκευζσ από ςίδθρο / χάλυβα): Αξία: $230,11 χιλ., μερίδιο: 
0,06% επί ςυνόλου αιγυπτιακϊν ειςαγωγϊν $417,76 εκατ. Κυρίαρχοι τθσ 
αγοράσ: Ιςπανία (23%), Κίνα (15,8%) 

24. Αξιοςθμείωτεσ είναι τζλοσ οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ κερμοςιφϊνων, αξίασ 
$983,25 χιλ. το 2018 (αφξθςθ 75,1% ζναντι του 2017), με μερίδιο αγοράσ 
42,5% ςτο 10ψθφιο δαςμολογικό κωδικό 8419191000 (ςυνολικζσ 
αιγυπτιακζσ ειςαγωγζσ $2,31 εκατ.). Κφριοι ανταγωνιςτζσ οι Κίνα (με μερίδιο 
19,6%) και θ Τουρκία (με μερίδιο 13,1%).  

Κ.Δ. 
(4ΨΗΦ.) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 2017 (€) 2017 (ΡΟΣ.) 2018 (€) 2018 (ΡΟΣ.) % 2018/17 
(ΑΞΙΕΣ) 

% 2018/17 
(ΡΟΣΟΤ.) 

2713’ Οπτάνκρακασ (κοκ) από 
πετρζλαιο, άςφαλτοσ από 
πετρζλαιο και άλλα 
υπολείμματα των λαδιϊν 
πετρελαίου ι των 
αςφαλτοφχων ορυκτϊν 

28.409.735 118.203.646 90.747.927 297.747.335 219,4% 151,9% 

8544' Σφρματα και καλϊδια  
(& ομοαξονικά καλϊδια) 
για θλεκτροτεχνικι 
χριςθ, μονωμζνα  

278.570 44.564 3.362.709 950.258 1107,1% 2032,3% 

7210' Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ 
από ςίδθρο ι από όχι ςε 
κράμα χάλυβα, με πλάτοσ 
>= 600 mm, που ζχουν 
ελακεί ςε κερμι ι ψυχρι 
κατάςταςθ, επιςτρωμζνα  

3.633.953 5.558.341 3.298.408 4.722.952 -9,2% -15,0% 

3204' Χρωςτικζσ φλεσ 
ςυνκετικζσ οργανικζσ, 
ζςτω και κακοριςμζνθσ 
χθμικισ ςφςταςθσ 

2.882.486 1.635.513 1.742.977 889.626 -39,5% -45,6% 

3806' Κολοφϊνια και ρθτινικά 
οξζα, κακϊσ και τα 
παράγωγά τουσ. Αικζριο 
ζλαιο, ζλαια κολοφωνίου. 
Γόμεσ λιωμζνεσ 

1.498.424 875.725 1.463.522 943.000 -2,3% 7,7% 

7214’ άβδοι από ςίδθρο / 
χάλυβα    

Ø Ø 1.370.744 2.979.880 ∞ ∞ 

3816' Τςιμζντα, κονιάματα, 
ςκυροδζματα και 
παρόμοιεσ πυρίμαχεσ 
ςυνκζςεισ  

2.213.943 5.720.705 1.230.753 4.271.500 -44,4% -25,3% 

8302' Σιδθρικά και παρόμοια 
είδθ, από κοινά μζταλλα, 
για ζπιπλα, πόρτεσ, 
ςκάλεσ, παράκυρα, 
παντηοφρια 
 

260.796 46.231 710.672 94.967 172,5% 105,4% 
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Κ.Δ. 
(4ΨΗΦ.) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 2017 (€) 2017 (ΡΟΣ.) 2018 (€) 2018 (ΡΟΣ.) % 2018/17 
(ΑΞΙΕΣ) 

% 2018/17 
(ΡΟΣΟΤ.) 

4411' Ρλάκεσ-διαφράγματα από 
ίνεσ ξφλου ι άλλεσ 
ξυλϊδεισ φλεσ, 
ςυςςωματωμζνεσ με 
ρθτίνεσ ι άλλα οργανικά 
ςυνδετικά  

392.730 1.165.488 576.981 1.422.830 46,9% 22,1% 

8301' Λουκζτα, κλειδαριζσ & 
ςφρτεσ αςφαλείασ, από 
κοινά μζταλλα. Κλείςτρα, 
κλειδιά για τα είδθ αυτά 

105.470 9.357 495.301 53.002 369,6% 466,4% 

3925' Είδθ εξοπλιςμοφ για 
καταςκευζσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ, π.δ.κ.α. 

600.258 318.640 471.586 234.777 -21,4% -26,3% 

3922' Μπανιζρεσ, ντουςιζρεσ, 
νιπτιρεσ, μπιντζδεσ και 
παρόμοια είδθ υγιεινισ 
και κακαριότθτασ, από 
πλαςτικζσ φλεσ 

357.077 35.668 461.304 46.716 29,2% 31,0% 

2515' Μάρμαρα, τραβερτίνεσ 
και άλλοι αςβεςτόλικοι 
για πελζκθμα ι χτίςιμο, 
φαινομενικισ πυκνότθτασ 
>= 2,5, και αλάβαςτρο, 
ζςτω και χοντρικά 
κατεργαςμζνα ι απλά 
κομμζνα 

245.301 2.189.044 432.613 3.156.327 76,4% 44,2% 

9405' Συςκευζσ φωτιςμοφ και 
τα μζρθ αυτϊν, που δεν 
κατονομάηονται οφτε 
περιλαμβάνονται αλλοφ. 
Λάμπεσ-ρεκλάμεσ, 
φωτεινοί πίνακεσ, 
φωτεινζσ επιγραφζσ και 
παρόμοια είδθ, με μόνιμθ 
πθγι φωτιςμοφ, κακϊσ 
και τα μζρθ αυτϊν 

615.941 22.843 423.767 12.050 -31,2% -47,2% 

6810' Τεχνουργιματα από 
τςιμζντο, από ςκυρόδεμα 
ι από τεχνθτι πζτρα, 
ζςτω και οπλιςμζνα 

376.020 889.843 406.106 857.256 8,0% -3,7% 

7604' άβδοι και είδθ με 
κακοριςμζνθ μορφι, από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 

289.237 70.348 388.410 111.632 34,3% 58,7% 

4009’ Σωλινεσ κάκε είδουσ από 
βουλκανιςμζνο 
καουτςοφκ μθ 
ςκλθρυμζνο 

883 50 300.638 3.587 33947,3% 7074,0% 

6905' Κεραμίδια, μζρθ 
καπνοδόχων, αγωγοί 
καπνοφ, αρχιτεκτονικζσ 
διακοςμιςεισ και άλλα 
κεραμευτικά είδθ για τθν 
οικοδομικι 
 
 

348.377 4.979.020 263.675 4.024.916 -24,3% -19,2% 
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Κ.Δ. 
(4ΨΗΦ.) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 2017 (€) 2017 (ΡΟΣ.) 2018 (€) 2018 (ΡΟΣ.) % 2018/17 
(ΑΞΙΕΣ) 

% 2018/17 
(ΡΟΣΟΤ.) 

7610' Καταςκευζσ και μζρθ 
καταςκευϊν (π.χ. γζφυρεσ 
και τμιματα γεφυρϊν, 
πφργοι, πυλϊνεσ, ςτφλοι, 
κολόνεσ, ικριϊματα, 
ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ, 
πφλεσ, πόρτεσ, παράκυρα, 
κακϊσ και τα πλαίςια 
αυτϊν, από αργίλιο 

40.382 5.609 248.104 38.316 514,4% 583,1% 

3909' θτίνεσ αμινικζσ, 
φαινολικζσ και 
πολυουρεκάνεσ, ςε 
αρχικζσ μορφζσ 

228.280 89.450 215.290 88.650 -5,7% -0,9% 

3920' Ρλάκεσ, φφλλα κλπ., από 
πλαςτικζσ φλεσ μθ 
κυψελϊδεισ, μθ 
ενιςχυμζνα οφτε με 
απανωτζσ ςτρϊςεισ, οφτε 
όμοια ςυνδυαςμζνα με 
άλλεσ φλεσ 

180.792 73.205 201.567 85.833 11,5% 17,3% 

2519' Ανκρακικό μαγνιςιο 
φυςικό μαγνθτίτθσ. 
Μαγνθςία που 
αποκτικθκε με τιξθ με 
θλεκτριςμό  

213.367 717.000 174.566 465.000 -18,2% -35,1% 

3208' Χρϊματα επίχριςθσ & 
βερνίκια με βάςθ 
ςυνκετικά πολυμερι ι 
τροποποιθμζνα φυςικά 
πολυμερι,  διαλυμζνα ςε 
μθ υδατϊδεσ μζςο 

118.988 42.857 157.592 58.626 32,4% 36,8% 

7212' Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ 
από ςίδθρο ι από όχι ςε 
κράμα χάλυβα, με πλάτοσ 
< 600 mm, που ζχουν 
ελακεί ςε κερμι ι ςε 
ψυχρι κατάςταςθ, 
επιςτρωμζνα 

420.827 522.802 153.082 198.258 -63,6% -62,1% 

7411' Σωλινεσ από χαλκό 295.779 45.758 142.666 21.065 -51,8% -54,0% 

7616' Τεχνουργιματα από 
αργίλιο, π.δ.κ.α. 

