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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

مقدمة
تُقدم نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2014-2013
توقعات لعامي  2013و  ،2014حيث يؤكد تقييمها
ما يلعبه القطاع غري اهليدروكربوني من دور بارز يف
دفع عجلة النمو االقتصادي و املتغريات االخرى .إذ
إن اخنفاض العوائد الناجتة عن حقول النفط اليت بدأ
انتاجها بالرتاجع ،و بلوغ ناتج الغاز طاقته اإلنتاجية
القصوى ،سوف يؤدي إىل تراجع تدرجيي يف مستويات
ناتج القطاع اهليدروكربوني ،وإىل ارتفاع حصة القطاع
غري اهليدروكربوني .ونتيجة لذلك ،تتوقع وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء أن االنتقال من التوسع
احملدود إلنتاج النفط والغاز عام  2013إىل االخنفاض
التدرجيي عام  2014سيخفض مستوى النمو من
 %5.3إىل  %4.5خالل األعوام املذكورة.
ومن املتوقع أن يشهد القطاع غري اهليدروكربوني نشاطاً
قوياً ،سيتجلى يف إمكانية أن يتسارع منوه خالل العام
 .2014حيث أن برنامج اإلنفاق الكبري على البنية
التحتية ،الذي سيزيد الطلب على اإلمسنت والصلب
وغريمها من املواد ،باإلضافة اىل قطاع اخلدمات،
سيشكل حافزا للنشاط االقتصادي .كما أن من شأن
النمو املتواصل للسكان ،والذين من املتوقع أن يصل
عددهم إىل  2.2مليون نسمة أو أكثر بنهاية العام
 ،2014إضافة إىل السياسة املالية التوسعية ،كلها
عوامل ستدعم النمو من ناحية الطلب.
إن ارتفاع عدد السكان والطلب املتزايد قد دفع بالفعل
مستوى التضخم يف أسعار املستهلك إىل األعلى،
ففي مايو من العام  ،2013ارتفعت األسعار بنسبة
 %3.5خالل  12شهراً ،و الذي يعزى إىل حد كبري إىل
ارتفاع االجيار ات السكنية .وعلى الرغم من أن وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء تتوقع أن يظل التضخم
iv

أعلى من املعدل الذي عرفه يف املاضي القريب ،إال
أهنا ال تتوقع أن يستمر ارتفاعه املتسارع .حيث أنه
من املتوقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي يف أسعار
املستهلك حوايل  %3.6خالل عامي  2013و .2014
وجتدر اإلشارة جمددا إىل أن املخاطر الرئيسية
املرتبطة باآلفاق املستقبلية القصرية واملتوسطة املدى
تأتي من خارج االقتصاد احمللي ،حيث من املمكن أن
يؤدي اختالل شحنات اهليدروكربون إىل تقويض املزايا
التنافسية لدولة قطر على املدى الطويل يف أسواق
الغاز .كذلك قد يؤدي االخنفاض يف أسعار النفط إىل
احنسار يف املوارد املالية للموازنة ،والذي من املمكن أن
يؤثر على االعتمادات املخصصة لإلنفاق العام ،غري أن
صايف األصول من شأنه أن يساعد على محاية دولة
قطر يف حالة حدوث هذه املخاطر.
وعلى املستوى الداخلي ،قد ينجم عن أنشطة البناء
املكثفة ،اليت تزيد الطلب على األرض واملوارد األخرى
بشكل كبري ،واليت قد تتطلب إعادة تشكيل البنية
التحتية القائمة بشكل جذري ،جمموعة من التكاليف
يف أجزاء من أنشطة القطاع غري اهليدروكربوني.
ومن باب رد الفضل ألهله  ،فإنه مل يكن ممكنا اجناز
هذه النشرة لوال التعاون الب ّنَاء من أجهزة الدولة
األخرى .ولذلك ،أود أن أتوجه بالشكر إىل بنك
قطر املركزي ،وقطر للبرتول ،ووزارة املالية ،ووزارة
االقتصاد والتجارة ،ووزارة البلدية والتخطيط العمراني
الستعدادهم لتبادل املعلومات واالستجابة لطلباتنا يف
احلصول على البيانات.
الدكتور صاحل النابت،
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء
يونيو 2013
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شكر وتقدير

تــرأس فريــق وزارة التخطيط التنمــوي واإلحصاء
الدكتــور فرانــك هاريغــان مديــر إدارة التنميــة
االقتصاديــة .وســاهم يف العمــل يف اإلدارة كل من
ســيلفي معلوف ،ويوجني ماكويد ،وحبيب ميلواال،
والدكتور عيســى إبراهيم والدكتور أســامة جنوم.
وقدم الدكتور رضا فايز زادة دعماً فنّياً وحتليلياً.
كمــا قــدم الدعــم البحثــي واإلداري كل من حصّة
أمحد العسريي ،وموزة اجلسمي ،وهيا السميطي،
ومجيلــة محد .وقام علي ســليمان بتنســيق إعداد
النشرة.

وسامهت إدارة اإلحصاءات االقتصادية واحلسابات
الوطنية برئاســة عبداحلميد آهن علي آهن بتقديم
بيانات واإلمداد باملشورة .1وساهم يف تيسري إعداد
هذه النشــرة وإصدارها الزمالء يف إدارة اخلدمات
املشــركة برئاسة السيد محد راشد العذبة ،ووحدة
العالقــات العامة واالتصاالت برئاســة أمساء نصر
اهلل مــرزا .وســاعد أســامة املناصــر يف تصميــم
األشــكال البيانيــة .يف حــن دقــق جوناثــان أســن
النسخة املعدة للطباعة وصممها .وقام علي برازي
برتمجــة النص اإلنكليزي من هذه النشــرة إىل اللغة
العربيــة فيمــا تــوىل ســليم بيطــار التدقيــق اللغوي
للنسخة العربية.

 1مت اعادة هيكلة اجلهاز احلكومي في  26يونيو  2013والذي اسفر عن دمج األمانة العامة للتخطيط التنموي وجهاز قطر لإلحصاء فيما يعرف اآلن بوزارة التخطيط التنموي واإلحصاء .ومع ذلك
فإن روابط البيانات واملصادر في هذه النشرة التي تشير الى مواقع األمانة العامة للتخطيط التنموي ( )www.gspd.gov.qaوجهاز قطر لإلحصاء ( )www.qsa.gov.qaال زالت نشطة وفاعلة.
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نظرة على اآلفاق االقتصادية لدولة قطر

توقع منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي
بنسبة  %5.3عام 2013

يتوقع فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء أن ينمو الناتج
احمللي اإلمجايل احلقيقي بنسبة  %5.3يف عام  ،2013مرتفعاً
بشكل طفيف عن التوقع السابق يف النسخة احملدثة من نشرة
اآلفاق االقتصادية لدولة قطر الصادرة يف ديسمرب .2012
جاء هذا االرتفاع نتيجة مراجعة التوقعات اخلاصة بناتج النفط
والغاز .حيث سيزداد إنتاج الغاز املسال ،ومن املستبعد أن حتدث
التوقفات غري اجملدولة (اليت أعاقت اإلنتاج اهليدروكربوني عام
 )2012مرة أخرى .وسوف يطابق أداء قطاع خارج النفط والغاز
توقعات سابقة قوية وسينمو مبعدل  %9.8مع أداء قوي جلميع
مكونات القطاع (الصناعة التحويلية ،والبناء ،واخلدمات).
ويتوقع انكماش منتجات النفط والغاز اللقيمة عام  ،2014مع
التناقص التدرجيي إلنتاج حقول النفط ووصول إنتاج الغاز إىل
سقف طاقته اإلنتاجية العاملة .وهذا سيخفض النمو الكلي للناتج
احمللي اإلمجايل والذي قدّر بنسبة  .%4.5لكن االقتصاد خارج
النفط والغاز سيواصل منوه السريع .وبينما يشهد قطاع التكرير
والبرتوكيماويات منواً ضئيالً ،يواصل إنتاج اإلمسنت واملعادن زمخه
مستفيداً من الطلب يف قطاع البناء احليوي الذي سيدعم بدوره
منو الصناعة التحويلية .وسيؤدي النمو السريع يف عدد السكان
ومتطلبات أنشطة املشاريع املتصاعدة إىل تعزيز قطاع اخلدمات.
أما منو الدخل االمسي يف فرتة التوقع هلذه النشرة فسوف يستقر
قريباً من منو الدخل احلقيقي ،إذ يتوقع أن تبقى أسعار النفط

قطر ،نظرة على الآفاق االقت�صادية لعامي  2013و2014
( 2013أ) 2013

2014

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

4.8

5.3

4.5

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

5.3

8.6

4.6

تضخم أسعار املستهلك ()%

3.5

3.6

3.6

الفائض املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

5.4

8.1

4.7

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

25.7

26.5

21.7

(أ) توقعات النسخة احملدثة من نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر  ،2013-2012يف ديسمرب .2012
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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(اليت يرتبط هبا سعر سلة املنتجات اهليدروكربونية لدولة قطر)
مرتفعة لكن يبدو أهنا ستنخفض على األرجح عن املستويات اليت
وصلت إليها يف اآلونة األخرية.

تراجع نصيب الفرد من الدخل عن الذروة اليت
حققها يف اآلونة األخرية
على الرغم من أن التوقعات تشري إىل منو الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي ،فإنه سيرتافق مع زيادة عدد السكان املقيمني يف قطر.
وسيؤدي ازدهار قطاع البنية التحتية إىل نشوء طلب كبري على اليد
العاملة .ومبا أنه ال يوجد فائض يف سوق العمل احمللية عملياً،
فسيتم استقدام معظم هؤالء العمال من اخلارج .ويتوقع أن يصل
عدد سكان قطر إىل مليوني نسمة حبلول هناية عام  2013وإىل
 2.2مليون نسمة أو رمبا أكثر يف عام  .2014وعندما يكون النمو
السكاني أسرع من منو الدخل ينخفض نصيب الفرد من هذا
الدخل (الناتج احمللي اإلمجايل مقسوماً على عدد السكان).

