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 נמר הכלכלי האפריקאי.ים הקרובות נשמע הרבה על מצרים כיי גבוה שבמהלך השנתיכולהערכתי, יש ס

 

משקיפים מ דו"חות חיוביים על כלכלת מצרים, פורסמו מספר 2019השבועות הראשונים של במהלך 

  .אינפלציהבגרעון הממשלתי ועל ירידה ה בידירדווח על בינלאומיים, וכן 

מצרים הפסיקה  .במדינהם אחת הסיבות העיקריות לשיפור החזק בכלכלה המצרית הם גלויי שדות הגז הגדולי

הוציאה מדי שנה כדי לענות על חסכה סכומי עתק ש, ובכך 2018 באוקטובר (LNG) לייבא גז טבעי נוזלי

 הביקושים המקומיים.

 ונותיזכל מצרים סמהרשפתוצאת המכרז הוא , המתעצם של מצרים כלילכים על כוחה הנים המוראחד הסימ

 באחד הזוכות בין היו מוביל-ואקסון ,BP ,NIE ,של 'דאץ ויאלר הבינלאומיות והגז הנפט ותיענק .וגז נפט

 עלייה על לשמור יחהמצל מצרים כי נראה .מצרים סמהרשפ ,וגז נפט ונותיזכל בעולם ביותר הגדולים המכרזים

 הים מזרחב בגז מסחרול לייצור כמרכז עצמה את םדולק ,דינהבמ נקע מתגליות הנובעות זרות בהשקעות

  .התיכון

ון סימן ראששל הכלכלה המצרית יהיו השלכות מעניינות על ישראל. התעצמות גידול בתפוקת הגז המצרית ולל

 .מד-איסט הגז צינורלפרויקט  ממצרים משמעי חד 'א'ל :רלפברוא 13-מסר בלכך נ

 

 

 דו"חות חיוביים על כלכלת מצרים

משקיפים מ דו"חות חיוביים על כלכלת מצרים, פורסמו מספר 2019השבועות הראשונים של במהלך 

 .אינפלציהב גרעון הממשלתי ועל ירידהירידה בדווח על בינלאומיים, וכן 

 

כלכלת מצרים שמרה על , 1לינואר  29 -שיצא ב  Oxford Business Group (OBG)הדו"ח האחרון של על פי 

משכות עוזרות על רקע גידול בייצור הגז, כאשר הרפורמות הפיסקליות המת 2018קצב צמיחה חזק בשנת 

-מהתמ"ג ב  12.5%לעומת  2017/18מהתמ"ג בשנת הכספים  9.8%-ל  לצמצם את הגירעון התקציבי

2015/2016 . 

OBG הבין  דוח של קרן המטבעאת הטט יצ- ( לאומיתIMFשפורסם בנובמבר האחרון, אשר צופה כי התמ )ג" 

  .2008והשיעור השנתי הגבוה ביותר מאז  2017 -ב  4.2% -, עלייה מ 2018 -ב  5.3% -ב המצרי יצמח 

בשיעור  הצמיחה בתמ"ג, על על ידי נתונים שפורסמו על ידי הבנק המרכזי של מצרים ותנתמכתחזיות אלו 

בתעשיות  יםחזקביצועים נבעה מהצמיחה בתל"ג  OBGלפי   ית הראשונה של השנה.במחצ 5.3%של שנתי 

 .ובנדל"ן , במסחרתעשייהבחצבים, המ

 

הפרסום האחרון  .2018-מהר מהצפוי ב יותר  0.2%-ב  2019-ב  לשהמשק המצרי יגד הבנק העולמי צופה

, הודות 2021 –ב  6%- וב 2020בשנת  5.9% -ית בהכלכלה המצר צמיחה שלריך את המעהבנק  של

להתאוששות של ענפי התיירות והגז הטבעי יחד עם הרפורמות במדיניות, ההתאמות הפיסקליות והקלת 