54.435 3.582 109.758 18.386 101,6% 413,3% 

3919' Ρλάκεσ, φφλλα & άλλεσ 
επίπεδεσ μορφζσ, 
αυτοκόλλθτα, από 
πλαςτικζσ φλεσ, ζςτω και 
ςε κυλίνδρουσ 

310.269 298.226 105.436 107.585 -66,0% -63,9% 

6802' Ρζτρεσ κατάλλθλεσ για 
λάξευςθ ι για τθν 
οικοδομικι, φυςικζσ, 
άλλεσ από ςχιςτόλικο, 
επεξεργαςμζνεσ και 
τεχνουργιματα 
 
 
 

52.371 391.838 100.758 118.620 92,4% -69,7% 
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Κ.Δ. 
(4ΨΗΦ.) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 2017 (€) 2017 (ΡΟΣ.) 2018 (€) 2018 (ΡΟΣ.) % 2018/17 
(ΑΞΙΕΣ) 

% 2018/17 
(ΡΟΣΟΤ.) 

8536' Συςκευζσ θλεκτρικζσ, για 
το κλείςιμο, τθ διακοπι, 
τθν προςταςία ι τθ 
ςφνδεςθ θλεκτρικϊν 
κυκλωμάτων (π.χ. 
διακόπτεσ) 

108.872 2.146 97.893 1.698 -10,1% -20,9% 

7305' Σωλινεσ, κυκλικισ 
διατομισ και εξωτερικισ 
διαμζτρου < 406,4 mm, 
που παράγονται από 
πλατζα προϊόντα ζλαςθσ 
από ςίδθρο ι χάλυβα 
(π.χ. ςυγκολλθμζνοι ι 
καρφωμζνοι)                                           
> 406,4 mm 

93.518 112.853 97.351 113.910 4,1% 0,9% 

3214' Στόκοσ υαλουργϊν, κονίεσ 
ρθτίνθσ και άλλεσ 
μαςτίχεσ (ςτόκοι) 

25.888 49.078 91.927 87.892 255,1% 79,1% 

2508’ Άλλεσ άργιλοι & χϊματα 5.934 39.495 88.720 3.523.200 1395,1% 8820,6% 

8415’ Συςκευζσ τεχνθτοφ 
κλίματοσ 

15.475 64 82.350 5.820 432,1% 8993,8% 

9406' Κτίρια 
προκαταςκευαςμζνα, 
ζςτω και ατελι ι μθ 
ςυναρμολογθμζνα 

92.653 11.288 80.571 16.264 -13,0% 44,1% 

4016’ Άλλα τεχνουργιματα από 
καουτςοφκ 
βουλκανιςμζνο, μθ 
ςκλθρυμζνο 

10.859 1.195 80.423 4.110 640,6% 243,9% 

3921' Ρλάκεσ, φφλλα, 
μεμβράνεσ, ταινίεσ, από 
πλαςτικζσ φλεσ, 
ενιςχυμζνα, με απανωτζσ 
ςτρϊςεισ, με υπόκεμα ι 
όμοια ςυνδυαςμζνα με 
άλλεσ φλεσ 

62.096 118.918 76.258 120.945 22,8% 1,7% 

7324' Είδθ υγιεινισ ι 
ευπρεπιςμοφ και τα μζρθ 
αυτϊν, από ςίδθρο ι 
χάλυβα 

Ø Ø 44.081 11.305 ∞ ∞ 

7418’ Είδθ οικιακισ χριςθσ ι 
οικιακισ οικονομίασ, 
υγιεινισ ι ευπρεπιςμοφ, 
και τα μζρθ τουσ, από 
χαλκό 

Ø Ø 43.061 1.608 ∞ ∞ 

3209' Χρϊματα επίχριςθσ και 
βερνίκια με βάςθ 
ςυνκετικά πολυμερι ι 
τροποποιθμζνα φυςικά 
πολυμερι, 
διαςκορπιςμζνα ι 
διαλυμζνα ςε υδατϊδεσ 
μζςο 
 
 

47.040 7.258 42.104 35.160 -10,5% 384,4% 

https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
https://eurostat.statistics.gr/SearchNew/search
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Κ.Δ. 
(4ΨΗΦ.) 

ΡΕΙΓΑΦΗ 2017 (€) 2017 (ΡΟΣ.) 2018 (€) 2018 (ΡΟΣ.) % 2018/17 
(ΑΞΙΕΣ) 

% 2018/17 
(ΡΟΣΟΤ.) 

8538' Μζρθ που προορίηονται 
αποκλειςτικά ι κφρια για 
ςυςκευζσ τθσ κλάςθσ 
8535, 8536 ι 8537, 
π.δ.κ.α. 

56.918 1.235 40.384 2.064 -29,0% 67,1% 

7606' Ελάςματα και ταινίεσ, από 
αργίλιο, με πάχοσ > 0,2 
mm (εκτόσ από 
ανεπτυγμζνα ελάςματα 
και ταινίεσ) 

22.450 7.835 37.292 14.387 66,1% 83,6% 

8481' υκμιςτικοί κρουνοί, 
παρόμοιεσ ςυςκευζσ για 
ςωλινεσ, ατμολζβθτεσ 

62.468 754 29.033 607 -53,5% -19,5% 

7222’ άβδοι και είδθ με 
κακοριςμζνθ μορφι από 
ανοξείδωτουσ χάλυβεσ 
 

446 42 23.172 1.146 5095,5% 2628,6% 

7308' Καταςκευζσ και μζρθ 
καταςκευϊν (π.χ. γζφυρεσ 
και τμιματα γεφυρϊν, 
πφργοι, πυλϊνεσ, ςτφλοι, 
κολϊνεσ, ικριϊματα, 
ςτζγεσ, ηευκτά ςτζγθσ, 
πφλεσ, πόρτεσ, παράκυρα 
κακϊσ και τα πλαίςια 
αυτϊν) 

392.932 70.647 21.599 4.124 -94,5% -94,2% 

4008’ Ρλάκεσ, φφλλα, ταινίεσ, 
ράβδοι και είδθ 
κακοριςμζνθσ μορφισ, 
από καουτςοφκ 
βουλκανιςμζνο, μθ 
ςκλθρυμζνο 

19.996 6.985 21.077 6.856 5,4% -1,8% 

8404' Βοθκθτικζσ ςυςκευζσ για 
λζβθτεσ τθσ κλάςθσ 8402 
ι 8403 

Ø Ø 20.536 1.800 ∞ ∞ 

7207' Θμιτελι προϊόντα από 
ςίδθρο ι από όχι ςε 
κράμα χάλυβα 

2.392.039 5.498.940 Ø Ø -100,0% -100,0% 

3206' Χρωςτικζσ φλεσ 
ανόργανεσ ι ορυκτζσ, που 
δεν κατονομάηονται 
αλλοφ 

49.072 22.583 Ø Ø -100,0% -100,0% 

7306' Σωλινεσ & κοίλα είδθ με 
κακοριςμζνθ μορφι, από 
ςίδθρο ι χάλυβα 

16.472 21.777 Ø Ø -100,0% -100,0% 

ΡΘΓΘ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Με βάςθ τισ αξίεσ (ςε €), ωσ ςθμαντικότερεσ κατθγορίεσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ 
τθν Αίγυπτο το 2018, με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., καταγράφονται οι 
ακόλουκεσ: 
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1. Δ.Κ. 2713 (Οπτάνκρακασ από πετρζλαιο, άςφαλτοσ από πετρζλαιο και άλλα 
υπολείμματα λαδιϊν πετρελαίου ι αςφαλτοφχων ορυκτϊν): €90,75 εκατ., 
ποςότθτα 297.747 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 219,4% και ποςότθτασ κατά 
151,9% ζναντι του 2017 

2. Δ.Κ. 8544 (Σφρματα & καλϊδια, μονωμζνα): €3,36 εκατ., ποςότθτα 950,3 
τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 1107,1% και ποςότθτασ κατά 2032,3% ζναντι του 
2017 

3. Δ.Κ. 7210 (Ρλατζα προϊόντα ζλαςθσ ςιδιρου / χάλυβα, πλάτουσ >= 600mm, 
επιςτρωμζνα): €3,3 εκατ., ποςότθτα 4.723 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 9,2% και 
ποςότθτασ κατά 15% ζναντι του 2017 

4. Δ.Κ. 3204 (Συνκετικζσ οργανικζσ χρωςτικζσ φλεσ): €1,74 εκατ., ποςότθτα 889,6 
τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 39,5% και ποςότθτασ κατά 45,6% ζναντι του 2017 

5. Δ.Κ. 3806 (Κολοφϊνια & ρθτινικά οξζα): €1,46 εκατ., ποςότθτα 943 τόνοι, 
μείωςθ αξίασ κατά 2,3%, αφξθςθ ποςότθτασ κατά 7,7% ζναντι του 2017 