فجوات اإلنتاجية تشري إىل إمكانية حتقيق النمو
يف املستقبل
إن إنتاج الفرد العامل يف قطاع خارج النفط والغاز يف دولة قطر
عام  2012أقل مما كان عليه يف عام  .2006وعلى املستوى الكلي،
اخنفض إنتاج الفرد يف هذا القطاع مبعدل سنوي قدره .%4
وبينما أظهرت قطاعات أخرى ،كالصناعة التحويلية ،تقدماً
مطرداً يف اإلنتاجية ،شهدت قطاعات أخرى كثرية اخنفاضاً يف
اإلنتاجية .إن التحوالت يف هيكل اإلنتاج والعمالة باجتاه أنشطة أقل
إنتاجية سببت تدني قيمة اإلنتاجية اإلمجالية .لكن ،بالقدر الذي
اخنفضت فيه ساعات العمل ،وحتسنت جودة املنتجات واخلدمات
القائمة ،أو جيري حالياً إنتاج خدمات ومنتجات جديدة ،بالتايل،
إن مؤشرات االنتاجية املقاسة بنسبة الناتج إىل عدد العمال قد
ختفي التقدم االقتصادي احلقيقي.
ولكن من حيث القيمة االمسية ،فإن اخنفاض اإلنتاجية وتراجعها
وتدني األجور يف القطاع اخلاص خارج النفط والغاز يطرح
تساؤالت حول حوافز االستثمار يف امليكنة ورفع مستوى املهارات،
وحول حتفيز املواطنني للعمل يف القطاع اخلاص ،ويف هناية املطاف
حول احلجم والنوعية املطلوبني للسكان الوافدين إىل دولة قطر.
وهو يشري أيضاً إىل احتمال أن يكون أداء قطر احلايل اقل ما هو
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ممكن .وإن سد الفجوة بني ما هو متحقق وما هو ممكن قد يؤدي
لتعزيز النمو املستقبلي يف االقتصاد خارج النفط والغاز.

التضخم يف أسعار املستهلك يزداد لكنه يبقى
معتد ً
ال
ارتفعت أسعار املستهلكني بنسبة  %3.5يف مايو  2013مقارنة
مع الشهر نفسه من عام  .2012وأسهمت هناية انكماش أسعار
اإلجيارات (بلغ مؤشر أسعار اإلجيارات أدنى قيمة له يف يونيو
 )2012واالرتفاع الالحق يف أسعارها يف تغذية التضخم العام.
وتفسر زيادة الطلب على استئجار العقارات نتيجة زيادة عدد
السكان ارتفاع اإلجيارات ،السيما العقارات ذات األسعار
املنخفضة واملتوسطة .ونظراً ألن اإلجيارات تشكل أكثر من
 %30من مؤشر أسعار املستهلك ،فإن تغري أسعار اإلجيارات
السكنية يؤثر بقوة على قيمة معدل التضخم العام.
تتوقع النشرة أن يبلغ تضخم أسعار املستهلكني عام  2013نسبة
 %3.6وسطياً (مقابل  %1.9فقط عام  .)2012وتتفق هذه
التوقعات مع ارتفاع التضخم نوعاً ما يف النصف الثاني من عام
 ،2013ولكن من املتوقع أيضاً حبلول هناية عام  2013أن يتالشى
االجتاه التضخمي املتسارع الذي تشهده البالد منذ الربع الثاني
من عام  .2012ومع ارتفاع عدد السكان والطلب القوي خارج
قطاع النفط والغاز ،يتضاءل احتمال حصول اعتدال قريب
يف معدل التضخم .وسوف حيافظ معدل التضخم العام على
استقراره عند  %3.6لعام .2014

استمرار النتائج املالية القوية
سوف يبقى املركز املايل لدولة قطر قويا ،مع وجود فائض يبلغ
 %8.1من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي يف السنة امليالدية
 .2013وعلى الرغم من الزيادات الكبرية املربجمة يف اإلنفاق
اجلاري واالستثماري على حد سواء ،إال أن ضخامة إيرادات النفط
والغاز فضالً عن تعزيز اإليرادات عرب الضرائب ستوفر فائضاً
مالياً مرحياً .ومن املرجح أن تتجاوز اإليرادات احملققة اإليرادات
املخططة يف املوازنة ،ألن هذه األخرية تقوم على افرتاضات
متحفظة ألسعار النفط عند  65دوالراً للربميل ،وهي أدنى بكثري
من أسعار السوق احلالية .وإذا اخنفضت املصروفات على املشاريع
الرأمسالية عن اعتمادات املوازنة  -كما حدث عام  – 2012فإن
الفائض قد يتجاوز التوقعات.
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أما يف عام  2014فيتوقع أن يضيق الفائض الكلي يف أعقاب زيادات
كبرية يف اإلنفاق االستثماري من أجل إبقاء املشاريع الرأمسالية يف
قطر على الطريق الصحيح .وإذا ظهرت بعض العجوزات جمدداً
يف عام  ،2013ميكن توقع حدوث بعض الزيادة أيضاً يف عام .2014
وتضع النشرة يف اعتبارها زيادات أخرى يف اإلنفاق اجلاري الذي
حافظ على اجتاه ارتفاع مطرد يف السنوات األخرية.

استمرار ارتفاع الفوائض اخلارجية رغم الزيادة
الكبرية يف املستوردات
سوف تؤدي الزيادة السكانية والطلب الكبري للمشاريع على املعدات
الرأمسالية ومواد البناء إىل انتعاش املستوردات عامي 2013
و .2014وعلى الرغم من أن هذا االنتعاش يف املستوردات يؤدي
إىل تآكل الفائض التجاري وفائض احلساب اجلاري ،تبقى هذه
الفوائض كبرية بفضل ضخامة إيرادات تصدير النفط والغاز .ومن
املتوقع أن يبلغ فائض احلساب اجلاري  %26.5من الناتج احمللي
اإلمجايل االمسي عام .2013

املخاطر اخلارجية باقية يف الصدارة
تنبع املخاطر الرئيسية لتوقعات هذه النشرة من خارج االقتصاد
احمللي .وإذا أخذت التوترات اجليوسياسية منعطفاً يؤثر على قدرة
دولة قطر على تصدير شحنات النفط والغاز عرب مضيق هرمز،
فهذا من شأنه أن يضعف ميزهتا التنافسية يف أسواق الغاز ويقلل
املوارد املتاحة للدولة.
تبقى أسعار النفط مصدراً دائماً لعدم اليقني .وإدراكاً منها لذلك،
ختطط دولة قطر موازنتها باستخدام توقعات متحفظة ألسعار
النفط .وتشري تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
إىل أن ضخامة التزامات اإلنفاق املستقبلية سرتفع "نقطة التعادل"
ألسعار النفط مما يضعف املوارد املالية لدولة قطر .ومع ذلك ،فإن
ضخامة صايف األصول وقوة اجلدارة االئتمانية سيوفران لدولة
قطر دفاعات قوية إذا ساءت التطورات اخلارجية.
وأخرياً ،يشكل تنفيذ عدد كبري من املشاريع الضخمة يف مساحة
جغرافية حمصورة حتديات كبرية  ،وإذا مل تنفذ هذه املشاريع بشكل
كفؤ ،فأنه سينجم عنها آثار سلبية على األعمال يف القطاعات
االقتصادية األخرى .ورمبا يسبب االزدحام ،واالختناقات ،وتعطل
اخلدمات واحتمال تصاعد تكاليف املواد صعوبات للشركات
ويثبط االستثمارات اجلديدة خالل فرتة نشاط البناء املكثف.
4

الجزء األول :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013

الجزء األول :اآلفاق االقتصادية لدولة قطر 2014-2013

يدعم النمو عريض القاعدة لقطاع غري اهليدروكربون توقعات منو الناتج احمللي اإلمجايل حبدود  %5.3عام  :2013وستشهد
قطاعات اخلدمات ،والصناعة التحويلية والبناء والتشييد منواً بنسبة  %10أو أكثر .وسيؤدي تسارع اإلنفاق االستثماري،
وتوسع الفائض املايل واستمرار تدفق العمال إىل دعم الطلب .وسريتفع إنتاج قطاع النفط والغاز بنسبة  ،%1.4ولكن حتسن
أسعار سلة اهليدروكربون يف قطر يعين أن القطاع (كما يف السنوات السابقة) يساهم يف زيادة الدخل االمسي أكثر من الدخل
احلقيقي .ويف عام  ،2014يتوقع أن يصل معدل النمو إىل  .%4.5وبينما يستمر قطاع غري النفط والغاز يف إظهار حيوية مع
توقع انتعاش يف قطاع البناء والتشييد ،يُرجح أن ينكمش إنتاج حقول النفط مما يضع عبئاً على النمو الكلي.
وسوف يزداد التضخم يف أسعار املستهلك عام  ،2013مع زيادة ضغط النمو السكاني على إجيارات املساكن ،ليبلغ  %3.6وسطياً
هلذا العام .ويتوقع حدوث نتيجة مماثلة عام  .2014ويبقى ميزان املدفوعات والفائض املايل يف وضع قوي ،ولكن "سعر التعادل"
للنفط يف حسابات املوازنة سريتفع مع ارتفاع اإلنفاق املخطط يف املوازنة.

موجز التوقعات

يقدم اجلدول  1-1موجز التوقعات الواردة يف نشرة اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر بشأن مخسة مؤشرات اقتصادية رئيسية
لعامي  2013و ،2014ويقارهنا مع توقعات إصدار شهر ديسمرب
 ( ،2012إن منهجية التوقع واالفرتاضات موضحة يف اإلطار )1-1

اآلفاق االقتصادية

يتوقع أن ينمو االقتصاد القطري بنسبة  %5.3عام ( 2013أدنى
قليالً من  %6.2عام  )2012وبنسبة  %4.5عام  .2014ورغم هذا
النمو يف إمجايل الدخل والناتج ،يتوقع أن ينخفض نصيب الفرد
من الناتج احمللي اإلمجايل نتيجة منو السكان واخنفاض إنتاجية
العمل (إطار  2-1وإطار  4-1أدناه).
ويعترب تراجع إنتاج النفط سبب تباطؤ وترية النمو عام ( 2013انظر
أدناه).
سيواجه إنتاج الغاز عام  2013قيوداً على الطاقة اإلنتاجية ،بينما
حيافظ الناتج خارج النفط والغاز على زخم  2012بشكل عام مع
بعض االختالفات بني القطاعات.

