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نمو القطاع غير النفطي في قطر سينتعش مع ارتفاع أسعار النفط
على الرغم من انخفاض أسعار النفط إلى بمقدار النصف من

اإليرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على فخفيف القيود

الذر وة التي اكنت عليها في عام  ،1122واصل االقتصاد القطر ي

المالية .كما سيتم دعم اإليرادات في عام  1122أيضاا من للا

نموه بقوة في  ،1122وال سيما في القطاع غير النفطي ،حيث

التنفيذ المتوقع لضر يبة القيمة المضافة .أما على صعيد النفقات،

حافظت مشار يع البنية التحتية الرئيسية على التقدم .وفي

فباعتقادنا أن معظم اإلجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار

الفترة

النفط قد حدثت بالفعل ،وعلى ذلك نر ى أن فخفيض اإلنفاق

أوال ،سوف يساعد ارففاع النفط
 1122 - 1122فأثيران رئيسيان.
ا

الجار ي في عام  1122سيكون أقل حدة مما اكن عليه في عام

على ز يادة دلل الحكومة وفخفيف القيود المالية .وثانياا ،

 .1122وعلاوة على ذلك ،أعلنت الحكومة عن لطط إنفاق

سيساعد ارففاع أسعار النفط في دعم برنامج اإلنفاق االستثمار ي

رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة .ونتوقع أن

المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية

ينخفض عجز الميزانية من  %2.1من النافج المحلي اإلجمالي

النتعاش النمو في القطاع غير النفطي .أما فيما يخص قطاع

في عام  1122إلى  %2.5في عام  1122قبل أن يتحو

إلى

النفط والغاز ،فنتوقع أن يتعافى هذا القطاع فدر يجياا مع انتعاش

فائض قدره  %2.1و  %1.6في العامين  1122و.1122

المستقبل ،نتوقع أن يكون الرففاع أسعار النفط للا

اإلنتاج على المدى المتوسط .وبشلك عام ،نتوقع أن يتسار ع نمو
النافج المحلي اإلجمالي الحقيقي إلى  %1.2في  1122و إلى
 %6.2في  1122قبل أن يتباطأ إلى  %1.2في ( 1122انظر إلى
فقر ير قطر – ر ؤية اقتصادية الصادر مؤلراا ).

ومن شأن ارففاع أسعار النفط والتوقعات المالية اإليجابية أن فوفر
دفعة للاقتصاد القطر ي ،لاصة في القطاع غير النفطي .وفركز
الخطط الحكومية لز يادة اإلنفاق الرأسمالي على مدى السنوات
الثلاث المقبلة بشلك رئيسي على فنفيذ ر ؤية قطر  1161طويلة

تار يخ وتوقعات أسعار خام برنت

المدى وكذلك على التحضير الستضافة أكس العالم لكرة القدم

(دوالر/برميل)

 .1111وذلك سيعز ز القطاعات غير النفطية مثل النقل ،والبناء،
والتعليم ،والصحة .وسيكون النمو في القطاع غير النفطي
مدفوعاا أيضاا باالنتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت
مصفاة جديدة اإلنتاج في عام  .1122و إلى جانب ذلك ،ينبغي
للز يادة المتوقعة في أسعار النفط أن فخفف قيود السيولة وأن
فز يد الدلل في عموم االقتصاد .وفي عامي  1122و ،1122يتوقع
أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى  %5.1و %2.1حيث سيولد
االستثمار نمواا أقل من الفترات السابقة نظراا لكبر حجم
االقتصاد.
وفيما يتعلق بقطاع النفط والغاز ،نتوقع أن يشهد فراجعاا بنسبة

المصادر :هيفر أناليتيكس وقسم االقتصاد فيQNB

كما نتوقع أن فتحسن آفاق المستقبل للنفط للا

الفترة - 1122

 1122مع فراجع المعر وض في أسواق النفط .ونقدر أن يصل
سعر لام برنت إلى  55دوالر أمر يكي للبرميل في عام  ،1122من
 25دوالر للبرميل في عام  ،1122وأن يرففع إلى  21دوالر للبرميل
بحلو

عام  .1122ومن شأن ارففاع أسعار النفط أن يعز ز

 %1.5في عام  ،1122أي أقل من التراجع الذي بلغت نسبته
 %2.1في عام  .1122وسيؤدي االنخفاض الطبيعي في انتاج
حقو

النفط الناضجة إلى جانب فخفيضات اإلنتاج للالتزام

بالحصص المستهدفة من قبل أوبك إلى فباطؤ النمو ،ولكن
ينبغي لمشر و ع بر زان ،الذي ُيتوقع أن يبدأ إنتاج الغاز في الر بع
الرابع من  ،1122أن يعوض جزئياا عن ذلك .وفي عامي 1122
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و ،1122نتوقع ارففاع النمو النفطي إلى  %1.1و %2.1بفعل

بعد صموده بشلك جيد أمام صدمة فراجع أسعار النفط بفضل

ز يادة اإلنتاج في مشر و ع بر زان ومع فعويض االستثمارات

قوة أسس االقتصاد اللكي ،من المقدر للاقتصاد القطر ي أن

طويلة األجل عن االنخفاض الطبيعي في إنتاج النفط.

يستمر في النمو مع مواصلة السلطات لخطط التنويع االقتصادي
على المدى المتوسط .ومن المفترض أن يتسار ع نمو النافج

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المحلي اإلجمالي الحقيقي ،مدفوعاا بالقطاع غير النفطي ،مع

( ،%على أساس سنوي)

فحسن المواز ين المالية وفعز ز لطط اإلنفاق الحكومي في
قطر بفضل ارففاع أسعار النفط.

المصادر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء وهيفر أناليتكس وقسم
االقتصاد في QNB
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"إخالء مسؤولية وإقرار حقوق الملكية الفكر ية :ال فتحمل مجموعة  QNBأية مسؤولية عن أي لسائر مباشرة أو غير مباشرة قد فنتج عن استخدام هذا التقر ير .إن اآلراء الواردة
صر ح بخلاف ذلك .يجب أن يتم افخاذ أي قرار استثمار ي ا عتماداا على الظر وف الخاصة بالمستثمر  ،وأن يكون مبنياا على
في التقر ير فعبر عن رأي المحلل أو المؤلف فقط ،ما لم ُي َ
أساس مشورة استثمار ية يتم الحصو

عليها من مصادرها المختصة .إن هذا التقر ير يتم فوز يعه مجاناا  ،وال يجوز إعادة نشره بالاكمل أو جزئياا دون إذن من مجموعة ".QNB