6. Δ.Κ. 7214 (άβδοι από ςίδθρο / χάλυβα): €1,37 εκατ., ποςότθτα 2.980 τόνοι, 
δεν είχαν καταγραφεί εξαγωγζσ το 2017 

7. Δ.Κ. 3816 (Ρυρίμαχα τςιμζντα, κονιάματα, ςκυροδζματα): €1,23 εκατ., 
ποςότθτα 4.271,5 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 44,4% και ποςότθτασ κατά 25,3% 
ζναντι του 2017 

8. Δ.Κ. 8302 (Σιδθρικά & παρόμοια μεταλλικά είδθ, για ζπιπλα, πόρτεσ, 
παράκυρα, ςκάλεσ κλπ.): €710,67 χιλ., ποςότθτα 95 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 
172,5% και ποςότθτασ κατά 105,4% ζναντι του 2017 

9. Δ.Κ. 4411 (Ρλάκεσ - διαφράγματα από ίνεσ ξφλου): €576,98 χιλ., ποςότθτα 
1.423 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 46,9% και ποςότθτασ κατά 22,1% ζναντι του 
2017 

10. Δ.Κ. 8301 (Λουκζτα, κλειδαριζσ, ςφρτεσ & κλειδιά, από κοινά μζταλλα): 
€495,3 χιλ., ποςότθτα 53 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 369,6% και ποςότθτασ κατά 
466,4% ζναντι του 2017 

11. Δ.Κ. 3925 (Εξοπλιςμόσ για καταςκευζσ από πλαςτικζσ φλεσ): €471,59 χιλ., 
ποςότθτα 234,8 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 21,4% και ποςότθτασ κατά 26,3% 
ζναντι του 2017 

12. Δ.Κ. 3922 (Είδθ υγιεινισ από πλαςτικζσ φλεσ): €461,3 χιλ., ποςότθτα 46,7 
τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 29,2% και ποςότθτασ κατά 31% ζναντι του 2017 

13. Δ.Κ. 2515 (Μάρμαρα, τραβερτίνεσ, χοντρικά κατεργαςμζνα ι απλϊσ 
κομμζνα): €432,61 χιλ., ποςότθτα 3.156 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 76,4% και 
ποςότθτασ κατά 44,2% ζναντι του 2017 

14. Δ.Κ. 9405 (Συςκευζσ και ςυςτιματα φωτιςμοφ): €423,77 χιλ., ποςότθτα 12 
τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 31,2% και ποςότθτασ κατά 47,2% ζναντι του 2017 

15. Δ.Κ. 6810 (Τεχνουργιματα από τςιμζντο, ςκυρόδεμα, τεχνθτι πζτρα): €406,11 
χιλ., ποςότθτα 857,3 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 8%, μείωςθ ποςότθτασ κατά 
3,7% ζναντι του 2017 

16. Δ.Κ. 7604 (άβδοι & είδθ κακοριςμζνθσ μορφισ από αλουμίνιο): €388,41 χιλ., 
ποςότθτα 111,6 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 34,3% και ποςότθτασ κατά 58,7% 
ζναντι του 2017 

17. Δ.Κ. 4009 (Σωλινεσ από βουλκανιςμζνο καουτςοφκ): €300,64 χιλ., ποςότθτα 
3,6 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 33947,3% και ποςότθτασ κατά 7074% ζναντι του 
2017 
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18. Δ.Κ. 6905 (Κεραμίδια & άλλα κεραμευτικά είδθ για τθν οικοδομικι): €263,67 
χιλ., ποςότθτα 4.025 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 24,3% και ποςότθτασ κατά 19,2% 
ζναντι του 2017 

19. Δ.Κ. 7308 (Καταςκευζσ & μζρθ καταςκευϊν, από ςίδθρο & χάλυβα): €392,93 
χιλ., ποςότθτα 71 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 56,2% και ποςότθτασ κατά 72,9% 
ζναντι του 2016 

20. Δ.Κ. 7610 (Καταςκευζσ & μζρθ αυτϊν, από αλουμίνιο): €248,1 χιλ., ποςότθτα 
38,3 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 514,4% και ποςότθτασ κατά 583,1% ζναντι του 
2017 

21. Δ.Κ. 3909 (θτίνεσ & πολυουρεκάνεσ, ςε αρχικζσ μορφζσ): €215,29 χιλ., 
ποςότθτα 88,6 τόνοι, μείωςθ αξίασ κατά 5,7% και ποςότθτασ κατά 0,9% ζναντι 
του 2017 

22. Δ.Κ. 3920 (Ρλάκεσ, φφλλα κλπ., από πλαςτικζσ φλεσ, μθ ενιςχυμζνα): €201,58 
χιλ., ποςότθτα 85,8 τόνοι, αφξθςθ αξίασ κατά 11,5% και ποςότθτασ κατά 17,3% 
ζναντι του 2017 

Ρεραιτζρω, διακρίνουμε τθν εξαφάνιςθ, το 2018, των ελλθνικϊν εξαγωγϊν 
οριςμζνων κατθγοριϊν προϊόντων με ςχετικά αξιόλογεσ αξίεσ το 2017, κυρίωσ των 
εξισ: (α) Δ.Κ. 7207 (θμιτελι προϊόντα ςιδιρου / χάλυβα), με αξία €2,39 εκατ. το 
2017 και (β) Δ.Κ. 3206 (ανόργανεσ χρωςτικζσ φλεσ, ορυκτζσ), με αξία €49,07 χιλ. το 
2017. 

Η ςυντριπτικι πλειονότθτα των δομικϊν υλικϊν προζλευςθσ Ε.Ε. που εξάγονται 
ςτθν Αίγυπτο, όπωσ και του ςυνόλου των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν προσ Αίγυπτο, 
απαλλάςςεται από δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ, με βάςθ τθν υπογραφείςα το 
2001 Συμφωνία Σφνδεςθσ Ε.Ε.-Αιγφπτου, θ οποία ιςχφει και εφαρμόηεται από το 
2004 και προβλζπει τθν εκατζρωκεν δαςμολογικι απελευκζρωςθ των αγροτικϊν 
και βιομθχανικϊν προϊόντων (με μεταβατικζσ διατάξεισ, για οριςμζνεσ κατθγορίεσ, 
15-ετοφσ διάρκειασ). Για τισ ιςχφουςεσ ειςαγωγικζσ διαδικαςίεσ και τουσ δαςμοφσ 
που εφαρμόηονται ςτθν Αίγυπτο, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να επιςκζπτονται τθν 
ιςτοςελίδα τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ (Market Access 
Database, ςτθ διεφκυνςθ: http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm). 

Επιπρόςκετα ςθμειϊνεται ότι, το αιγυπτιακό κράτοσ από τα μζςα Μαρτίου 2016 
εφαρμόηει νζα νομοκεςία για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ειςαγόμενων αγακϊν, θ 
οποία κεςπίηει ειδικι διαδικαςία πιςτοποίθςθσ, επικεϊρθςθσ και εγγραφισ ςε 
μθτρϊο εγκεκριμζνων αλλοδαπϊν παραγωγικϊν μονάδων (registration) που 
δφνανται να εξάγουν προσ Αίγυπτο. Ρζραν των κακυςτεριςεων που δθμιουργεί το 
εν λόγω κακεςτϊσ ςτουσ ξζνουσ εξαγωγείσ, τουσ επιβαρφνει επίςθσ με πρόςκετα 
ςθμαντικά κόςτθ, τα οποία ςυνεπάγεται θ διαδικαςία προ-πιςτοποίθςθσ. 

Θ εν λόγω προβλεπόμενθ διαδικαςία περιλαμβάνει τρία διαδοχικά ςτάδια 
ενεργειϊν (πιςτοποίθςθ παραγωγικϊν μονάδων, επικεϊρθςθ προϊόντων προ τθσ 
φόρτωςθσ και εγγραφι ςε «λευκι λίςτα»). Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Καΐρου μπορεί να 
προμθκεφςει κάκε ενδιαφερόμενο με τθν αιγυπτιακι νομοκεςία περί registration, 
κακϊσ και καταλόγουσ κατθγοριϊν προϊόντων και παραγωγικϊν μονάδων που 
εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ.  
Στα προϊόντα δομικϊν χριςεων που εμπίπτουν ςτισ ρυκμίςεισ τθσ διαδικαςίασ 
registration περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: (α) Είδθ υγιεινισ από διάφορεσ φλεσ, 

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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Δ.Κ. 392210, 392220, 6910, 732410, 732421, 732429, 741820, 75089020, 761520), 
(β) τοφβλα, πλάκεσ & πλακάκια, από πετρϊματα, κεραμικά ι πυρίμαχα υλικά  
(Δ.Κ. 680210, 68022110, 68029110, 690440, 681019, 6907, 6908), (γ) ράβδοι από 
ςίδθρο / χάλυβα (Δ.Κ. 7213, 7214, 7215), (δ) υλικά επζνδυςθσ δαπζδων (Δ.Κ. 3918, 
401691), (ε) ςυςκευζσ A/C (Δ.Κ. 841510, 841581, 841582, 841583), (ςτ) είδθ 
φωτιςμοφ οικιακισ χριςθσ (Δ.Κ. 940510, 940520, 940530, 94054090).   