اجلدول  :1-1ملحة عن الآفاق االقت�صادية لدولة قطر يف عامي  2013و2014
)أ( 2014 2013 2013

منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي ()%

4.8

5.3

4.5

منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي ()%

5.3

8.6

4.6

تضخم أسعار املستهلك ()%

3.5

3.6

3.6

الفائض املايل ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

5.4

8.1

4.7

فائض احلساب اجلاري ( %من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي)

25.7

26.5

21.7

(أ) التوقعات الواردة يف اإلصدار األخري من نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر ،ديسمرب .2012
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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اإلطار  :1-1منهجية التوقع وافتراضاته
جرى استخالص توقعات نشرة "اآلفاق االقتصادية لدولة قطر"
من خالل إطار رقمي متسق داخلياً لالقتصاد القطري يستند إىل
احملاسبة االقتصادية القياسية واختبارات االتساق .وجرت معايرة
وحتديث هذا اإلطار بالنتائج اإلحصائية النهائية لعام  .2012ويقوم
اإلطار على منوذج تدفق األموال يف االقتصاد الذي يكون جمموع
مصادر األموال من خمتلف القطاعات االقتصادية فيه مساوياً
جملموع استخدامات األموال .تستند التوقعات على افرتاضات بشأن
حركة أسعار النفط والغاز ،وحجم اإلنتاج اهليدروكربوني (مبا يف
ذلك املنتجات النهائية املشتقة كالبرتوكيماويات واملنتجات املكررة)،
ووترية منو االقتصاد العاملي ،ومناذج اإلنفاق احلكومي ،وسعر صرف
الدوالر األمريكي وأسعار الفائدة احمللية والعاملية .ويبني اجلدول
أدناه االفرتاضات الرئيسية املتبعة يف حساب التقديرات .تعترب هذه
االفرتاضات أفضل تقييم للمستقبل من قبل وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء ،وهي تستند إىل طيف واسع من آراء اخلرباء من عدد
كبري من املصادر .فمثالً تستند االفرتاضات بشأن أسعار الفائدة
إىل السياسة املعلنة من مصرف قطر املركزي .وتستند البيانات
بشأن نتائج وآفاق املوازنة إىل معلومات من وزارة املالية .وجرى
احلصول على بيانات بشأن السنوات اليت تلي فرتة املوازنة احلالية
(السنة املالية  )2014-2013من خالل دراسة االجتاهات احلالية
إليرادات ونفقات وأموال احلكومة ومعلومات عن مشاريع متتد
أنشطتها إىل املستقبل وتستند االفرتاضات بشأن البيئة اخلارجية

إىل توقعات صندوق النقد الدويل يف نشرته آفاق االقتصاد العاملي.
إن أي تغيري سواء يف قيم بيانات األساس (تقديرات للعام )2012
أو يف االفرتاضات اخلاصة حبركة املتغريات الرئيسية سوف يؤثر
على نتائج توقعات هذه النشرة .وتتناول فقرة "املخاطر" أدناه آثار
اختالف أسعار النفط والغاز ومستويات االستثمار احلكومي على
اآلفاق املتوقعة لعامي  2013و .2014

افرتاضات التوقع
)أ(2012

2013

2014

دولة قطر
أسعار فائدة اإليداع ليلة واحدة يف مصرف قطر املركزي ()%

0.75

0.75

0.75

سعر صرف الريال القطري مقابل الدوالر

3.64

3.64

3.64

إمجايل اإلنفاق احلكومي (مليار ريال قطري)

158.5

212.5

245.7

اإلنفاق اجلاري (مليار ريال قطري)

116.3

140.1

159.9

اإلنفاق االستثماري (مليار ريال قطري)

42.1

72.4

85.8

البيئة اخلارجية
النمو العاملي ()%

3.15

3.3

4.0

سعر فائدة االقرتاض بني املصارف (ليبور) يف الواليات
املتحدة ،لودائع ستة أشهر ()%

0.7

0.5

0.6

سعر تصدير النفط اخلام ،دوالر/برميل

111.1

108.5

103.2

سعر الغاز الطبيعي املسال يف اليابان ،دوالر/مليون وحدة
حرارية بريطانية

16.6

15.5

15.2

(أ) تقديرات أولية أو قيم فعلية

إطار  :2-1دخل الفرد
على الرغم من منو الدخل على مستوى االقتصاد ككل يف عامي
 2013و ،2014إال أن الزيادة السكانية السريعة ستعين على األرجح
تراجع دخل الفرد عن الذروة اليت حققها عام ( 2011الشكل 1
ضمن اإلطار)

ال�شكل � 1ضمن االطار :ن�صيب الفرد من الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
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* بناء على تقديرات السكان بنهاية العام.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالســتناد اىل البيانات املنشــورة يف
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ال�شكل � 2ضمن االطار :عدد ال�سكان الإجمايل
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تشري التقديرات إىل أن تدفق العمالة األجنبية أدى إىل زيادة
عدد السكان إىل  1.96مليون نسمة حتى هناية مايو  ،2013بزيادة
قدرها  %9.3مقارنة بالشهر نفسه عام ( 2012الشكل  2ضمن
اإلطار) .ويتوقع أن يستمر املنحنى التصاعدي لعدد السكان عام
 2014ليصل إىل حوايل  2.2مليون حبلول هناية العام ،ويتوقع أن
يدخل اجلزء األكرب من الزيادة السكانية قوة العمل ،وأن يعمل
معظمهم يف أنشطة ذات إنتاجية ضعيفة كالبناء.
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املصــدر :تقديــرات فريــق وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء باالســتناد اىل البيانــات
املنشورة يف (.)/http://www.qsa.gov.qa/ar
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ومع ذلك ،فإن توقعنا ملعدل النمو لعام  2013يف هذ االصدار من
نشرة اآلفاق االقتصادية لدولة قطر هو أعلى بقليل من توقعاتنا
يف اصدار شهر ديسمرب  ،2012وذلك على ضوء مراجعة إجيابية
ملستويات ناتج قطاع اهليدروكربون .ويتوقع أن يكون ناتج الغاز
عام  2013أعلى مما توقعناه يف إصدار ديسمرب عام ،2012
وأن ينخفض إنتاج النفط ببطء أكرب مع استئناف حقول النفط
اليت أغلقت للصيانة -انتاجها عام  ،2012ومع زيادة إنتاج حقلالشاهني ،أكرب حقول النفط يف دولة قطر.
يف السنوات القليلة املاضية ،تغري معدل التبادل التجاري الداخلي
(نسبة أسعار اهليدروكربون إىل أسعار غري النفط والغاز) واخلارجي
(نسبة أسعار الصادرات إىل أسعار املستوردات) بصورة ملحوظة
لصاحل قطاع النفط والغاز ،مما أدى إىل مسامهة تراكمية أكرب
لقطاع اهليدروكربون يف منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي.
وتتأثر املسامهة يف منو الدخل االمسي إىل حد كبري بالعوامل
اخلارجية ،أي حبركة أسعار النفط والغاز يف خمتلف األسواق،
بينما تعرب املسامهة يف منو الدخل احلقيقي عن التوسع يف إنتاج
النفط والغاز وتتأثر إىل حد كبري بقدرات اإلنتاج احمللية.
ويف عام  ،2013يتوقع جمدداً أن يكون منو الناتج احمللي اإلمجايل
االمسي أسرع من منو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي .وتؤدي
الزيادة املتوقعة يف أسعار صادرات النفط والغاز القطرية إضافة
إىل زيادة منو الناتج الكمي إىل رفع توقعات منو الناتج احمللي
اإلمجايل االمسي أعلى من تقديراتنا شهر ديسمرب  .2012أما
يف عام  ،2014فيتوقع أن يتباطأ النمو االمسي إىل  %4.6بسبب
الرتاجع املتوقع يف أسعار النفط والغاز العاملية وتباطؤ منو الناتج
احمللي اإلمجايل احلقيقي.
ستبقى مسامهة قطاع اهليدروكربون يف الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي كبرية ،لكن يتوقع أن تنخفض خالل فرتة التوقع من
 %49.0عام  2012إىل  %44.2عام ( 2014الشكل  ،)1-1وذلك
بسبب تباطؤ معدل منو القطاع إىل  %1.4يف عام ( 2013مقارنة
بـ  %1.7يف عام  )2012وتقلص الناتج مبقدار  %2عام .2014
ويعكس االنكماش يف عام  2014االخنفاض املستمر يف إنتاج
النفط مع نضوج حقول النفط (إطار  ،)3-1واستقرار مستويات
إنتاج الغاز الطبيعي املسال.
ويتوقع أن تنمو مسامهة قطاع غري اهليدروكربون (الذي يعرف
بأنه مجيع األنشطة االقتصادية غري إنتاج املواد اللقيمة من النفط
والغاز) يف الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل قوي قدره  %9.8عام

ال�شكل  :1-1امل�ساهمة يف الناجت املحلي الإجمايل ( 2013و)% ،2014
ﺍﻟﺒﻨﺎء
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
مالحظــة :تعــزى أخطــاء التقريــب إىل قطاعــات الزراعة والضرائب غري املباشــرة والــي ال تظهر يف
الشكل.
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إطار  :3-1مستقبل إنتاج النفط
من املرجح أن يستمر اخنفاض إنتاج النفط يف املدى القصري .فقد جتاوز
عمر احلقول البحرية لدولة قطر ،وخاصة الشاهني ،الذي ميلك أكرب
احتياطي وأضخم إنتاج بني احلقول البحرية يف قطر ،وكذلك الريان
والعد الشرقي 17 ،عاماً ،وكلما تقدم عمرها يتوقع أن ينخفض إنتاجها.
وكذلك احلال مع احلقول الربية ،اليت صار هلا يف اإلنتاج أكثر من 30
عاماً.
لكن حالياً ،جيري إيالء اهتمام فعلي باالستثمار يف تقنيات استخراج
"حمسنة وإضافية" تؤدي إىل إبطاء معدل االخنفاض .تبدو التقييمات
الفنية األولية واعدة ،السيما يف حقل بو احلنني ،ويرجح أن تستأنف
االستثمارات يف هذا اجملال.
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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