 . 2 במדינהשיעור האבטלה 

  .2018-ם באחוזי 5.8 -מעריכים כי הכלכלה המצרית צמחה ב Standard Chartered כלכלני

                                                           
1  https://oxfordbusinessgroup.com/news/egypt-year-review-2018 
    https://dailynewsegypt.com/2019/01/30/fiscal-deficit-falls-to-9-8-of-gdp-in-fy18-from-12-5-in-fy16-obg/  
2  http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/3/321925/Business/Two-weeks-into--A-hopeful-start-for-the-
Egyptian-e.aspx 
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אמריקה, צופה מדינות באפריקה, אסיה, אירופה ו 130-, ספקית של ניתוח כלכלי ותחזיות ל פוקוס אקונומיקס

הפיסקלית  בשנה 5.3% -ו בשנה הפיסקלית הנוכחית, .%25 -כ ,תהיה איתנהשל מצרים הצמיחה הכלכלית כי 

 .3 'סביבה הרגולטוריתבממשלתיות גבוהות יותר, עלייה בייצור הגז הטבעי, ושיפור  ותת להשקעדוהו' ,הבאה

התחזית הכלכלית נראית בהירה. משכורות ופנסיה גבוהות יותר במגזר , פוקוס אקונומיקסלפי במבט קדימה, 

ממשלה גבוהה עה השקמכתוצאה  ניתן לצפות לגידול בהשקעותוהציבורי ימשיכו לתמוך בצריכה הפרטית. 

  .את הסביבה העסקיתששיפרו פורמות האחרונות מהרהנוכחית ו יותר בשנה הפיסקלית

 

ומניה, כשווקים המתפתחים בחרה במצרים, יחד עם קניה ור ,Citi בארה"ב, סיטיגדולה הקבוצה הפיננסית ה

תנופת שלה,  הנמוכות של שוק המניותמצרים בלטה בשל הערכות השווי   .2019ביותר לשנת הכדאיים 

 .שלה above-average economic growthהממוצע מעל הצמיחה הכלכלית  קבוע ,הרווחים החיובית שלה

מיליארד דולר,  42.5 -רובות לזר הקמטבע עם עתודות בלירה המצרית. מצפה ליציבות ציינה שהיא סיטי 

מטבע טובה בנזילות ליציבות שער החליפין ואפשר לצפות ליותר משמונה חודשים של כיסוי היבוא,  ותהמייצג

 .4 חוץה

 

הכלכלות הגדולות  10 ברשימת את מצרים שהציבו   Bank dStandard Chartereכלכלני הגדילו לעשות 

 תחזיתההבנק ביסס את  .הרשימה כוללת גם שווקים מתעוררים אחרים כמו טורקיה וברזיל .2030-בעולם ב 

, או  Purchasing Power Parityח קניה שווי כובמונחי על התוצר המקומי הגולמי של המדינות )תמ"ג(  שלו

GDP at PPP 5.  

טריליון דולר, מדורגת  8.2עם תוצר צפוי של מצרים,  .הרשימה, ואחריה הודו וארצות הבריתומדת בראש סין ע

 .  6 רדול טריליון 6.9גרמניה עם ו טריליון דולר 7.2לפני יפן עם  ,2030עי בשנת במקום השבי

 

המדינה המזרח  , מצרים תעשה את הקפיצה הגדולה ביותר.טרדראשל סטנדרד צ'מבין כל המדינות ברשימה 

   יעלהש( PPP)מתואם תמ"ג עם  21-תיכונית היחידה שתוצב בעשירייה הראשונה צפויה לקפוץ מהמקום ה 

 .טריליון דולר 8.2-שיעלה ל( PPP)מתואם תמ"ג עם  2030-מקום השביעי בל ,2017-ב טריליון דולר 1.2-מ 

  .583%-, הכלכלה המצרית תגדל ב 2030-ל  2017כלומר, בין השנים 

 , 35% –, גידול של כ2030 -במיליון  128-ל  2017שנת במיליון  94.8-מצפויה לגדול מצריים אוכלוסיית 

   .7 בשנה 2.35% -כ

 