Γ. Συμπεράςματα & προτάςεισ 

Θ διαχρονικι πορεία των διμερϊν οικονομικϊν και εμπορικϊν ςχζςεϊν μασ με τθν 
Αίγυπτο τθν τελευταία πενταετία χαρακτθρίηεται από μια αξιόλογθ δυναμικι που 
παρουςιάηει διάρκεια και αντοχι παρά τθν αρνθτικι ςυγκυρία που ζχουν βιϊςει 
κατά το ςυγκεκριμζνο διάςτθμα οι αντίςτοιχεσ οικονομίεσ. 

Ο εντυπωςιακόσ υπερτετραπλαςιαςμόσ του όγκου του διμεροφσ εμπορίου τθ 
10ετία 2008-2018 και ιδίωσ θ αλματϊδθσ άνοδοσ κατά το ςκζλοσ του που μασ 
ενδιαφζρει περιςςότερο, δθλαδι των εξαγωγϊν μασ, ζχει εδραιϊςει τθν Αίγυπτο 
ωσ μία εκ των ςπουδαιότερων εξαγωγικϊν αγορϊν μασ (9θ το 2018). Κατά ςυνζπεια, 
ζχει αυξθκεί τα τελευταία ζτθ το ενδιαφζρον των ελλθνικϊν επιχειριςεων για τθν 
αιγυπτιακι αγορά, γεγονόσ που επιβεβαιϊνεται και από τον αρικμό των αιτθμάτων 
για αναηιτθςθ εμπορικϊν εταίρων που περιζρχονται ςτο Γραφείο μασ. Από τθν 
ανάγνωςθ των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων των εξαγωγϊν μασ προκφπτει, ωςτόςο, 
διαχρονικά ςαφισ κυριαρχία των πετρελαιοειδϊν τα οποία καλφπτουν πάνω από τα 
2/3 του ςυνόλου, παρά τθν αφξθςθ ςτα ςθμαντικότερα εξαγόμενα προσ τθν χϊρα 
ελλθνικά προϊόντα. Συνεπϊσ αποτελεί μονόδρομο θ ςτόχευςθ για διεκδίκθςθ 
μεγαλφτερου μεριδίου από τα υπόλοιπα προϊόντα μασ με ταυτόχρονθ διεφρυνςθ 
του φάςματόσ τουσ. 

Δυνατότθτεσ για υλοποίθςθ τθσ παραπάνω επιδίωξισ μασ, παρά τα ανακφπτοντα 
κατά καιροφσ εμπόδια και δυςχζρειεσ, υπάρχουν πολλζσ και ιςχυρζσ αφοφ 
εδράηονται ςε λογικζσ παραδοχζσ και πραγματικά ςτοιχεία όπωσ είναι το μεγάλο 
μζγεκοσ τθσ αιγυπτιακισ αγοράσ, θ κομβικι τθσ κζςθ για επανεξαγωγι ςε χϊρεσ 
τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (Μ. Ανατολι και Αφρικι), θ ικανότθτα πρόςβαςθσ λόγω τθσ 
ευμενοφσ διάκεςθσ των Αιγυπτίων ζναντι των Ελλινων κλπ. 

Πςον αφορά το αιγυπτιακό ενδιαφζρον για επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα, θ αιγυπτιακι 
πλευρά μασ ζχει, ςε διάφορεσ ευκαιρίεσ κατά το διάςτθμα των τελευταίων ετϊν, 
εκφράςει αρκετζσ φορζσ, κυρίωσ ςε ανεπίςθμθ βάςθ, τθν προςδοκία τθσ για 
δθμιουργία κζντρων αποκικευςθσ και υπθρεςιϊν logistics ςτθν Ελλάδα, με ςκοπό 
να καταςτεί θ χϊρα μασ διαμετακομιςτικόσ κόμβοσ για τα αιγυπτιακά εξαγόμενα 
προϊόντα και βαςικι πφλθ ειςόδου τουσ ςτισ ευρωπαϊκζσ αγορζσ. Ταυτόχρονα, θ 
αιγυπτιακι πλευρά προςβλζπει ςε δθμιουργία παραγωγικϊν εγκαταςτάςεων ςτθν 
Ελλάδα, πλθςίον των ωσ άνω κζντρων διαμετακόμιςθσ, ενδεχομζνωσ ςε 
βιομθχανικζσ / επενδυτικζσ ηϊνεσ προοριηόμενεσ για αιγυπτιακοφσ ομίλουσ. 
Ραράλλθλα, μασ ζχει πολλάκισ εκφραςτεί θ επικυμία τθσ αιγυπτιακισ πλευράσ να 
προςελκφςει ανάλογου χαρακτιρα και κλίμακασ ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν 
Αίγυπτο, κακιςτϊντασ τθν κφρια πφλθ ειςόδου των ελλθνικϊν προϊόντων ςτισ 
αγορζσ τθσ Αφρικισ. Χωρίσ να είμαςτε ςε κζςθ να προβλζψουμε εάν και ςε ποιο 
βακμό κα προχωριςουν –ζςτω κάποιεσ- από τισ παραπάνω εκατζρωκεν 
επενδυτικζσ προςδοκίεσ, κεωροφμε ότι, εφ’ όςον αυτζσ υποςτθριχκοφν από 



67 
 

πραγματικό και οικονομικά βιϊςιμο ιδιωτικό επιχειρθματικό ενδιαφζρον, ζχουν 
προοπτικζσ υλοποίθςθσ, αφοφ διακζτουν παράλλθλα και τθν απαραίτθτθ πολιτικι 
ςτιριξθ από τθν πλευρά των κυβερνιςεων των δφο χωρϊν.      

Πςον αφορά τισ ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Αίγυπτο, κεωροφμε ότι θ ιςχυρι 
οικονομικι παρουςία τθσ Ελλάδασ ςτθν Αίγυπτο, το μζγεκοσ του επενδεδυμζνου 
κεφαλαίου και θ εν γζνει δραςτθριότθτα των εδϊ εγκατεςτθμζνων ελλθνικϊν 
επιχειριςεων προςδίδουν μεγαλφτερο κφροσ και ςεβαςμό ςτθ χϊρα μασ αφοφ 
προςφζρουν απαςχόλθςθ ςτο εγχϊριο εργατικό δυναμικό αλλά και πολφτιμθ 
τεχνογνωςία ςτθν παραγωγικι διαδικαςία. 

Πςον αφορά τθ δραςτθριοποίθςθ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτον αιγυπτιακό 
καταςκευαςτικό κλάδο και ςτον κλάδο δομικϊν υλικϊν, επιγραμματικά κεωροφμε 
ότι αξιόλογεσ δυνατότθτεσ υπάρχουν ςτουσ τομείσ υπεργολαβικισ ανάλθψθσ 
ζργων δθμιουργίασ & εκςυγχρονιςμοφ υποδομϊν, εξαγωγϊν δομικϊν υλικϊν, 
μεταφοράσ ελλθνικισ τεχνογνωςίασ (επιχειριςεων και δθμόςιων φορζων για 
παροχι βοικειασ ςε ζργα, project management κ.α.), κακϊσ και ςυμπράξεων για 
από κοινοφ ανάλθψθ ζργων ανάπτυξθσ υποδομϊν. O τεράςτιοσ όγκοσ των ζργων 
που ζχουν εξαγγελκεί από τθν αιγυπτιακι κυβζρνθςθ πρζπει να ενταχκεί ςτο πεδίο 
κατόπτευςθσ των διακετουςϊν τα προςόντα ελλθνικϊν εταιρειϊν οφτωσ ϊςτε να 
τφχουν ανάλογθσ αξιοποίθςθσ οι προςφερόμενεσ τεράςτιεσ ευκαιρίεσ. Σθμαντικζσ 
είναι οι προοπτικζσ ςτον ενεργειακό τομζα και ειδικότερα ςτισ ΑΡΕ, θ ανάπτυξθ των 
οποίων ςυνιςτά ςτρατθγικό ςτόχο τθσ Αιγφπτου θ οποία διακζτει πλοφςιο και 
ανεκμετάλλευτο αιολικό και θλιακό δυναμικό. Στθ διάρκεια του 2017 και του 2018 
το Γραφείο μασ ανζπτυξε ηωθρι πρωτοβουλία για τθν παρουςίαςθ ελλθνικϊν 
τεχνικϊν εταιρειϊν ςε εδϊ φορείσ και εταιρείεσ που εμπλζκονται ςε ζργα 
επζκταςθσ του μετρό του Καΐρου, αλλά και ςε ζργα επζκταςθσ και εκςυγχρονιςμοφ 
λιμζνων. 