 2013و %10.3عام  .2014ويتوقع أن يكون منو هذا القطاع عريض
القاعدة مبسامهة رئيسية من قطاع واخلدمات  ،ومن ثم قطاع
الصناعات االخرى (الشكل .)2-1
ويف قطاع الصناعات األخرى (الشكل  ،)3-1يتوقع أن يبلغ
منو الصناعة التحويلية ،الذي يشكل احلجم االكرب يف ناتج
قطاع الصناعات االخرى ،مبعدل  %10.0عام  .2013وتساهم
البرتوكيماويات وأنشطة التكرير بأكثر من  %40من اإلنتاج
الصناعي ،فيما تشكل املعادن واإلمسنت معظم اجلزء املتبقي.
ويف عام  ،2013يتوقع أن يؤدي توافر مواد هيدروكربونية إضافية
فائضة عن استخدامات أخرى إىل زيادة إنتاج البرتوكيماويات
واملنتجات املكررة واألمسدة.
ورغم أن منو هذه املكونات الفرعية الثالثة يتوقع أن يكون ضئيالً
عام  ،2014ال يزال من املتوقع أن ينمو قطاع الصناعة التحويلية
ككل بنسبة  %7.6هذا العام .ويساعد التوسع احملتمل يف الطاقة
اإلنتاجية لقطاع املعادن ،وكذلك الزيادة الكبرية يف طلب قطاع
البناء على منتجات االمسنت واملعادن األخرى ،يف احملافظة على
منو الصناعات التحويلية.
وسوف يكون نشاط البناء أيضاً حمركاً مهماً لنمو الناتج احمللي
اإلمجايل احلقيقي لالقتصاد غري اهليدروكربوني ،ويتوقع أن
ينمو بنسبة  %10.5عام  ،2013و %12.1عام  .2014وستنشط يف
السنوات املقبلة وترية برنامج اإلنفاق على تنفيذ مشاريع البنية
التحتية الكبرية يف قطر :فاحلكومة تعتزم االستثمار بكثافة يف
البنية التحتية األساسية ،السيما النقل ،مبا يف ذلك الطرق العادية
والسريعة واملرتو والسكك احلديدية .كما يتطلب بناء مراكز صحية
ومرافق تعليمية جديدة إنفاقاً كبرياً أيضاً.
وستدعم النموَ أيضاً أنشط ُة البناء للقطاع اخلاص اليت تركز على
املباني السكنية والتجارية ،مبا يف ذلك مراكز التسوق والفنادق
ومساكن العمال اجلديدة يف مجيع أحناء قطر .وتشري تقديرات
فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء إىل أن إمجايل اإلنفاق
االستثماري على البنية التحتية بني عامي  2013و 2018سيبلغ
 158.9مليار دوالر.
ويتوقع أن ينمو قطاع اخلدمات  -أكرب مساهم يف النمو يف عامي
 2013و - 2014بنسبة  %10.0عام  2013و %10.1عام .2014
وتشري حسابات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء يف قطر
إىل أن عدد السكان قد ينمو من  1.96مليون نسمة (حالياً بنهاية
مايو  )2013إىل حوايل  2.2مليون حبلول هناية  ،2014وسيخلق
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ال�شكل  : 2-1امل�ساهمة يف منو الناجت املحلي الإجمايل ( 2013و ،2014نقاط
مئوية)
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
مالحظــة :تعــزى أخطاء التقريــب إىل قطاعات الزراعة والضرائب غري املباشــرة واليت ال تظهر
يف الشكل.
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ال�شكل  :3-1منو القطاعات االقت�صادية بالأ�سعار الثابتة )%( 2010
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الوافدون اجلدد املتوقع وصوهلم إىل قطر طلباً كبرياً على اخلدمات
وكذلك على املرافق .ويتوقع أن يتوسع اإلنتاج يف هذين القطاعني
الستيعاب الطلب اإلضايف.
وينتظر أن ينمو قطاع اخلدمات املالية مبسار صاعد مستقر
مع استمرار تطور التأمني والتمويل اإلسالمي وكذلك الفوائد
املصرفية من أنشطة اإلنشاءات احليوية .ويتوقع أن ينمو قطاع
التجارة والفنادق مع النشاط الكبري يف عقد املؤمترات وزيادة عدد
السياح الوافدين من املنطقة .ويرجح أن يشهد قطاع الطريان
موجة جديدة من التوسع .وسينشّط افتتاح مطار محد الدويل يف
وقت الحق من عام  2013أيضاً جمموعة من األنشطة اللوجستية
وخدمات الدعم.
وإذا نظرنا أبعد قليالً ،سيتزايد أكثر فأكثر اعتماد منو االقتصاد
خارج النفط والغاز وقدرته التنافسية على املكاسب اليت ميكن
حتقيقها من الكفاءة واإلنتاجية .وتشري االجتاهات األخرية إىل
احتمال حتقق أرباح إضافية للنمو ،إذا متكنت قطر من رفع
إنتاجيتها يف هذا اجلزء من االقتصاد (إطار .)4-1

ال�شكل  :4-1الت�ضخم ال�شهري الأ�سا�سي و العام (تغري �سنوي)% ،
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إىل قاعدة بيانات قطر لتبادل
املعلومات.
(http://www.qsa.gov.qa/eng/FrequentData/CPI/2013/May/Press%20Realease%20
of%20CPI%2020%May%20201320%Eng.pdf ).
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ال�شكل  :5-1الت�ضخم ال�شهري (تغري �سنوي)% ،
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ﺳﻠﻊ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ

توقعات التضخم
من املتوقع أن ترتفع أسعار املستهلك عامي  2013و 2014بوترية
أسرع من عام  ،2012حيث بلغ تضخم مؤشر أسعار املستهلك
 %1.9وسطياً .وقد سجل هذا املؤشر يف مايو  2013زيادة
بنسبة  %3.5عن الشهر نفسه من السنة السابقة (الشكل .)4-1
وبينما ارتفع التضخم احملسوب كتغري مئوي سنوي خالل العام
املاضي ،تشري البيانات الشهرية إىل أن التضخم قد يتوقف عن
التزايد .يتوقع فريق الوزارة أن يصل املعدل السنوي للتضخم
إىل  %3.6يف عام  2013وحيافظ على هذه القيمة يف عام
.2014
إن السبب الرئيسي هلذه الزيادة يف التضخم مقارنة بعام 2012
هو ارتفاع مكون تكاليف اإلجيار يف مؤشر األسعار الكلي ،الذي
يشكل  %32من السلة ،فضالً عن ارتفاع مكون الرتفيه واالستجمام
والثقافة ،الذي يشكل  %11من السلة (الشكل  .)5-1ويعين انعكاس
اجتاه االخنفاض يف تكاليف اإلجيار أن معدل التضخم األساسي
 الذي يستبعد اإلجيارات واملرافق واألغذية  -عرضة لالخنفاضدون املعدل العام املتوقع (يف عام  ،)2013للمرة األوىل منذ عام
 .2008ومن العوامل اليت تساعد على احتواء ضغوط األسعار
احمللية ثبات قيمة الدوالر األمريكي مقابل العمالت التجارية

ﺍﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺮﻭﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﻎ
ﺍﻷﻟﺒﺴﺔ ﻭﺍﻷﺣﺬﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺍﻷﺛﺎﺙ ﻭﺍﻷﻗﻤﺸﺔ ﻭﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إىل قاعدة بيانات قطر لتبادل
املعلومات.
(http://www.qsa.gov.qa/eng/FrequentData/CPI/2013/May/Press%20Realease%20
of%20CPI%2020%May%20201320%Eng.pdf ).
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اإلطار  :4-1إنتاجية العمل2012-2006 ،
اخنفضت إنتاجية العمل يف اقتصاد خارج النفط والغاز مبعدل سنوي مركب
قدره  %4يف الفرتة  .2012-2006وتعين هذه النتائج أن وسطي عدد ساعات
العمل حافظ بدرجة أو بأخرى على استقراره (انظر فقرة حتليل البيانات
فيما يلي من هذا اإلطار).

يف قطاع البناء مبالغاً فيها (بعض العمال املنسوبني هلذا القطاع قد يكونون
يف الواقع يعملون يف أنشطة جتارية ذات قيمة مضافة منخفضة) ،ولكن
بيانات األمم املتحدة بشأن العمالة واإلنتاج يف قطاع البناء تظهر أن إنتاجية
العمل يف قطاع البناء يف قطر أقل بكثري من املستويات اإلقليمية والعاملية.
وإذا أضيف إىل هذه الصورة الناتج والعمالة يف قطاع النفط والغاز (قطاع
كثيف رأس املال) ،فسوف تتضخم االختالالت املرصودة.
ومع أنه جيب توخي احلذر عند تفسري قياسات إنتاجية العمل ،إذا أظهرت
هذه البيانات عدم الكفاءة وأن االقتصاد غري اهليدروكربوني يعمل عند
مستوى أدنى من إمكاناته ،فإهنا ميكن أن تشري إىل أرباح حمتملة ميكن جنيها
من االستثمار يف امليكنة وحتسني املهارات يف االقتصاد غري اهليدروكربوني.
لكن من غري املرجح أن تُنفذ هذه االستثمارات بشكل عفوي ،وستتطلب
تغيريات يف احلوافز اخلاصة مبختلف أطراف سوق العمل يف دولة قطر

ورمبا تأثر اخنفاض إنتاجية العمل مبجموعة من العوامل سيثبت أهنا عابرة
أو ينعكس اجتاهها يف وقت الحق ،مثل اكتناز العمالة أي زيادهتا عن احلاجة
توقعاً النتعاش مستقبلي يف النشاط االقتصادي( .يرتك االكتناز تأثرياً على
االقتصاد عندما تكون هناك تكاليف ثابتة عالية للتوظيف ويكون تدريب
املوظفني اجلدد مكلفاً) .وقد تتأثر التغيريات املرصودة أيضاً باختيار الفرتة
الزمنية اليت جرى فيها قياس اإلنتاجية.
إن الصورة اإلمجالية ختفي بالطبع اختالفات يف التجارب القطاعية يظهرها
الشكل أدناه حسب القطاع والقطاع الفرعي (أو النشاط) ويعطي عنها صورة
أكثر تفصيالً.

فمن منظور طويل األجل ،يثري اخنفاض اإلنتاجية (واستمرار اخنفاض
األجور) قضايا ختص القدرة التنافسية يف املستقبل ،وحوافز االستثمار يف
املعرفة ورأس املال البشري ،واجنذاب املواطنني إىل فرص العمل يف القطاع
اخلاص ،ويف الواقع حول حجم ونوعية القوى العاملة الوافدة يف قطر.

ويف العديد من األنشطة ،كان إنتاج الفرد العامل عام  2012أقل من إنتاجه
قبلها بست سنوات .وشهد قطاع البناء واإلنشاءات – أكرب مش ّغل لليد العاملة
يف قطر  -اخنفاض إنتاجية العمل مبقدار  %2سنوياً .وحدث كثري من
هذا الرتاجع يف بداية الفرتة ،ثم حدثت مؤخراً تطورات سدّت جزئياً الفجوة
مع مستويات عام  .2006ويف املقابل ،حتسنت إنتاجية العمل يف الصناعة
التحويلية (قطاع كثيف رأس املال للغاية يف قطر ،تسيطر عليه البرتوكيماويات
والتكرير) طوال الفرتة كلها ،مبعدل  %4سنوياً .ومن املستغرب قليالً أن
البيانات تشري إىل تآكل اإلنتاجية يف قطاع التمويل واألنشطة املرتبطة به.