ינות בתוצר ות על עיקרון מרכזי אחד: חלקן של המדתחזיות הצמיחה לטווח הארוך שלו מבוססלפי הבנק '

התוצר לנפש בין שתוות באוכלוסיית העולם, המונע על ידי ה ןעם חלק, להתמזג דברבסופו של , יךרהעולמי צ

 . 'המדינות המתקדמות והמתעוררות

 

השנים  13( במהלך PPP)מתואם תמ"ג ב 14.5%-אלו הן תחזיות מאוד אגרסיביות המניחות גידול שנתי של כ

, ולא אפשר להשתמש בשערי חליפין רגילים עטה.התוצאה נראית לי מוזרה, בלשון המ.  2030 – 2017

  , ואז תתקבל תוצאה שונה לגמרי.כוח הקנייהבשערי החליפין מתואמים ל

 

 

                                                           
3   https://www.focus-economics.com/countries/egypt 
    https://www.focus-economics.com/countries/egypt/news/gdp/the-economy-grows-at-a-steady-pace-in-          
the-second-quarter-of-fy-2019 
4  https://www.cnbcafrica.com/news/east-africa/2019/01/08/kenya-top-frontier-market/ 
5  https://www.visualcapitalist.com/worlds-largest-10-economies-2030/ 
6  https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-08/world-s-biggest-economies-seen-dominated-by-
asian-ems-by-2030 
7  https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/the-worlds-economic-powerhouses-are-
going-to-look-very-different-in-another-decade/news-story/199662dd8be19f5874d9dab6668fa2b7 
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Top 10 countries by nominal GDP using PPP exchange rates by the year 2030 

 
Source: Standard Chartered    

Note: Estimates are in trillions of international dollars, using purchasing power parity measures 

 

 

 5.3%-ב גדל ומי הגולמי ר המקהתוצ בינואר, 16- המצרי מההודעת משרד התכנון והרפורמה הניהולית לפי 

התואמים בשנה ( לעומת שלושה חודשים 2019הכספים  דצמבר )רבעון שני של שנת-בחודשים אוקטובר

בחודשים  9.9%-שיעור האבטלה צפוי לרדת ל  ספטמבר. -חודשים יוליבקצב הצמיחה הקודמת, ודומה ל

משכורות גידול בעם , ור האבטלהת שעירידקודמת. מקבילה הבתקופה ה 10.0% -מדצמבר, ירידה -אוקטובר

 .8 ת הצמיחהתרם גם הוא לקריא גידול בצריכה הפרטיתורה שהחל מיולי, מ תפנסיובמגזר הציבורי וב

 

נקבל שהתמ"ג  ,2030 – 2017השנים  13במהלך  6%אגרסיבית, שהגידול בתמ"ג יהיה בקצב של גם בהנחה 

 .Standard Chartered Bankהגידול לפי . אבל הרבה פחות מ213%של גבוה יצמח בשיעור 

 

  .חלוקות, GDP at PPP, או  כוח הקנייהמתואם לכמות שהוא, או התוצר המקומי גולמי )תמ"ג( הדעות בנושא 

החשיבות היחסית של הכלכלות על אינדיקציה טובה יותר , נותנים בשוקשערי החליפין כי טוענים הכלכלנים  יש

 .ותפיננסיו משתמשים במערכות הבזה המדד , ומערכת הפיננסיתובהלאומיות בסחר העולמי 

שינויים לאינדיקציה טובה יותר  ניםנות PPP כוח הקנייהשערי החליפין המתואמים ל לכלנים אחרים טוענים כיכ

נחשב בדרך כלל למדד טוב  PPP, קרן המטבע הבינלאומיתלפי  המתפתחת. ותמדינבבביקוש הצרכני המקומי 

את מדוד האמורים למבוססת על סקרים גלובליים  PPP -מדידת האחת הבעיות היא ש  .יותר של רווחה כוללת

הם לעתים רחוקות, אשר באופן בלתי נמנע וסדיר בלתי באופן סקרים המבוצעים אלו הם , כוח הקנייה היחסי