Οι πλζον ευνοϊκζσ προοπτικζσ για ενδιαφερόμενεσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ 
εμφανίηονται ςε κλάδουσ υπθρεςιϊν, όπωσ αρχιτεκτόνων και πολιτικϊν 
μθχανικϊν, ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν και ςχεδιαςμοφ / επίβλεψθσ / 
διαχείριςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων, αλλά και ςε κλάδουσ δομικϊν υλικϊν, 
μεταξφ των οποίων προϊόντα μόνωςθσ / προςταςίασ ζναντι ιχου και πυρόσ, κακϊσ 
και μονωτικά υλικά για πατϊματα, τοίχουσ και οροφζσ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ. Ευκαιρίεσ για ελλθνικζσ επιχειριςεισ υφίςτανται ςτουσ τομείσ εκπόνθςθσ 
μελετϊν και ςχεδιαςμοφ, κακϊσ και διαχείριςθσ καταςκευαςτικϊν ζργων (project 
management), κυρίωσ μζςω τθσ ειςαγωγισ υψθλϊν τεχνολογιϊν και τεχνογνωςίασ, 
κακϊσ και δομικϊν προϊόντων. Οι καταςκευζσ «πράςινων» κτιρίων ςτθν Αίγυπτο 
βρίςκονται ςε μάλλον «νθπιακι» φάςθ και παρουςιάηουν πολφ αξιόλογεσ 
προοπτικζσ ανάπτυξθσ για ξζνεσ επιχειριςεισ που επικυμοφν να τοποκετθκοφν, 
τόςο ςε επίπεδο παροχισ ςυμβουλευτικϊν / ςχεδιαςτικϊν υπθρεςιϊν, όςο και 
εξαγωγισ πράςινων δομικϊν υλικϊν.  

Οι αιγυπτιακζσ αρχζσ καταβάλλουν μεγάλθ προςπάκεια για τθν προςζλκυςθ και 
εγκατάςταςθ ξζνων επενδφςεων ςτθ χϊρα, υλοποιϊντασ εκτεταμζνθ εκςτρατεία 
ενθμζρωςθσ αναφορικά με τισ παρουςιαηόμενεσ ευκαιρίεσ οι οποίεσ ςτθν 
πλειονότθτά τουσ αφοροφν ΜΕΓΑΛΑ PROJECTS (Σουζη, Χρυςό Τρίγωνο, νζα 
διοικθτικι πρωτεφουςα κλπ). Είναι προφανζσ ότι τζτοιασ κλίμακασ ζργα απαιτοφν 
αντίςτοιχου διαμετριματοσ επιχειρθματικά μεγζκθ για ςυμμετοχι ς’ αυτά. Ωςτόςο, 
επιτρζπουν τθν παρουςία και μικρότερθσ κλίμακασ επιχειρθματικοφ δυναμικοφ, 



68 
 

είτε αυτοτελϊσ (π.χ. ςε μικρότερα ειδικά ζργα) είτε ςυνεργατικά (υπεργολαβίεσ). 
Επίςθσ, ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ υφίςτανται ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν 
ςυμβοφλων για ζργα ςτον καταςκευαςτικό και τον ενεργειακό τομζα. Υπό 
ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, ιδιαίτερα ςε πεδία που διακζτουμε ανάλογθ 
τεχνογνωςία και είμαςτε ςε κζςθ να παρατάξουμε το αντίςτοιχα ενδεδειγμζνο 
μζγεκοσ / οικονομικι επιφάνεια, κεωροφμε ότι όντωσ υφίςτανται δυνατότθτεσ για 
τθν υπζρ των ςυμφερόντων μασ αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν ελλθνικισ ςυμμετοχισ 
ςε τζτοια ςχζδια. Ωσ παράδειγμα αναφζρουμε τθν ενδεχόμενθ ςυμμετοχι 
ελλθνικϊν μελετθτικϊν γραφείων και καταςκευαςτικϊν επιχειριςεων ςτθν εν 
εξελίξει ανάπλαςθ του ιςτορικοφ κζντρου Καΐρου (πολυτελείσ κατοικίεσ και 
ξενοδοχεία,  εμπορικά κζντρα). Ωσ ενδεικτικά δυνθτικά πεδία / τομείσ με αξιόλογεσ 
προοπτικζσ δραςτθριοποίθςθσ μποροφν να χαρακτθριςτοφν επίςθσ οι μεταφορζσ, 
τα logistics, οι υπθρεςίεσ ςυμβοφλων για ζργα ςτον καταςκευαςτικό και τον 
ενεργειακό τομζα κλπ, δθλαδι δραςτθριότθτεσ οι οποίεσ ςυνεπάγονται εξαγωγζσ 
είτε ελλθνικϊν προϊόντων είτε υπθρεςιϊν και ειςροι ςυναλλαγματικϊν πόρων ςτθ 
χϊρα μασ. 

Σθμειϊνεται ότι τον Απρίλιο 2019, ςτο πλαίςιο επίςκεψθσ του Αιγφπτιου Υπουργοφ 
Εμπορίου & Βιομθχανίασ κ. Nassar ςτθν Ελλάδα και ςυνάντθςισ του με τον τότε 
Αντιπρόεδρο τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ κ. Δραγαςάκθ, αποφαςίςτθκε θ 
διοργάνωςθ ελλθνικισ επιχειρθματικισ αποςτολισ του κλάδου καταςκευϊν, 
ςυμπλθρωματικϊν υπθρεςιϊν και δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο, πικανότατα εντόσ 
του φκινοπϊρου 2019, με ςκοπό τθν επίςκεψθ περιοχϊν όπου διενεργοφνται 
μεγάλα αναπτυξιακά ζργα ςτθ χϊρα, τθν άντλθςθ πλθροφοριϊν και τθν ανάπτυξθ 
επαφϊν προσ ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ ελλθνικϊν επιχειριςεων ςτα υλοποιοφμενα 
καταςκευαςτικά ζργα.  

Επιςθμαίνεται πάντωσ ότι, ζνασ παράγοντασ που μπορεί δυνθτικά να λειτουργιςει 
αρνθτικά για ελλθνικζσ καταςκευαςτικζσ και τεχνικζσ εταιρείεσ, όπωσ και για 
Ζλλθνεσ εξαγωγείσ δομικϊν υλικϊν ςτθν Αίγυπτο αποτελεί το γεγονόσ ότι, ςε 
μεγάλα καταςκευαςτικά ζργα, όπου εμπλζκονται χρθματοδοτικά διεκνείσ 
χρθματοδοτικοί οργανιςμοί ι κράτθ – πάροχοι αναπτυξιακισ βοικειασ, οι 
ανακζςεισ των ζργων αλλά και οι παραγγελίεσ δομικϊν υλικϊν τείνουν να 
κατευκφνονται ςε εταιρείεσ χωρϊν από τισ οποίεσ προζρχονται τα κονδφλια  

Ενιςχυτικά προσ τθν επικυμθτι κατεφκυνςθ μποροφν να δράςουν ςτοχευμζνεσ 
ενζργειεσ ιδίωσ κλαδικοφ χαρακτιρα και προςανατολιςμοφ ςε ςυνεργαςία τόςο 
με τουσ οικείουσ κλαδικοφσ φορείσ ςτθ Ελλάδα όςο και με τουσ εδϊ  
επιχειρθματικοφσ ςυνδζςμουσ. Στισ δράςεισ που κα μποροφςαν να υλοποιθκοφν 
ςυγκαταλζγονται προςκλιςεισ Αιγφπτιων αγοραςτϊν ςε κλαδικζσ εκκζςεισ και 
εμπορικζσ εκδθλϊςεισ ςτθν Ελλάδα (λ.χ. Infacoma / Aquatherm), οργάνωςθ 
ειδικϊν προωκθτικϊν εκδθλϊςεων, ςυςτθματικι ςυμμετοχι Ελλινων παραγωγϊν-
εξαγωγζων ςε επιχειρθματικζσ αποςτολζσ που πραγματοποιοφνται ςτθν Αίγυπτο, 
μικρζσ αλλά επαναλαμβανόμενεσ δράςεισ προβολισ τθσ εικόνασ των ελλθνικϊν 
προϊόντων με δθμοςιεφςεισ ςε κλαδικά περιοδικά, αφίςεσ κλπ. 

Στο εν λόγω πλαίςιο, κα πρζπει επίςθσ να ςτοχεφςουμε τθν υλοποίθςθ 
επιχειρθματικϊν αποςτολϊν ςε ςυνεργαςία με ελλθνικοφσ επιχειρθματικοφσ 
φορείσ, ςε κλάδουσ που παρουςιάηουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τα ελλθνικά 
προϊόντα ςτθν εδϊ αγορά, μεταξφ των οποίων τα δομικά υλικά κάκε είδουσ, 
δεδομζνων των ιςχυρϊν αναπτυξιακϊν προοπτικϊν που παρουςιάηει ο εγχϊριοσ 
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κλάδοσ καταςκευϊν, με ζμφαςθ ςτα πυρίμαχα υλικά, τα πετρϊματα, κακϊσ επίςθσ 
τα πράςινα δομικά υλικά (χρωςτικζσ ι άλλεσ φλεσ επικάλυψθσ κτιρίων νζασ γενιάσ), 
τα μεταλλικά εξαρτιματα καταςκευϊν (καρφιά, ελάςματα κλπ.).  