حتليل البيانات

ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ

توصلت مسوحات القوى العاملة القطرية – وآخرها جرى يف أبريل 2012
– إىل معلومات مهمة مثل معدالت املشاركة يف القوى العاملة بني السكان
يف سن العمل ،وعمر العمالة وخصائصها اجلنسانية والتعليمية ،واألنشطة
الرئيسية اليت تعمل فيها ،وخصائص املهن واملهارات ،واألرباح .وشكلت
ولكن قياس إنتاجية اخلدمات تكتنفه صعوبات .فمع مرور الوقت ،قد
األسر املعيشية ،وضمنها األسر اجلماعية ،املصدر الرئيسي لبيانات تلك
تتحسن جودة اخلدمات ،أو قد نشاهد فوائد متاحة جملموعة متنوعة واسعة
املسوح .وانسجمت منهجيات املسح مع معايري وتوجيهات منظمة العمل
من اخلدمات ،أو حتى قد يتعذر بيع
الدولية ،مما يساعد على جعلها قابلة
ال�شكل �ضمن االطار :انتاجية العمل يف قطاع خارج الهيدروكاربون ح�سب
اخلدمات يف السوق ،وكل ذلك جيعل
للمقارنة عاملياً .وأجريت عمليات
الأن�شطة2012-2006 ،
من الصعب التوصل إىل استنتاجات
حسابية على البيانات اجملمعة عرب
أكيدة من ذلك القياس البسيط.
هذه املسوح للتوصل إىل تقدير قيم
30
وبالتايل فإن االخنفاض املسجل
إمجالية لالقتصاد بأكمله.
يف قياس إنتاجية بعض القطاعات
ﺍﻟﺒﻨﺎء ﻭﺍﻟﺘﺸﻴﻴﺪ
25
تعطي قسمة القيمة املضافة لنشاط
%18.9
اخلدمية الفرعية األكثر تقدماً ميكن
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ
ما (حسب تقديرات احلسابات
ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
أن خيفي املكاسب املتحققة نتيجة
%11.3
الوطنية السنوية) على إمجايل
20
حتسني اجلودة والتنوع .وباملثل،
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺧﺎﺭﺝ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﻐﺎﺯ
العمالة يف نفس النشاط (حسب
%15.7
علينا أن نفسر املكاسب املسجلة يف
تقديرات مسح القوى العاملة)
15
اخلدمات االجتماعية واحلكومية
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ
مقاييس عددية إلنتاجية العمل
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
بشيء من احلذر.
%18.3
%18.2
حسب النشاط .لكن توجد بالطبع

يف عام  2012سوى  .%18.9يف
الواقع ،رمبا تكون تقديرات العمالة

10

ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻋﻢ

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺼﻴﺪ

ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ) (% 2012 - 2006

إذا استثنينا قطاع النفط والغاز،
يعترب االقتصاد القطري كثيف
العمالة للغاية .ففي عام  ،2006أنتج
 %94.9من قوة العمل  %54.4من
الناتج اإلمجايل خارج النفط والغاز،
وهي صورة تغريت قليالً يف السنوات
الست املاضية .فمثالً ،يعمل يف قطاع
البناء  %39.7من قوة العمل ومع ذلك
مل تبلغ نسبة مسامهتهم يف الناتج
اإلمجايل خارج النفط والغاز

%13.2
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ﺗﻨﺎﻗﺺ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
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ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
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ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ) (% 2012-2006

كل فقاعة متثل نشاطاً ،ومتثل مساحتها النسبة املئوية (مكتوبة ضمن الفقاعة) ملسامهة هذا النشاط
يف الناتج اإلمجايل خارج النفط والغاز .وبالنســبة للمعدالت الرتاكمية يف الفرتة  ،2012-2006ميثل
احملــور الرأســي النمــو يف ناتــج القطاع ،بينما ميثل احملــور األفقي منو حجم العمالة .وتشــر النتائج
اليت فوق خط الـ  45درجة إىل تقدم يف إنتاجية العمل يف القطاع ،وتشري تلك اليت حتته إىل اخنفاض
يف هذه اإلنتاجية.
املصدر :مسوحات القوة العاملة وبيانات احلسابات القومية لدولة قطر.
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حمدودية ملثل هذه املقاييس ،فهي
مثالً ال تأخذ يف االعتبار االختالفات
يف ساعات العمل .فإذا قلت ساعات
العمل مثالً ،وهو منط لوحظ يف
العديد من االقتصادات املتقدمة،
مييل املقياس العددي إىل خفض
قيمة اإلنتاجية .وباملثل ،فإن أخطاء
القياس واردة عند حتديد العاملني
يف األنشطة االقتصادية الرئيسية،
ولكنها على األرجح ليست كبرية
لدرجة إحداث تغيري جوهري يف
النتائج.

الجزء األول :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013

الرئيسية ،وحتسن إنتاج احملاصيل الغذائية العاملية نتيجة حتسن
ظروف الطقس عن عام .2012
ومن غري املرجح أن ترتاجع الضغوط التضخمية يف عام  2014مع
استمرار منو الطلب يف االقتصاد احمللي .ورمبا يؤدي استمرار
تدفق العمالة األجنبية لتنفيذ اخلطط االستثمارية للحكومة،
فضالً عن زيادة مشاركة القطاع اخلاص يف أنشطة البناء ،إىل
مزيد من ارتفاع أسعار اإلجيارات ،خصوصاً يف املساكن املتاحة
ألصحاب "الدخل املتوسط" ،حيث يقل العرض.

آفاق املوازنة
أقرت موازنة قطر املعتمدة للسنة املالية احلالية ( 1أبريل - 2013
 31مارس  )2014إنفاقاً قياسياً يزيد بنسبة  %17عن موازنة السنة
املالية السابقة ( .)2013-2012وحيظى اإلنفاق اجلاري باجلزء
األكرب من هذه الزيادة نتيجة زيادة األجور والرواتب بنسبة ،%20
على الرغم من ارتفاع اإلنفاق االستثماري يف املوازنة أيضاً بنسبة
.%17

تضع هذه النشرة تقديراهتا لإليرادات والنفقات احلكومية بناء
على السنة امليالدية وليس على السنة املالية .وباعتماد هذه
الطريقة ،يتوقع ،عند مقارنة النتائج املتحققة يف عام  2012مع تلك
املتوقعة يف عام  ،2013أن يزيد إمجايل اإلنفاق احلكومي لعام 2013
بنسبة  .%34.1ولكن حتى مع هذا االرتفاع الكبري يف النفقات ،ال
يزال متوقعاً حتقيق فائض إمجايل قدره  %8.1من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام  ،2013و %4.7يف عام  .2014وسيتم دعم
اإليرادات من خالل الدخل املرتفع لقطاع اهليدروكربون واستمرار
زيادة الضرائب .ويتوقع أن تبلغ اإليرادات الضريبية  %7.4من
الناتج احمللي اإلمجايل يف عام ( 2013بزيادة كبرية عن عام ،)2012
وترتفع إىل  %8.3يف عام .2014
ومن املتوقع أن يبلغ عجز القطاع غري اهليدروكربوني (جمموع
اإلنفاق ناقصاً اإليرادات من غري اهليدروكربون)  %11.0من الناتج
احمللي اإلمجايل يف عام  .2013وسيتم متويله من إيرادات النفط
والغاز .وهبذا املعنى ،وعلى الرغم من وجود فائض إمجايل كبري
متوقع يف املوازنة ،يرجح أن تكون السياسة املالية سياسة توسعية.
وهتدف احلكومة حبلول عام  2020إىل متويل عمليات املوازنة
بالكامل من اإليرادات غري اهليدروكربونية.
تفرتض هذه التوقعات املالية أن يتحقق قدر كبري من أهداف اإلنفاق
احلكومي .لكن يف السنة املالية ( )2013-2012اخنفض اإلنفاق
11
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االستثماري كثرياً عما كان مقرراً يف املوازنة .ويزيد اإلنفاق املقرر
يف موازنة السنة املالية ( )2013-2012بنسبة  %75عن اإلنفاق
الفعلي خالل السنة .وهكذا إذا اخنفضت املصروفات مرة أخرى
عن مقدارها املقرر يف املوازنة ،فهذا سيفتح الباب ،إذا بقيت البنود
األخرى متوازنة ،أمام زيادة الفائض املايل املتوقع.

آفاق ميزان املدفوعات
يتوقع أن ينخفض فائض احلساب اجلاري اخلارجي عامي 2013

و ،2014ولكنه سيبقى ضخماً حبدود  %26.5من الناتج احمللي
اإلمجايل يف عام  2013و  %21.7يف عام  ،2014مقابل  %31.4يف
عام  .2012وسيؤدي اخنفاض إيرادات صادرات اهليدروكربون إىل
جانب الطلب القوي على املستوردات بسبب االستثمار وزيادة عدد
السكان ،إىل تضييق هذا الفائض.
وتؤدي هذه التطورات مع تدفقات رأس املال املتوقعة لتمويل
االستثمارات يف اخلارج إىل اخنفاض الفائض اإلمجايل إىل 3
مليار دوالر يف عام  2013وإىل  0.8مليار دوالر يف عام ،2014
مقارنة مع  4.7مليار دوالر يف عام  .2012ويتوقع أن يبقى إمجايل
االحتياطيات األجنبية يغطي  5.8أشهر من املستوردات يف عام
 ،2013وتنخفض تغطيته قليالً إىل  5.7أشهر من املستوردات يف
عام .2014
جاءت هذه التقديرات قبل قرار مورغان ستانلي كابيتال
انرتناشيونال ( )MSCIيف يونيو املاضي برتقية البورصة القطرية من
سوق "مبتدئة" إىل سوق "ناشئة" .ولكن نظراً ألن هذا التصنيف
اجلديد لن يدخل حيز التنفيذ حتى مايو  ،2014تبقى املساحة
املتاحة لتدفقات أجنبية إضافية يف السوق حمدودة ،مع وجود
بعض املستثمرين املؤسسيني يف البورصة بالفعل .وال حيتمل
أن تؤدي أي تدفقات لرؤوس أموال إضافية من أموال االستثمار
املؤسسي إىل تغيري جوهري يف توقعات ميزان املدفوعات (إطار
.)5-1

خماطر التوقع
التوقعات إجيابية عموماً لفرتة التوقع ،لكنها تتأثر مبخاطر سلبية.
ورغم ضعف احتمال حتقق هذه املخاطر إال أن حتققها ميكن أن
يرتك آثاراً كبرية.
إن االقتصاد القطري سريع التأثر بالتبعات غري املباشرة لالقتصاد
العاملي من خالل القنوات التجارية واملالية .ويعتمد ازدهاره بديهياً
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اإلطار  :5-1ترقية البورصة القطرية إلى "سوق ناشئة"
على مؤشر MSCI
أعلنت مورغان ستانلي كابيتال انرتناشيونال  MSCIيف  11يونيو 2013
أهنا ستعيد تصنيف مؤشر البورصة القطرية وترقيها إىل مستوى "سوق
ناشئة".

يأتي هذا القرار إثر املبادرات اليت اختذهتا بورصة قطر لتحسني تنظيم
السوق وزيادة كفاءة التشغيل والتنظيم ،وتطبيق آلية التسليم مقابل الدفع
يف عام  .2011ورمبا تأثرت الرتقية أيضاً بتحركات الشركات القطرية
الكربى لرفع السقوف احلالية مللكية رأس املال األجنيب.
يدخل التصنيف اجلديد حيز التنفيذ يف مايو  2014على أن متثل قطر
 %0.45من وزن مؤشر  MSCIلألسواق الناشئة.
ومن مثرات هذه الرتقية أن مستثمرين مؤسسيني يديرون حمافظ يف
األسواق الناشئة سيحاولون اآلن زيادة وجودهم يف البورصة القطرية.
وتشري تقديرات احملللني إىل أن رأس املال اإلضايف الذي ستجذبه السوق
يرتاوح بني  350مليون دوالر إىل  1مليار دوالر ،بيد أن هذه التدفقات
ستصل تدرجيياً كما هو متوقع دون أن تشكل حتديات خطرية على إدارة
السيولة أو تؤثر تأثرياً جوهرياً على نتائج ميزان املدفوعات.
وستعود فرص االستفادة من رؤوس األموال املؤسسية األجنبية بالفائدة
على الشركات املدرجة يف البورصة والشركات اليت تسعى لإلدراج ألول
مرة .وعلى املدى األطول ،يعزز زيادة نطاق املشاركة األجنبية يف السوق
عمق السوق وسيولتها ويدعم تطوير القطاع اخلاص.