 .אומדנים גסים

רמת השגשוג או לעם זאת, חשוב לדעת כי אף מדד אינו נותן אינדיקציה לרמת החיים הממוצעת בכל מדינה, 

 של המדינה.הכללית 

 

  

                                                           
8  https://www.focus-economics.com/country-indicator/egypt/consumption 
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 .צריםבמם גלויי שדות הגז הגדולי

מצרים הפסיקה  .במדינהם אחת הסיבות העיקריות לשיפור החזק בכלכלה המצרית הם גלויי שדות הגז הגדולי

שהוציאה מדי שנה כדי לענות  חסכה סכומי עתק שהיא , ובכך 2018 באוקטובר (LNG) לייבא גז טבעי נוזלי

, Zohr  שדה הגז זוהרזרמת הגז מהגלל בתאפשרה טבעי ההגז הא וייב תעל הביקושים המקומיים. הפסק

ד כה עהגדולים ביותר שהתגלו  זוהר הוא אחד משדות הגז טבעי, גז BCM 950 -כ. עם 2015תגלה בשנת הש

 BCM 40עד  30 -כלהוסיף אחרות, מאפשרת תגליות חדשות הגז מעם תפוקת הגז מזוהר יחד  .בים התיכון

לעומת   BCM  5-כיראו עודף של  2018/19פיסקלית הדבר כי בשנה ה. משמעות קומי לרשתמשל גז לשנה 

 .שלוש שניםלפני  BCM 15גירעון של 

 

, בשל הירידה הטבעית 2015/2016בשנת הכספים  BCM 46.5בממוצע על  ההמצרי עמדטבעי ההפקת הגז 

  . בשנים הקודמות שדות חדשיםשנוספו  ילבוהגז הטבעי בשדות 

)שנת   2015/16-לעומת התפוקה ב  100%-ב  2019/20-מצרים מכוונת להגדלת תפוקת הגז הטבעי ב 

זוהר, מערב דלתא, אטול שדות הגז ב ההמלאתפוקה עם הוספת ה ליוני( 30-הכספים המצרית מסתיימת ב

י בעהטתגדל הפקת הגז , 2018/19בשנה הפיסקלית .  Zohr, West Delta, Atoll and Nooros. 9 -ס ונוורו

 בתפוקת הגז המצרי.  25% -צפוי גידול נוסף הנאמד בכ 2019/20-ב . ו2015/16לעומת  60%- כב

 

תוכניות הפי לתפוקת הגז לוספים מותקדמים ארבעת הפרויקטים מ , טארק אל מולא המצרי שר הנפטלדברי 

 ,האלו של ארבעת השדותפקת הגז כושר האל מולא העריך את . דולר מיליארד 27.2-של כ השקעה כוללת ב

רגל מעוקב מיליארד  6.5לשנה ) BCM 67 -כב, לרשת הגז הארציתהפיתוח  חיבור כל שלביהשלמת ולאחר 

והנפט פרויקטים חדשים בתחום הגז הטבעי  11בכוונת המשרד להפעיל הוסיף כי  הוא. של גז טבעי ם(ליו

 .מדבר המערביבמפרץ סואץ ובעמוקים בים התיכון, המים הבאזורי  2019/20בשנת 

 

הגז שדה מהפקת הגז לאחר עלייה ב, 2018לשנה בספטמבר  BCM 68  -כשל מצרים עלתה להגז  תתפוק

ית השניה צלשנה במח BCM 72 -מתפוקת הגז של יותר קצב .  הגידול האחרון בהפקת הגז יביא לזוהרהענק 

תגדיל מצרים שלושה ימים, בתוך  כי אל מולא אמרלפברואר, אמר  5-בים, מלפני מספר י  .2019של פברואר 

על ידי הגדלת נוספים ( מיליון רגל מעוקב ליום 400לשנה )  BCM 4 -כתפוקת הגז הטבעי שלה בקצב את 

  .10 יום, בשדה הגז המערבי של הדלתאהייצור בשדות גיזה ופ

 