Επιπλζον, κεωροφμε ότι ςκόπιμθ κα ιταν θ διοργάνωςθ θμερίδασ & 
επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων ελλθνικϊν με αιγυπτιακοφσ φορείσ και εταιρείεσ 
ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ, με ζμφαςθ ςτισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ (ΑΡΕ), ςτθν 
ανάπτυξθ των οποίων θ Αίγυπτοσ αποδίδει ιδιαίτερθ βαρφτθτα τα τελευταία 
χρόνια. Θ θμερίδα κα μποροφςε να υλοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με φορζα ι φορείσ 
του ελλθνικοφ κλάδου ΑΡΕ, με τθν ςυμμετοχι ελλθνικϊν καταςκευαςτικϊν 
εταιρειϊν και ςυμβουλευτικϊν εταιρειϊν που αςχολοφνται με ζργα ςτον κλάδο 
ενζργειασ και ΑΡΕ. 

Ειςθγοφμαςτε επίςθσ τθν επανάλθψθ, ςε ςυνεργαςία με το Enterprise Greece του 
επιτυχθμζνου προγράμματοσ φιλοξενίασ του ζτουσ 2017 Αιγυπτίων (μεταξφ 
άλλων) αγοραςτϊν για πραγματοποίθςθ ςτοχευμζνων ςυναντιςεων με ελλθνικζσ 
επιχειριςεισ του κλάδου δομικϊν υλικϊν (υλοποιικθκε τον Οκτϊβριο 2017, με τθ 
ςυμμετοχι 7 αιγυπτιακϊν επιχειριςεων που εντόπιςε και ςυνόδευςε το Γραφείο 
μασ ςτθ Θεςςαλονίκθ). 

Θετικζσ για τθν επιδίωξι μασ ενίςχυςθσ τθσ παρουςίασ των ελλθνικϊν δομικϊν 
υλικϊν ςτθν αιγυπτιακι αγορά αποτζλεςε θ περςινι ςυμμετοχι 10 επιχειριςεων 
του κλάδου ςτθν πρϊτθ διοργάνωςθ τθσ Big 5 Construct Egypt (18-21.9.2018), ςτο 
νζο εκκεςιακό κζντρο του Καΐρου, κακϊσ και θ φετινι, δεφτερθ εκνικι μασ 
ςυμμετοχι, με 8 επιχειριςεισ αυτι τθ φορά. Το Γραφείο μασ ςυνεργάηεται με το 
Enterprise Greece και τουσ διοργανωτζσ τθσ ζκκεςθσ, με ςκοπό τθν επιτυχι 
οργάνωςθ τθσ ελλθνικισ ςυμμετοχισ. Ζχουμε επίςθσ προςκαλζςει αιγυπτιακζσ 
επιχειριςεισ των κλάδων δομικϊν υλικϊν και καταςκευϊν να επιςκεφκοφν τα 
περίπτερα των ελλθνικϊν εταιρειϊν και να πραγματοποιιςουν προκακοριςμζνεσ 
ςυναντιςεισ με τουσ εκπροςϊπουσ τουσ. Ζχουμε προτείνει παράλλθλα, ςτο πλαίςιο 
τθσ ζκκεςθσ, τθ διοργάνωςθ εκδιλωςθσ προβολισ για τα ελλθνικά δομικά υλικά, με 
παρουςία Αιγυπτίων ειςαγωγζων και εμπόρων και πραγματοποίθςθ 
επιχειρθματικϊν ςυναντιςεων με τουσ Ζλλθνεσ εκκζτεσ. 

Εν κατακλείδι, οι προοπτικζσ για τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ διμεροφσ οικονομικισ 
και εμπορικισ/επιχειρθματικισ ςυνεργαςίασ, ειδικότερα όςον αφορά τουσ κλάδουσ 
δομικϊν υλικϊν και καταςκευϊν είναι ευοίωνεσ, δυνατότθτεσ υπάρχουν, απαιτείται 
εςτίαςθ ςε ςτοχευμζνεσ προςπάκειεσ ςε ςυνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ φορείσ και 
των δφο χωρϊν. 
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Δ. Στοιχεία επαφϊν ςτθν Αίγυπτο 

Υπουργεία 
Ministry of State for Military Production 
Tel: +20 (2) 2795-1428, 2794-7968, Fax: +20 (2) 2263-4427, 2794-8372 
E-mail: momp@momp.gov.eg, homlog@momp.gov.eg, infomarketing@momp.gov.eg 
Web site: http://www.momp.gov.eg  
 
Ministry of Petroleum & Mineral Wealth 
Tel: +20 (2) 2670-6401, 2670-6436 
Fax:  +20 (2) 2670-6419 
E-mail: contact@petroleum.gov.eg, omobarez@petroleum.gov.eg  Web site: http://www.petroleum.gov.eg  
 
Ministry of Electricity and Renewable Energy 
Tel: +20 (2) 2261-6317, 2261-6514, 2404-3975, 2261-6305, 2404-8529, 2261-6321  
Fax: +20 (2) 2261-6302, 2261-6523, 2261-6234 
E-mail: info@moee.gov.eg, oasran@moee.gov.eg, hassan@moere.gov.eg  Web site: http://www.moee.gov.eg  
 
Ministry of Investment & International Cooperation 
Tel: +20 (2) 2391-0008, 2390-8819, 2405-5452 
 Fax: +20 (2) 2391-0008 
E-mail: investment@miic.gov.eg, rbebars@miic.gov.eg Web site: http://www.miic.gov.eg 
 
Ministry of Communication & Information Technology 
Tel: +20 (2) 3534-1300 
Fax: +20 (2) 3537-1111 
E-mail: webmaster@mcit.gov.eg, nsaadany@mcit.gov.eg Web site: http://www.mcit.gov.eg 
 
Ministry of Environment 
Tel: +20 (2) 2525-6452 
Fax: +20 (2) 2525-6490 
E-mail: eeaa@eeaa.gov.eg Web site: http://www.eeaa.gov.eg 
 
Ministry of Transport 
Tel: +20 (2) 2795-5562, 2260-4884 
Fax: +20 (2) 22610510, Web site: http://www.mot.gov.eg  
 
Ministry of Tourism 
Tel: +20 (2) 2683-9968, 2261-1732 
Fax: +20 (2) 2685-9463, 2685-9551 
E-mail: info@egypt.travel Web site: http://www.egypt.travel    
 
Ministry of Agriculture & Land Reclamation 
Tel: +20 (2) 3337-2596, 3337-2677 
Fax: +20 (2) 3749-8128 
E-mail: info.malr@agr-egypt.gov.eg Website: http://www.agr-egypt.gov.eg  
 
Ministry of Water Resources & Irrigation 
Tel: +20 (2) 3544-9420  
Fax: +20 (2) 3544-9410 
E-mail: minister@mwri.gov.eg Web site: http://www.mwri.gov.eg 
 
Ministry of Civil Aviation 
Tel: +20 (2) 2267-7610-14  
Fax: +20 (2) 2267-9470 
E-mail: info@civilaviation.gov.eg, contact_us@civilaviation.gov.eg Web site: http://www.civilaviation.gov.eg  
 
Ministry of Finance 
Tel: +20 (2) 2342-8830, 2342-8840, 2342-8032, 2342-2151-53  
Fax: +20 (2) 2685-1561 
E-mail: finance@mof.gov.eg, atter@mof.gov.eg (PPP Unit), Web site: http://www.mof.gov.eg  

1. Αιγυπτιακζσ Αρχζσ 
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Ministry of Trade & Industry 
Tel: +20 (2) 2794-3600, 2792-1194, 2792-1224, 2792-1182, 2792-1227, 2792-1229 
Fax: +20 (2) 2795-7487, 2792-1178  
E-mail: minister-office@mti.gov.eg Web site: http://www.mti.gov.eg   
 
Ministry of Housing, Utilities & Urban Communities 
Tel: +20 (2) 2792-1364 
Fax: +20 (2) 2792-1365 
E-mail: egypt@ad.gov.eg Web site: www.mhuc.gov.eg  
 
Ministry of Local Development 
Tel: +20 (2) 3335-6708, 3749-7656  
Fax: +20 (2) 3749-7788 
E-mail: info@mld.gov.eg Web site: http://www.mld.gov.eg  
 
Ministry of Supply & Internal Trading 
Tel.: +20 (2) 2794-4338, 2794-8184 
Fax: +20 (2) 3794-8224 
E-mail: info@mss.gov.eg Web site: http://www.msit.gov.eg  
 
Ministry of Planning, Monitoring & Administrative Reform 
Tel.: +20 (2) 2407-0700  
Fax: +20 (2) 2407-0882 
E-mail: contact@mop.gov.eg Web site: http://mpmar.gov.eg  

Δθμόςιοι Φορείσ-Οργανιςμοί 
General Authority for Investment & Free Zones (GAFI) 
Tel: +20 (2) 2405-5452, Fax: +20 (2) 2405-5425 
E-mail: mohsen.adel@gafinet.org.eg, myoussef@gafinet.org.eg, s.eman@gafinet.org  
Web site: http://www.gafi.gov.eg   
 