األول :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزءالثاني:
الجزء

على إنتاج الغاز والنفط وصادراهتما .ميكن ألي اختالل يف نقل
الغاز الطبيعي املسال بسبب إغالق مؤقت ملضيق هرمز أن يكون
له انعكاسات كبرية على االقتصاد .ويساعد توافر املوارد املالية
الكبرية دولة قطر على حتمل مثل هذه األحداث (إذا حتققت)،
ولكن التوقف الطويل قد يضعف امليزة التنافسية الراسخة لدولة
قطر يف أسواق الغاز العاملية.
تعترب خماطر اخنفاض أسعار اهليدروكربونات سبباً آخر ،إمنا دائم،
للقلق .وميكن أن تتفاقم األضرار اليت تصيب امليزان املايل نتيجة
مزيد من اخنفاض أسعار النفط يف املستقبل بسبب التزامات
اإلنفاق الكبرية اليت ستضعف احتياطات قطر املالية.
تشري تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ،استناداً إىل
توقعات عام ،2014حول ارتفاع اإلنفاق بدرجة كبرية عن مستويات
عامي  2012و ،2013إىل أن "نقطة التعادل" لسعر النفط يف امليزان
املايل القطري يف عام  2014ستبلغ  67دوالراً للربميل (الشكل
 .)6-1ويفرتض هذا احلساب أن األسعار املقبوضة عن شحنات
الغاز تتغري بتجانس مع أسعار النفط .وستؤدي زيادة اإلنفاق ،اليت
قد تنجم عن ارتفاع تكلفة املشاريع ،أيضاً إىل تآكل الفائض املتوقع
ورفع نقطة تعادل سعر النفط .ويقدّر فريق الوزارة أن زيادة يف
النفقات االستثمارية بنسبة  %10عن توقعات خط األساس ميكن
(بافرتاض إيرادات معينة) أن خت ّفض الفائض املايل مبقدار نقطة
مئوية كاملة من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام  .2014مع ذلك،
وعلى الرغم من احتمال تراجع الفائض املايل بسرعة نتيجة اقرتان
اخنفاض أسعار النفط مع زيادة اإلنفاق يف املوازنة ،يبقى فائض
احلساب اجلاري مليزان املدفوعات بعيداً عن اخلطر.
وينبع اخلطر األخري الذي جيب االنتباه إليه من حجم وتشابك
حمفظة مشاريع البنية التحتية املخطط هلا يف قطر ،ألهنا تشكل
حتديات يف إدارة اخلدمات اللوجستية والتنسيق ،وخاصة ضمن
هذه املساحة اجلغرافية الضيقة .إذ ميكن أن تنشأ جمموعة متنوعة
من الضغوط اليت تؤثر على األعمال يف قطاعات اقتصادية أخرى.
إن جناح اجلهود احلالية لتحسني الكيفية اليت يتم هبا تنسيق تسليم
األصول وإدارهتا مهم لضمان استمرار ماكينة االقتصاد بالعمل مع
حد أدنى من التعطل خالل فرتة نشاط البناء املكثف.

ال�شكل  :6-1امليزان املايل ل�سنة  2014وفق �سيناريوهات خمتلفة لأ�سعار
النفط والغاز ( %من الناجت املحلي الإجمايل)
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

التوقعات التوافقية
جرياً على العادة اليت اتبعناها يف العدد األول من نشرة "اآلفاق
االقتصادية لدولة قطر" الصادر يف يونيو  ،2012يستمر فريق
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وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء يف مجع توقعات أطراف
أخرى بشأن آفاق االقتصاد القطري يف املستقبل القريب.
وقد مت التوصل إىل نظرة توافقية (أو متثيلية) آلفاق االقتصاد
القطري بصفتها متوسطاً حسابياً جلميع تلك التوقعات .حيث
حُسبت التقديرات التوافقية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي
واحلقيقي معاً إضاف ًة إىل تضخم أسعار املستهلك ،وهي املؤشرات
األكثر استخداماً يف حالة قطر (جدول .)2-1
جدول  :2-1التوقعات االقت�صادية املختلفة لدولة قطر لعامي  2013و ،* 2014لغاية  30مايو )%( 2013
اجلهة �صاحبة التوقع

منو الناجت احلقيقي

الت�ضخم

منو الناجت اال�سمي

2013

2014

2013

2014

2013

2014

بنك أمريكا مرييل لينش (مايو )2013
بيزنس مونيتور إنرتناشوينال (فرباير )2013
سييت غروب (مارس )2013
وحدة املعلومات االقتصادية (مايو )2013
اجملموعة املالية هرميس (فرباير )2013
بنك دبي الوطين (يناير )2013
فيتش ريتينغ
بنك ( HSBCأبريل )2013
غلوبال إنسايت (أبريل )2013
معهد التمويل الدويل (مايو )2013
صندوق النقد الدويل (يناير )2013
جي بي مورغان سيكيوريتيز ليميتد (مايو )2013
بنك الكويت الوطين (يناير )2013
أكسفورد إيكونوميكس (أبريل )2013
بنك قطر الوطين (مارس )2013
روبيين غلوبال إيكونوميكس (مارس )2013
سامبا (ديسمرب)2012
ستاندرد آند بورز (مايو )2013
ستاندرد تشارترد (مايو )2013

5.0
5.0
8.3
4.7
5.4
5.2
7.0
6.5
4.2
5.1
5.2
4.2
5.0
5.0
6.5
5.0
5.2
6.0
4.9

4.9
5.9
7.2
5.0
7.6
…
7.1
6.5
4.8
5.3
5.0
4.0
4.9
6.0
6.8
5.0
5.4
5.5
4.8

…
9.0
10.7
4.1
6.2
6.1
3.2
2.9
3.3
6.9
3.7
…
5.1
12.9
4.0
…
5.0
7.1
…

…
10.9
13.7
2.2
12.9
…
5.0
-1.0
2.8
8.9
4.4
…
5.5
5.4
-1.0
…
7.0
6.6
…

2.0
3.5
3.0
3.1
3.5
4.5
4.2
4.7
3.5
3.0
3.0
3.6
3.4
3.9
3.7
2.7
4.5
3.0
3.8

2.5
…
3.0
4.0
4.2
…
5.0
5.0
2.7
3.6
4.0
4.9
4.0
4.3
4.1
3.0
5.5
3.5
5.1

وسطي التوقعات التوافقية
القيمة الوسطى
القيمة العليا
القيمة الدنيا
االحنراف املعياري
معامل التباين ()%

5.4
5.1
8.3
4.2
1.0
18.6

5.7
5.4
7.6
4.0
1.0
17.9

6.0
5.1
12.9
2.9
2.9
48.7

5.9
5.5
13.7
-1.0
4.5
76.2

3.5
3.5
4.7
2.0
0.7
19.3

4.0
4.0
5.5
2.5
0.9
22.2

مالحظة :أزيلت من هذا اجلدول توقعات البنك الدويل وجهات أخرى اقتبست من نشرة "آفاق االقتصاد العاملي" ومصادر ثانوية أخرى.
* إذا رغبت يف إدراج توقعات مؤسستك يف النسخ املستقبلية من هذا اجلدول ،يرجى التواصل مع .smaalouf@gsdp.gov.qa
 . . . .تشري إىل عدم وجود توقعات يف السنة املشار إليها

14

الجزء األول :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013

وفقا ملتوسط التوقعات التوافقية ،فإن منو الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي لعام  2013هو  .%5.4وترتاوح التوقعات بني ( %4.2أي
اتش اس غلوبال إنسايت وجي بي مورغان) و( %8.3سييت غروب).
كما تشري إىل أن هذا النمو سيتسارع ليبلغ  %5.7عام  .2014ويبلغ
تباين التوقعات  3.6نقطة مئوية عام  ،2014وهو أقل قليالً من
تباين توقعات .2013
وبالنسبة لنمو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي عام  ،2013فقد أدى
تباطؤ منو حجم صادرات اهليدروكربون وتوقعات اخنفاض أسعار
النفط عام  2013إىل اخنفاض متوسط التوقعات التوافقية إىل
 %6.0عام  2013وإىل  %5.9عام .2014
ويبلغ متوسط التوقعات التوافقية لتضخم أسعار املستهلك %3.5
لعام  2013ويرتفع مبقدار  0.5نقطة مئوية عام  2014ليصل إىل
 .%4ويعكس ارتفاع معدالت التضخم فكرة مقبولة على نطاق
واسع بأن اجتاه التضخم إىل الثبات عند معدالت منخفضة يف
السنوات القليلة املاضية سيتغري حتماً ،وبأن األسعار سرتتفع يف
املستقبل القريب .وقد بدأت اإلجيارات باالرتفاع فعالً ،وستؤدي
الزيادة السكانية عامي  2013و 2014إىل زيادة الطلب على
اإلجيارات وبالتايل إىل ارتفاع كلفة اخلدمات.
وكما لوحظ يف اإلصدارات السابقة من نشرة اآلفاق االقتصادية
لدولة قطر ،يبقى تباين التقديرات (حمسوباً مبعامل التباين) كبرياً
جداً حول التوقعات التوافقية .وعلى وجه اخلصوص ،بلغ تباين
توقعات الناتج احمللي اإلمجايل االمسي لعام  2014قيمة مذهلة
قاربت .%76.2
ينشأ التباين يف توقعات الناتج احمللي اإلمجايل االمسي من
اختالف أسعار النفط املفرتضة يف حساب هذه التوقعات .إن التنبؤ
حبركة أسعار النفط صعب للغاية (كما يف الشكل  7-1أدناه).
تشري توقعات فريق الوزارة إىل أن منو الناتج احمللي اإلمجايل
احلقيقي عام  2013سيكون أقل بعض الشيء من التقديرات
التوافقية ،بسبب االفرتاضات اخلاصة بتطور قطاع اهليدروكربون.
بينما يتوقع الفريق منواً للناتج احمللي اإلمجايل االمسي أعلى من
التوقعات التوافقية نتيجة لتعقيدات حتديد السعر الفعلي املتوقع
لسلة صادرات قطر من اهليدروكربون .أما بالنسبة لعام  ،2014فإن
التوقعات التوافقية لنمو الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي واالمسي
كالمها أعلى من توقعات فريق الوزارة (انظر فقرة املنظور
االقتصادي أعاله) ،والسبب هنا أيضاً هو اختالف االفرتاضات
بشأن حجم وأسعار منتجات اهليدروكربون.
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ويتوقع فريق الوزارة تضخماً أسرع عام  2013مما ورد يف التوقعات
التوافقية ،مستنداً بشكل كبري على االرتفاع السريع لإلجيارات
املالحظ فعالً يف البيانات الشهرية والذي تكرر مؤخرا بشكل
ملحوظ.