  המתעצם של מצרים כלילככוחה ה

 מצרים סמהרשפכרז ת המתוצאפרסום הוא , המתעצם של מצרים כלילכאחד הסימנים המורים על כוחה ה

 הגדולים המכרזים באחד הזוכות בין היו מוביל-ואקסון ,BP ,NIE ,של 'דאץ רויאל .וגז נפט ונותיזכל לאחרונה

 זרות בהשקעות עלייה על לשמור יחהמצל מצרים כי נראה .מצרים סמהרשפ ,וגז נפט ונותיזכל בעולם ביותר

 . 11 התיכון הים מזרחב בגז מסחרול לייצור כמרכז עצמה את םדולק ,דינהבמ נקע מתגליות הנובעות

 

 דאץ' רויאל חברתש בעוד ,ריםבמצ הגז יפושילח למובי-אקסון חברת של כניסתה על ורותמ כרזיםמה תוצאות

 .לגז ושניים נפטל כיונותז שלושה ת,הזכיונו ברוב זכתה של

 

 יבשהבו התיכון בים גבול ריאזו כלל ,בתולדותיה הגדול שהיה ,EGAS המצרי הטבעי הגז חברת של המכרז

 בהם ,גז לחיפושי זיכיונות חמישה כי יעדהו ,מצרים של הממשלתית הגז מועצת אשר  .הנילוס של בדלתא

  אנני.-ו ,DEA ליום,ופטר שטיברי ,ספטרונא אקסון, של, הבינלאומיות זגה יותנקעל נקועהו ,קידוחים 20 יבוצעו

.niDEA and E BP, Petronas, Exxon, Shell,           
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10  https://af.reuters.com/article/topNews/idAFKCN1PU1G3-OZATP 
11  https://www.reuters.com/article/us-egypt-energy-tender/egypt-plugs-hub-status-as-shell-eni-exxon-win-
energy-concessions-idUSKCN1Q115S 
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 סואץ במפרץ ,הנילוס בעמק ,המערבי במדבר אזורים נכללו C)P(EG ריתמצה הנפט ברתח של מקביל במכרז

 זכו המדינה בשליטתש CPEG -ו אנני ,של דאץ' רויאל ,מרלון ,י'אנרג נפטון החברות .המזרחי ובמדבר

 .מצרים של הנפט משרד לפי ,בארות 39 יקדחו בהם נפט חיפושיל זכיונות בשבעה

 

 12 -ב ולגז לנפט החיפושים של הראשון בשלב דולר מיליון 800 עד 750 לפחות של השקעותל מצפה םרימצ

  .12 המול לא טארק הנפט שר לדברי ,2019 לפברואר 12-ב הודיעה שעליהן זכיונות

 

  של הכלכלה המצרית יהיו השלכות מעניינות על ישראל. התעצמות גידול בתפוקת הגז המצרית ולל

 .13 מד-איסט הגז צינורלפרויקט  ממצרים משמעי חד 'א'ל :רלפברוא 13-מסר בון לכך נסימן ראש

מישראל ינור הגז פרויקט צמשמעית את -שלל בצורה חד, מולא אל טארק, מצרים והמשאבים הנפט רש

 ממזרח הגז להובלת מתנגד הוא כיולא מ אמר, קפריסיןשל  הידיעות נותוכלס בראיון .לאירופהדרך קפריסין 

 .East Med pipeline מד-איסט צינורדרך  לאירופה התיכון הים

. לדבריו פוליטית מבחינה והן כלכלית מבחינה הן ביותר הטובה הבחירה היא שמצרים ןמאמיאמר כי הוא  ולאמ

באותו והגז שלהם  משאבי את לנצל ליצרנים שיסייעו שרויותפאה דודעיו, פתוח שוק היא המצרית המדיניות

 .ביותר הנמוכה ובעלות קיימא , ברתמהירהה ,היעילה בצורה צרכיהם את יבטיחו לצרכני הגזזמן, 

 

 

 

 אמנון פורטוגלי

 מרכז חזן
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