Industrial Development Authority (IDA) 
Tel.: +20 (2) 2537-0308, 2537-0309-10, 2537-0319  
Fax: +20 (2) 2537-0325 
E-mail: info@ida.gov.eg, magdy.ghazy@ida.gov.egy Web site: http://www.ida.gov.eg   
 
Arab Organization for Industrialization (AOI) 
Tel: +20 (2) 2267-2304, 2267-2297  
Fax: +20 (2) 2518-2385 
E-mail: info@aoi.org.eg Web site:  http://www.aoi.org.eg  
 
Egyptian Customs Authority 
Tel: +20 (2) 2342-2247  
Fax: +20 (2) 2342-2280/1 
E-mail: info@customs.gov.eg Web site: http://www.customs.gov.eg  
 
Egyptian General Petroleum Corp. (EGPC) 
Tel: +20 (2) 2706-6900  
Fax: +20 (2) 2706-5776/7/9 
E-mail: egpc@egpc.com.eg Web site:  http://www.egpc.com.eg  
 
Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) 
Tel.: +20 (2) 2405-5845/6/7/8  
Fax: +20 (2) 2405-5876 
E-mail: egas@egas.com.eg Web site: http://www.egas.com.eg  
 
General Authority for Export & Import Control (GOEIC) 
Tel: +20 (2) 2268-1743, 2575-6031, 2266-9534, 2266-9609, 2266-9532, 2575-8138, 2267-5367, 2266-9548  
Fax: +20 (2) 2268-1739, 2266-9364, 2266-9403, 2575-8318, 2267-7747 
E-mail: customercare@goeic.gov.eg, askadmin@goeic.gov.eg, goeic@goeic.gov.eg 
Web site: http://www.goeic.gov.eg    
 
Egyptian Organization for Standardization and Quality control (EOS) 
Tel: +20 (2) 2284-5522, 2284-5524, Fax: +20 (2) 2284-5504  
Email eos@idsc.net.eg  Site : http://www.eos.org.eg  
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mailto:goeic@goeic.gov.eg
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Suez Canal Authority 
Tel: +20 (64) 339-2515, 391-4784-85  
Fax: +20 (64) 339-6222, 339-6333, 339-7222 
E-mail: info@suezcanal.gov.eg, planning@suezcanal.gov.eg Web site: https://www.suezcanal.gov.eg  
 
Suez Canal Economic Zone 
Tel.: +20 (62) 359-0004-6 
Fax: +20 (62) 359-0003 
E-mail: eman.farouk@sczone.eg, dina.wagih@sczone.eg Web site: http://www.sczone.eg  
 
New Egyptian Countryside Development Company (El Reef El Masry) 
Tel.:  +20 (2) 2342-1283/84 
E-mail: info@elreefelmasry.com, atter@elreefelmasry.com Web site: http://www.elreefelmasry.com     

New Urban Communities Authority (NUCA) 
Tel: +20 (2) 3851-9879, 3851-9876, 3851-9875 
E-mail: nuca-it@nuca.cloud.gov.eg Web site: http://www.newcities.gov.eg  
 
New & Renewable Energy Authority (NREA)  
Tel: +20 (2) 2271-3176, 2272-5891-3, Fax: +20 (2) 2271-7173 
E-mail: chairperson@nrea.gov.eg Web site: http://nrea.gov.eg/test/en/Home 
 
Egyptian Electricity Holding Company (EEHC)  
Tel: +20 (2) 2261-6487, Fax: +20 (2) 2261-6512  
E-mail: chairman.eehc@eehc.gov.eg Web site: http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Eng/Default.aspx 
 
Egyptian Electricity Transmission Company (EETC)  
Tel: +20 (2) 2261-8579, 2261-6486, Fax: +20 (2) 2684-3824 
E-mail: eetc_chairman@yahoo.com Web site: http://www.eetc.net.eg 
 
Holding Company for Water & Wastewater (HCWW)  
Tel: +20 (2) 2458-3591, 2458-3596, Fax: +20 (2) 2458-3884 
E-mail: hcww@hcww.com.eg Web site: https://www.hcww.com.eg 
 
Egyptian National Railways (ENR)  
Tel: +20 (2) 2577-4697, 2375-3555, Fax: +20 (2) 2577-4295 
E-mail: support@enr.gov.eg Web site: https://enr.gov.eg 
 
National Authority for Tunnels (NAT)  
Tel: +20 (2) 2574-5802, Fax: +20 (2) 2574-2950 
E-mail: chairman@nat.org.eg Web site: http://www.nat.org.eg/english/index.html 
 
General Authority for Roads, Bridges & Land Transport  
Tel: +20 (2) 2389-2045, 2389-2176, Fax: +20 (2) 2389-2176 
 

2. Επιχειρθματικοί Φορείσ 
Federation of Egyptian Chambers of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-3677, 2795-8371, 2795-6066, 2794-2943  
Fax: +20 (2) 2795-1164, 2794-5872, 2794-3801, 2795-8361 
E-mail: info@fedcoc.org.eg, Web site: http://www.fedcoc.org.eg  
 
Cairo Chamber of Commerce 
Tel: +20 (2) 2795-8261/2, 2794-8491  
Fax: +20 (2) 2796-3603, 2794-4328 
E-mail: info@cairochamber.org.eg, Web site: http://www.cairochamber.org.eg 
 
Alexandria Chamber of Commerce 
Tel: +20 (3) 483-7804, 483-7805, 483-7807-08, 480-9339, 495-5167-68, 543-0209   
Fax: +20 (3) 483-7806, 483-7788 
E-mail: acc@alexcham.org, Web site: http://english.alexcham.org   
 
 
 
 

mailto:info@suezcanal.gov.eg
mailto:planning@suezcanal.gov.eg
https://www.suezcanal.gov.eg/
mailto:eman.farouk@sczone.eg
mailto:dina.wagih@sczone.eg
http://www.sczone.eg/
callto:(+20)%202%20234%2021283
mailto:info@elreefelmasry.com
mailto:atter@elreefelmasry.com
http://www.elreefelmasry.com/
mailto:nuca-it@nuca.cloud.gov.eg
http://www.newcities.gov.eg/
http://nrea.gov.eg/test/en/Home
mailto:chairman.eehc@eehc.gov.eg
http://www.eehc.gov.eg/eehcportal/Eng/Default.aspx
mailto:eetc_chairman@yahoo.com
http://www.eetc.net.eg/
https://www.hcww.com.eg/
mailto:support@enr.gov.eg
http://www.nat.org.eg/english/index.html
mailto:info@fedcoc.org.eg
http://www.fedcoc.org.eg/
mailto:info@cairochamber.org.eg
http://www.cairochamber.org.eg/
mailto:acc@alexcham.org
http://english.alexcham.org/
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Federation of Egyptian Industries 
Tel: +20 (2) 2579-6590-2, 2579-7074-6  
Fax: +20 (2) 2576-6593-4, 2576-6672 
E-mail: info@fei.org.eg, Website: www.fei.org.eg 
 
Chamber of Building Materials Industries 
Tel: +20 (2) 2578-4638, 2576-7415, 2575-5166  
Fax: +20 (2) 2576-7304, 2575-5149 
E-mail: info@cbmegypt.com, cbmegypt@yahoo.com, Web site: http://www.cbmegypt.com  
 
Chamber of Chemical Industries 
Tel: +20 (2) 2579-7021, 2579-7031, 2575-0240  
Fax: +20 (2) 2575-6117 
E-mail: cciegy@yahoo.com, info@cci-egy.com  
 
Chamber of Metallurgical Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4667, 2577-8675  
Fax: +20 (2) 2577-4556 
E-mail: cmieg@idsc.net.eg  
 
Chamber of Engineering Industries 
Tel: +20 (2) 2577-4334, 2577-8060, 2577-4112 
Fax: +20 (2) 2577-0889, 2575-3214 
E-mail: info@ceiegypt.org, Web site: http://www.ceiegypt.org  
 
Chamber of Petroleum & Mining 
Tel: +20 (2) 2392-6462 
Fax: +20 (2) 2393-0098 
E-mail: pet.min.ch@fei.org.eg  
 
Egyptian Businessmen’s Association (EBA) 
Tel: +20 (2) 3572-3020, 3573-6030, +20 (100) 538-4604-5                                                                                          
Fax: +20 (2) 3572-3855, 3573-7258 
E-mail: eba@eba.org.eg, Website: http://www.eba.org.eg  
 
Alexandria Business Association (ABA) 
Tel: +20 (3) 484-8978, 484-8979                                                                                                                             
Fax: +20 (3) 487-2411, 487-2206 
E-Mail: aba@aba.org.eg, Website: http://aba.org.eg  
 
Egyptian Junior Businessmen’s’ Association (EJB) 
Tel: +20 (2) 2528-4094 
Fax: +20 (2) 2528-4095 
E-mail: info@ejb.org.eg, Web site : http://www.ejb.org.eg  
 
Borg El Arab Investors Association 
Tel:  +20 (3) 459-3650                                                                                                                                            
Fax: +20 (3) 459-1198 
E-Mail: info@borgassoc.org, sofia_mhmd__2010@yahoo.com 
 
