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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &                                  
              ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 

        Kάιρο, 1/2/2013 
 

 
O ενεργειακός χάρτης της Αιγύπτου αλλάζει άρδην εν µέσω µάλιστα µιας 
πολύπλοκης πολιτικής κατάστασης και πλέον η διαχείριση της εσωτερικής 
ενεργειακής αγοράς αποτελεί προτεραιότητα σε σχέση µε τις εξαγωγές. Η απόφαση 
για την διακοπή προµήθειας του Ισραήλ µε φυσικό αέριο, αποδεσµεύει σηµαντικό 
µερίδιο από τις αιγυπτιακές εξαγωγές µολονότι οι εξαγωγές προς την Ιορδανία θα 
συνεχιστούν ωστόσο σε χαµηλότερα επίπεδα. Αναλυτές εκτιµούν ότι η νέα 
Κυβέρνηση θα έχει ως προτεραιότητα τον ενεργειακό τοµέα και θα ενισχύει τις 
επενδύσεις σ΄ αυτόν µέσω νέων γύρων παραχώρησης  
 

Αγορά ενέργειας : Παρούσα κατάσταση και προβλέψεις 

πετρέλαιο     µεταβολή 

  2012 2021 %21/12 

παραγωγή 637.000 b/d 578.500 b/d  -9,1% 

κατανάλωση  814.000 b/d 1.090.000 b/d 33,9% 

εισαγωγές* 83.000 b/d 370.000 b/d 345,8% 

        

φυσικό αέριο       

παραγωγή 64,4 δις cm 86,5 δις cm 34,3% 

κατανάλωση  47,6 δις cm 70,3 δις cm 47,7% 

εξαγωγές  16,8 δις cm 14 δις cm  -16,7%  

* εισαγωγές διϋλισµένου πετρελαίου  
Πηγή: British Petroleum Statistical Energy Survey 

     
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις έρευνας του British Petroleum Statistical Energy Survey, 
έως το 2021, το έλλειµµα µεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης πετρελαίου θα 
διευρυνθεί ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεγάλη άνοδος των εισαγωγών 
διϋλισµένου πετρελαίου λόγω έλλειψης σχετικής υποδοµής. Επίσης παρά την αύξηση 
της παραγωγής φυσικού αερίου, οι εξαγωγές έως το 2021 θα µειωθούν καθώς η 
αύξηση της κατανάλωση θα είναι µεγαλύτερη της αύξησης της παραγωγής.  
 
Πρόσφατα µε υπουργική απόφαση που ετέθη σε ισχύ στις 17.12.12, η Egyptian 
Natural Gas Holding Company δύναται να εισάγει κατευθείαν φυσικό αέριο από την 
διεθνή αγορά ή µέσω εταιρειών το οποίο θα µεταφέρεται µέσω του διεθνούς δικτύου. 
H τιµή εισαγωγής αναµένεται να διαµορφωθεί σε $14 για 1 εκ. θερµικές µονάδες την 
στιγµή που το κράτος προµηθεύει τις βιοµηχανίες µε φυσικό αέριο στην τιµή των  $ 4 
και την Ιορδανία στην τιµή των $ 5,5. Συνεπώς η εισαγωγή φυσικού αερίου 
αναµένεται να επηρεάσει άµεσα τις ενεργοβόρες βιοµηχανίες τσιµέντου και 
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λιπασµάτων. Αναλυτές εκτιµούν ότι η εισαγωγή θα απαιτήσει την δηµιουργία 
σχετικών υποδοµών κόστους $600 εκ.    
Ο Υπουργός Πετρελαίου επιβεβαίωσε την «προσήλωση» της ενεργειακής πολιτικής 
στο φυσικό αέριο δεδοµένου ότι τούτο «αποτελεί την λύση»  
 
Τέλος, σε εξέλιξη είναι µειοδοτικός διαγωνισµός (λήγει, µετά την τρίτη παράταση, 
στις 30 Μαίου τ.ε.) για 20 «οικόπεδα» (concessions) στον Κόλπο του Σουέζ, την 
Ανατολική και ∆υτική Ερηµο και την Ερυθρά Θάλασσα. Οι παρατάσεις αποδόθηκαν 
επισήµως σε έλλειψη ενδιαφέροντος από τις εταιρείες για υποβολή προσφορών.  
    