ال�شكل  : 7-1توقعات منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي العاملي ()%
ﺃﺑﺮﻳﻞ 2013

خ ّفض صندوق النقد الدويل ،يف نشرة "آفاق االقتصاد العاملي"
الصادرة أبريل  ،2013توقعاته لنمو االقتصاد العاملي لعام 2013
إىل  ،%3.3أي بفارق  0.2نقطة مئوية عن توقعات يناير اليت كانت
بدورها أقل من توقعات أكتوبر  2012مبقدار  0.1نقطة مئوية
(الشكل .)7-1
يعكس هذا االخنفاض يف التوقعات بطء تعايف االقتصاد العاملي
يف الربع األول من عام  .2013ورمبا تستعيد وترية االنتعاش زمخها
يف النصف الثاني من عام  2013بعد أن جتاوزت الواليات املتحدة
"اهلاوية املالية" على ما يبدو ،وتراجع هتديد تفكك منطقة اليورو.
ويف اليابان ،مت تعيني حمافظ جديد للبنك املركزي الذي تبين
سياسة جديدة تركز على النمو .إن النمو القوي يف األسواق الناشئة
وارتفاع الطلب يف الصني وتعايف منطقة الشرق األوسط ومشال
أفريقيا من آثار عدم االستقرار اليت خلفها الربيع العربي كلها
عوامل تساعد على دعم النمو العاملي عام  2014ليصل إىل %4.0
(دون تغيري عن التوقعني السابقني).
خفض صندوق النقد الدويل ،وضمن جمال املعدل العاملي لعام
 ،2013توقعات النمو يف مجيع املناطق الكربى باستثناء أمريكا
الالتينية وآسيا النامية .ويالحظ أن منو منطقة اليورو والواليات
املتحدة تقلص يف كل منهما بواقع  0.2نقطة مئوية( .يناقش
التضخم يف اإلطار  6-1أدناه).
منطقة اليورو :تواصل بلدان هذه املنطقة معركتها مع الركود
(الشكل  .)8-1وسبب تعديل توقع معدل النمو باجتاه االخنفاض
ليس فقط ضعف بلدان األطراف فيها بل أيضاً بوادر الضعف
البادية يف بلدان املركز كالتباطؤ يف أملانيا واالنكماش احملتمل يف
فرنسا.
وتستمر معاناة بلدان األطراف .فعلى الرغم من احنسار خماطر
خروجها من االحتاد النقدي ،ها هي اليونان تدخل السنة السادسة
من الركود .وكانت األزمة املصرفية يف قربص آخر األزمات املالية
اليت عصفت باالحتاد رغم التوصل إىل خطة إنقاذ يف مارس .2013
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ال تزال مواقف سلطات االحتاد األوروبي يف مواجهة األزمات املالية
جمرد ردود أفعال تعاجل كل حالة على حدة ،ويف معظم األحيان
ال تبدأ املعاجلة إال حتت ضغط األسواق املالية .إن عدم وجود
إطار إلدارة األزمات املالية وغياب اإلرادة السياسية لتطبيق رقابة
مصرفية موحدة يهدد السالمة املالية ملنطقة اليورو .وهذا الوضع
مثري للقلق خاصة أن البنوك يف بلدان أخرى من منطقة اليورو،
مبا فيها اقتصادات كربى كإيطاليا وإسبانيا ،قد تتطلب يف هناية
املطاف عمليات إنقاذ وأشكاالً أخرى من الدعم املايل.
متر إسبانيا حبالة ركود مزدوج الرقم مع ارتفاع معدل البطالة
إىل  %27يف أبريل  .2013وقد واصلت البطالة ارتفاعها يف مجيع
أحناء منطقة اليورو ،لتسجل معدالت قياسية يف اليونان وإيطاليا
وقربص أيضاً (الشكل  .)9-1ولكن يتوقع عند االنتهاء من املرحلة
احلالية لضبط أوضاع املالية العامة ،أن يبدأ الركود باالحنسار وأن
يستأنف النمو يف أواخر عام .2014
ومع ذلك ،تزداد املخاطر على االنتعاش االقتصادي يف منطقة
اليورو ،مبا يف ذلك التدهور احلاصل يف البيئة السياسية
واالقتصادية يف إسبانيا ،واالجتاهات السلبية يف األسواق الدولية
(يف أعقاب تشكيل حكومة ائتالفية جديدة يف إيطاليا) ،وعدم
وجود إرادة سياسية يف أملانيا ملواصلة دعم اليونان السيما بعد
بوادر التباطؤ يف االقتصاد األملاني.
الواليات املتحدة :يتوقع أحدث تقرير آلفاق االقتصاد العاملي
اخنفاض النمو يف الواليات املتحدة عام  2013إىل ( %1.9الشكل
 8-1أعاله)  .لكن هذا التوقع صدر قبل ورود بيانات إجيابية يف
اآلونة األخرية تبني ارتفاع تفاؤل املستهلكني يف الواليات املتحدة
حيث حققت أسعار املساكن يف الواليات املتحدة أكرب تقدم منذ
أبريل  2006وأغلقت األسواق املالية تداوالهتا يف مايو عند
مستويات قياسية يف االرتفاع.
وحبسب وزارة التجارة فإن النمو يف الربع األول من عام  2013كان
أعلى من املتوقع بواقع  .%2.5وذكرت وزارة العمل أن 175.000
وظيفة جديدة أضيفت إىل سوق العمل يف مايو  2013وهذ
أفضل من شهر أبريل الذي تراجع فيه عدد الوظائف اجلديدة
إىل  .149.000مع ذلك ،بقي منو الوظائف يف مايو دون توقعات
السوق واألهم دون املستوى املطلوب لدفع االنتعاش االقتصادي
(وارتفع معدل البطالة مبقدار  0.1نقطة مئوية ليصل إىل .)%7.6
وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم من أن االتفاق الذي توصل إليه
الكونغرس األمريكي يف مطلع  2013أحبط اآلثار املباشرة للهاوية

ال�شكل  :9-1معدل البطالة يف منطقة اليورو ()%
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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

املالية ،مل حيصل أي تقدم يف ختفيف "احلجز واملصادرة" أو يف
ختفيض اإلنفاق الفدرايل .ويتوقع أن تنتهي يف النصف الثاني من
السنة تلك اآلثار اليت تشمل فقدان الوظائف وما يعقبه من تباطؤ
يف النمو.
وميكن ختفيف األثر السليب الصايف هلذه العوامل من خالل
استمرار التيسري الكمي من جانب مصرف االحتياطي الفدرايل.
وقد أطلق املصرف حالياً اجلولة الثالثة من التيسري الكمي واليت
ستستمر حتى هناية  2013على األقل ورمبا حتى  ،2015وال يتوقع
التخلي عن هذه السياسة حتى ظهور إشارات واضحة لالنتعاش
االقتصادي .لكن ،حتى مع التطورات األخرية االجيابية ،يرجح أن
يبقى ميزان التوقعات سليب  ،ما يدعم بالتايل ختفيض توقعات
النمو لعام  2013يف تقرير آفاق االقتصاد العاملي.
اليابان :جيري التحول إىل سياسات تركز على النمو .فقد
اختذت اليابان يف أبريل  2013قراراً مفاجئاً لتعزيز النمو من
خالل التسهيالت الكمية والسعي لتحقيق معدل تضخم حبدود
 ،2%على أمل تعويض  15سنة من االنكماش .ولكن احلكم على
مالءمة هذه السياسات ووجود إرادة سياسية لالستمرار فيها عند
الضرورة ال يزال بعيداً.
آسيا النامية :يتوقع صندوق النقد الدويل منواً مطرداً يف بلدان
آسيا النامية ،نظراً لعودة الوترية الصحية لنمو الطلب احمللي يف
الصني ،وحتسني السياسات يف اهلند .يتوقع تقرير آفاق االقتصاد
العاملي منواً يف آسيا النامية مبعدل  %7.1عام  ،2013يتسارع قليالً
إىل  %7.3عام .2014
منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا :خفضت نشرة آفاق
االقتصاد العاملي الصادرة يف أبريل  2013توقعاهتا لنمو الناتج
احمللي اإلمجايل يف املنطقة قياساً بتوقعات النشرة السابقة
الصادرة مطلع عام  2013إىل  .%3.1وخالفاً للسنوات السابقة،
يتوقع أن تضيق فجوة النمو بني البلدان املصدرة للنفط واملستوردة
له إىل  3.8نقطة مئوية يف عام  2013وإىل  0.5نقطة مئوية يف عام
 2013وأن ختتفي حبلول عام .2014
ويرجع هذا أساساً ،يف جانب البلدان املصدرة للنفط ،إىل تباطؤ
النمو نتيجة اخنفاض أسعار الوقود على الرغم من ارتفاع خمزونات
الوقود العاملية ونتيجة تناقص املخاطر اجليوسياسية ،ويف جانب
البلدان املستوردة للنفط ،إىل استئناف منو الناتج احمللي اإلمجايل
على حنو معتدل مع التعايف من آثار االضطرابات االجتماعية يف
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اإلطار  :6-1توقعات التضخم لعامي  2013و2014
من املتوقع أن يبقى التضخم حتت السيطرة عامي  2013و 2014يف مجيع
املناطق ،ألن احنسار ضغوط الطلب يف االقتصادات املتقدمة والتوقعات
اإلجيابية للعرض واملخزونات االحتياطية لسلع الوقود وغري الوقود،
يعنيان اخنفاض األسعار العاملية للسلع .ويتوقع أن حيصل تضخم ضئيل
يف أسعار املواد الغذائية ،حيث يستفيد املخزون من التحسن املتوقع يف
املناخ.
تتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي الصادرة يف أبريل  2013أن تشهد
اليابان عام  2013عودة إىل التضخم الذي يرتفع بسرعة عام 2014
(الشكل ضمن اإلطار) ،وذلك بسبب التسهيالت الكمية ،وارتفاع معدل
التضخم املستهدف واإلصالحات املالية .أما يف منطقة الشرق األوسط
ومشال أفريقيا ،فيسهم اخنفاض أسعار السلع األساسية يف تراجع
التضخم عن املعدل الثنائي الرقم عام .2013
ال�شكل �ضمن االطار :توقعات الت�ضخم ال�سنوي ()%
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أعقاب الربيع العربي .لكن تصعيد الصراع يف سورية ميكن أن
يضعف هذه التوقعات.
ويف عام  ،2014يتوقع ازدياد منو الناتج احمللي اإلمجايل للمنطقة
إىل  ،%3.7بفضل اإلنفاق احلكومي القوي يف البلدان املصدرة
للنفط وحتسّن استقرار األوضاع السياسية يف البلدان املستوردة
له.