Sixth of October Investors Association 
Tel.: +20 (2) 3697-4256, 3697-4250 
Fax: +20 (2) 3697-4267 
E-mail: info@socia1.com, Web site: http://www.octinvestors.com.eg   
 
Sadat City Investors Association 
Tel: +20 (48) 260-1614, 260-2992, 260-2968                                                                                                            
Fax: +20 (48) 260-1468                                                                                                                                              
E-mail: info@sadat-city.com, Web site: http://sadat-city.com  
 
Tenth of Ramadan Investors Association 
Tel: +20 (15) 363-655, +20 (55) 449-4406, 449-4429 
Fax: +20 (55) 4494414  
E-Mail: info.triaeg@yahoo.com, Web site: http://triaeg.org 
 

mailto:info@fei.org.eg
http://www.fei.org.eg/
mailto:info@cbmegypt.com
mailto:cbmegypt@yahoo.com
http://www.cbmegypt.com/
mailto:cciegy@yahoo.com
mailto:cmieg@idsc.net.eg
mailto:info@ceiegypt.org
http://www.ceiegypt.org/
mailto:pet.min.ch@fei.org.eg
mailto:eba@eba.org.eg
http://www.eba.org.eg/
mailto:aba%40N0SPAM.aba.org.eg
mailto:info@ejb.org.eg
http://www.ejb.org.eg/
mailto:info@borgassoc.org
mailto:sofia_mhmd__2010@yahoo.com
mailto:sofia_mhmd__2010@yahoo.com
mailto:info@socia1.com
http://www.octinvestors.com.eg/
mailto:info@sadat-city.com
http://sadat-city.com/
mailto:info.triaeg@yahoo.com
http://triaeg.org/
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3. Αιγυπτιακζσ καταςκευαςτικζσ εταιρείεσ & real estate developers 

Επωνυμία Διεφκυνςθ Επικοινωνία Ιςτοςελίδα Δραςτθριότθτα 
ARAB 
CONTRACTORS FOR 
INVESTMENTS 
OSMAN AHMED 
OSMAN AND CO  

34 Adly St Downtown 
Cairo  

Tel : +(202) 2395-9500 
info@arabcont.com 

www.arabcont.com  Building Contractor, Property 
Development, management and 
sales services  

EMAAR MISR FOR 
DEVELOPMENT  

Emaar Misr Sales 
Center Uptown Cairo, 
Muqattam, El Qalaa 
Cairo P.O. Box 229 
Muqattam Cairo 

Tel : +(202) 2503-2000-100 
lines/ 2503-2005-2503-
2141 
Fax : +(202) 2503-2020 
Marketingmisr@emaar.ae 

www.emaarmisr.com Building Contractor, Property 
Development,  
Commercial buildings and business 
Centers. Wholly owned subsidiary 
of UAE based Emaar Properties 
PJSC 

TALAAT MOUSTAFA 
GROUP HOLDING  

34/ 36 Mossadak St. 
Dokki, Giza 

TEL: +(202) 3331-2000 
10 lines / 3331-2120 
/ 3301-6701 
/ 3331-2227 
/ 3345-5785 
FAX:+(202) 3336-2198 
tmgh@tmg.com.eg  

www.talaatmoustafa.com  
www.talaatmoustafagroup.
com  
www.tmgholding.com  

Holding company / Group of 
Companies  
The Company invests, establishes 
and participates in companies 
within different business sectors, 
such as real estate, hotels and 
hospitality, 
construction and housing 

ORASCOM 
DEVELOPMENT 
HOLDING  

Nile 
City Towers, South 
Towers, 2005A 
Corniche El Nil  Boulak 
Abu El Ela, 
Cairo 

TEL: +(202) 2461-8999 
FAX: +(202) 2461-9977 
ir@orascomdh.com  

www.orascomdh.com   Holding company / Group of 
companies  
Leading developer of integrated 
towns with a strong foothold in 
Egypt & Middle East; developer of 
towns, villas, apartments, hotels & 
leisure facilities 

HASSAN ALLAM 
HOLDING 

Yehia Zakaria St., 
Industrial Zone - lot 5, 
Sheraton Heliopolis 
Housing, Cairo 

TEL: + (202) 2678-5917 
FAX: + (202) 2678-5920 
Info@hassanallam.com 

www.hassanallam.com  One of the largest privately owned 
groups in Egypt and the MENA 
Region, with over 80 years of 
experience in the field of 
engineering, procurement & 
construction, building materials 
and utilities 

SIXTH OF OCTOBER 
DEVELOPMENT & 
INVESTMENT 
(SODIC) 

Km. 38 Cairo/Alex. 
Desert Rd., El Sheikh 
Zayed City, 6

th
 of 

October 

TEL: +(202) 3854-0100 
/ 3854-0200 
FAX: +(202) 3857-0060 
akhalil@sodic.com, 
ir@sodic.com  

www.sodic.com Land clearance and reclamation 
contractors, Real estate 
consultants, Property 
development, management and 
sales services; real estate 
development projects and 
operations; building, selling and 
leasing all various kinds of real 
estate properties, urban 
communities development, 
working in the field of tourist 
development, as well as sporting, 
entertainment, medical and 
educational buildings 

PALM HILLS 
DEVELOPMENTS 

Smart 
Village, A4 B83, Km.28 
Desert Rd., Abu 
Rawash , Cairo/Alex. 
Road, Giza 

TEL:+(202) 3535-1200 
FAX:+(202) 3535-1208 
/ 3535-1209 
Investors.relations@phdin
t.com   

www.phdint.com  
www.palmhillsdevelopmen
ts.com  

Real estate consultants, Property 
development, management and 
sales services; developing 
integrated residential, commercial 
real estate and resort projects 

Al Ahly for Real 
Estate 
Development 

Building 290, Second 
Business District, off 
90th Road, New Cairo, 
Egypt 

106 Mohy El Din 
Aboul Ezz Street, 
Dokki, Giza. 

Tel : +(20) 128-5000509 
Fax +(20) 114-8266643 

www.alahly.com  One of the most prominent real 
estate businesses in the country. 
The company’s projects cover a 
wide geographical area in Egypt 
ranging from Cairo moving to the 
North Coast and the Red Sea. 
Commercial, residential and 
touristic projects 

mailto:info@arabcont.com
http://www.arabcont.com/
mailto:Marketingmisr@emaar.ae
http://www.emaarmisr.com/
mailto:tmgh@tmg.com.eg
http://www.talaatmoustafa.com/
http://www.talaatmoustafagroup.com/
http://www.talaatmoustafagroup.com/
http://www.tmgholding.com/
mailto:ir@orascomdh.com
http://www.orascomdh.com/
http://www.hassanallam.com/
mailto:akhalil@sodic.com
mailto:ir@sodic.com
http://www.sodic.com/
mailto:Investors.relations@phdint.com
mailto:Investors.relations@phdint.com
http://www.phdint.com/
http://www.palmhillsdevelopments.com/
http://www.palmhillsdevelopments.com/
http://www.alahly.com/
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Επωνυμία Διεφκυνςθ Επικοινωνία Ιςτοςελίδα Δραςτθριότθτα 
DEGLA GROUP FOR 
REAL ESTATE 
INVESTMENT 
Trade Name: 
Meaamar 
ElMorshedy  

Villa 
12, St., No. 150, El 
Horreya 
Sq. , Maadi, Cairo 

TEL:+(202)   
/ 2378-3695 
/ 2768-0280 
/ 2768-0281 - 285 
 info@morshedy.com  
 

www.morshedy.com   Building contractors, General 
building contractors  
Prefabricated industrial and 
commercial building contractors, 
Residential building contractors  
Hotel and office building 
contractors  
Property development, 
management and sales services 
Property management services, 
industrial and commercial 

AMER GROUP 11 Cleopatra St. , 
Heliopolis, Cairo 
 

TEL: +(202) 2415-5736, 
2414-2065 / 2415-3367 
FAX: +(202) 2418-8331 
/ 2415-4283 /2690-2940 
rrefaat@amergroup. 
com  
amer@amergroup. 
com 

www.amergroup.com Real estate development & 
hospitality management sector. 
The Company develops, manages 
and operates several real estate 
projects, hotels and touristic 
resorts located at the Egyptian 
northern coast and the Red Sea 
coast 

REDCON 35 Abo Bakr Elsedik 
Road, Heliopolis, 
Cairo, Egypt. 

Tel.: +(202) 2771-2329,  
2771-2539, 
2771-2639 
 info@redconcon.com 
 

www.redconcon.com REDCON offers both public and 
private sectors clients a 
comprehensive range of services 
across all construction areas 

ROOYA GROUP 1150/3 Emtedad Abd 
El Hamid Badawy 
st., Sheraton 
Buildings, Cairo, Egypt 

Tel: +(202) 2268-4500 
Fax: +(202) 2266-8813 
 

www.rooyagroup.com   

mailto:info@morshedy.com
http://www.morshedy.com/
http://www.rooyagroup.com/