ال�شكل  :10-1العر�ض والطلب على النفط اخلام والوقود ال�سائل عاملي ًا
(مليون برميل يومي ًا)
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توقعات أسواق الطاقة والسلع
أسعار النفط
إن "الدورة الكربى" ألسعار السلع اليت شهدت ارتفاعاً سريعاً يف
أسعار النفط (وسلع أخرى) منذ عام  2001قد تنعكس يف املستقبل
القريب بسبب زيادة العرض وتباطؤ منو الطلب.
وعلى الرغم من أن االستهالك العاملي للنفط كان أعلى من إنتاجه يف
الربع األول من عام  ،2013توقعت إدارة معلومات الطاقة األمريكية،
يف تقريرها "اآلفاق قصرية املدى للطاقة" يف مايو  ،2013تبدّل
توازن العرض والطلب يف الربع الثاني .إذ يتوقع أن يرتفع العرض
العاملي عام  2014ليليب بسهولة االرتفاع املتوقع يف الطلب (الشكل
 )10-1الذي سيرتافق بانتعاش متواضع يف االقتصاد العاملي .وعلى
الرغم من بقاء النمو املتوقع يف اليابان لعام  2013منخفضاً (%1.6
حسب تقرير آفاق االقتصاد العاملي) ،ومما تتوقعه إدارة معلومات
الطاقة األمريكية برتاجع استهالك اليابان من النفط ،ميكن أن تؤدي
احلوافز النقدية اليت أطلقت هناك يف أبريل  2013إىل منو أعلى
وطلب أكرب من املتوقع على النفط .ومع ذلك ،يرجح أن ينخفض منو
الطلب العاملي على النفط مع توقع اخنفاض استهالك بلدان منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية نتيجة األزمة األوروبية.
ارتفعت أسعار النفط للتسليم الفوري يف أول شهرين من عام ،2013
لكنها اخنفضت اخنفاضاً حاداً يف أبريل  .2013فقد بلغ سعر نفط
غرب تكساس الوسيط  86.65دوالراً للربميل وهو أدنى مستوى
له منذ نوفمرب  .2012واخنفض خام برنت يف اململكة املتحدة إىل
 96.84دوالراً للربميل يوم  17أبريل  ،2013وهو أدنى مستوى له منذ
يوليو  .2012وتزامن اخنفاض األسعار مع إعالن املكتب الوطين
الصيين لإلحصاء منواً أبطأ من املتوقع للناتج احمللي اإلمجايل
للصني عام  2012ومع ضعف توقعات الطلب العاملي (الشكل
 ،)11-1مما يؤكد حساسية أسعار النفط لالجتاهات املتوقعة يف
االقتصاد العاملي.
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املصدر :إدارة معلومات الطاقة األمريكية ،قاعدة بيانات آفاق الطاقة قصرية املدى.
(. )http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_w.htm
تاريخ التصفح  30مايو .2013
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وتدعم بيانات مقتبسة من نشرة آفاق االقتصاد العاملي الصادرة
يف أبريل  2013الرأي القائل بأن االجتاه التصاعدي الذي شهدته
أسعار النفط طوال السنوات القليلة املاضية بدأ ينعكس (انظر
أيضا اإلطار  7-1بشأن التوقعات التوافقية للنفط والغاز) .ويتوقع
اخنفاض أسعار نفط التسليم الفوري إىل معدل قدره 102.60
دوالراً للربميل عام  2013وإىل  97.60دوالراً للربميل عام 2014
(الشكل  .)12-1إن الزيادة يف العرض النفطي من خارج أوبك ويف
إنتاج النفط احملصور – وهو نفط خام خفيف يوجد يف الصخر
الزييت أو الطبقات الرملية احلاصرة ،ومن هنا جاءت تسميته –
الذي أصبح فاعالً بعد ثورة الصخر الزييت يف الواليات املتحدة،
سوف تسمح بتغذية االحتياطيات .وتؤدي هذه العوامل ،جنباً إىل
جنب مع التأثري املثبط الرتفاع األسعار عام  2012على الطلب على
النفط ،إىل اخنفاض األسعار يف فرتة التوقعات.
أسعار الغاز
تتوقع نشرة آفاق االقتصاد العاملي (أبريل  )2013أن ينخفض سعر
الغاز الطبيعي الوسطي (الوسطي املثقل لألسعار يف األسواق اليابانية
واألمريكية واألوروبية) عام  2013بنسبة  %2.5عن توقعات أكتوبر
 .2012ومع ذلك ،ال يشري هذا االخنفاض بالضرورة إىل انعكاس اجتاه
االرتفاع يف أسعار الغاز الذي استمر طوال السنوات الثالث املاضية،
حيث يتوقع أن يكون هذا االخنفاض قصري األجل ،وستعاود أسعار
الغاز ارتفاعها بنحو  %1.0عام ( 2014الشكل .)13-1
وكما يف األعداد السابقة من نشرة آفاق االقتصاد العاملي ،يستمر بيع
الغاز الطبيعي بأسعار أدنى بكثري من سعر مكافئ الطاقة للنفط ،أي
بسعر أقل من سعر النفط عملياً (الشكل  .)14-1ويرجح أن يستمر
االختالف بني أسعار الغاز والنفط ،على الرغم من احتمال تضاؤله يف
فرتة التوقعات .ويعود هذا اخلصم يف أسعار الغاز إىل تزايد إمدادات
الغاز الطبيعي نتيجة منو فاق التوقعات يف إنتاج الغاز الصخري يف
الواليات املتحدة.
وستبقى سوق الغاز الطبيعي العاملية مقسمة إقليمياً بشكل كبري ،حيث
ختتلف األسعار بني املناطق الرئيسية .وحيقق الغاز الطبيعي سعراً
أقصى عندما يباع مبوجب عقود طويلة األجل مرتبطة بالنفط ،كما
يف اليابان ،وسعراً أدنى عندما يباع يف سوق التسليم الفورية ،كما يف
الواليات املتحدة ،وسعراً ضمن هذين احلدّين إذا بيع بتوليفة من هذه
الرتتيبات ،كما يف أوروبا (الشكل .)15-1
اخنفض الطلب على الغاز الطبيعي املسال يف اليابان مع العودة
التدرجيية حملطات الطاقة النووية إىل العمل بعد توقفها سنة كاملة
20
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متوســط ســعر النفط اخلام هو متوســط بســيط لثالثة أســعار للتســليم الفوري :خام برنت حمدد
التسليم ،اخلام األمريكي غرب تكساس ،وخام دبي الفاتح.
املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات نشرة "آفاق االقتصاد العاملي" ،أبريل .2013
(. )weodata/download.aspx/01/http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013
تاريخ التصفح  17أبريل .2013
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�شكل  : 13-1م�ؤ�شر �أ�سعار الغاز الطبيعي ()2005=100
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املؤشر يضم مؤشرات األسعار األوروبية واليابانية واألمريكية.
املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات نشرة "آفاق االقتصاد العاملي" ،أبريل .2013
)(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201301//weodata/download.aspx
تاريخ التصفح  17أبريل .2013
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يف أعقاب زلزال وتسونامي فوكوشيما يف مارس  .2011وهذا يعين
اخنفاض أسعار الغاز الطبيعي املسال اليابانية يف فرتة التوقعات .ويف
أوروبا ،يتوقع أن تؤدي زيادة عرض الغاز يف السوق الفورية واخنفاض
الطلب عليه أيضاً إىل اخنفاض أسعاره لعام  .2013أما يف الواليات
املتحدة ،فيتوقع أن يتجاوز الطلب القوي على الغاز العرض املتزايد من
الغاز الصخري ويدفع أسعار الغاز إىل االرتفاع لبقية السنة.
لكن وابتداء من عام  ،2014يتوقع أن يزداد الطلب العاملي على الغاز
نظراً لتحول الشركات إىل حمطات توليد الطاقة النظيفة اليت تعمل
بالغاز تزامناً مع تطبيق سياسات تستهدف خفض انبعاثات الكربون.
فالصني ،مثالً ،وضعت لنفسها سياسة طموحة إلزالة الكربون
وأعلنت عن خطط لوضع حد أقصى النبعاثات غازات الدفيئة حبلول
عام  ،2016واالنتقال بوضوح من االعتماد على الفحم إىل مصادر
الطاقة النظيفة كالغاز الطبيعي .وبدأت اهلند بالفعل بإحالل الغاز
الطبيعي مكان الفحم ،وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على استرياد
الغاز الطبيعي .وتتوقع إدارة معلومات الطاقة األمريكية أن يتجاوز منو
الطلب االرتفاع يف إنتاج الغاز الطبيعي ،مما سيؤدي إىل ارتفاع أسعاره.

أسواق السلع غري الطاقة
يتوقع أن تشهد األسعار العاملية للسلع األساسية غري الطاقة مزيداً
من االخنفاض .وتشري نشرة صندوق النقد الدويل (آفاق االقتصاد
العاملي ،أبريل  ،)2013إىل اخنفاض مؤشر أسعار السلع غري الوقود
بنسبة  %0.9يف عام  2013باملقارنة مع عام  ،2012وتراجعه بنسبة
 %4.3أخرى يف عام ( 2014الشكل  .)16-1ويرجح أن يكون سبب
هذا االخنفاض هو التطورات اإلجيابية يف جانب العرض .ورغم قوة
الطلب ،يتوقع أن تنخفض أسعار املواد الغذائية بنسبة  %2.0عام 2013
نتيجة ظروف املناخ العادية اليت تساعد يف حتسني غلة احملاصيل
الغذائية .وتشهد أسعار املواد اخلام الصناعية اخنفاضاً أيضاً .ومع
ذلك ،يتوقع أن ترتفع أسعار املعادن بنسبة  %3نظراً لتحسن ظروف
الطلب ،خصوصاً يف الصني.
ويف مجيع األحوال ،تبقى هناك خماطر يف عدم دقة التوقعات .إذ ال
تزال أسعار املواد الغذائية مرتفعة تارخيياً ،وتبقى املخزونات منخفضة
بعد اخنفاض إنتاج احلبوب بسبب سوء األحوال اجلوية عام 2012
(حرارة عالية يف الواليات املتحدة ،وجفاف يف أوروبا وآسيا) .إن
حصول أحوال جوية أسوأ من املتوقعة ،سيؤدي إىل ارتفاع أسعار املواد
الغذائية .ورمبا يؤدي تعاظم قوة النمو يف الصني إىل ضغوط على
طلب املعادن وارتفاع أسعارها.

�شكل  14-1ن�سب �أ�سعار الت�سليم الفوري :النفط اخلام �إىل الغاز
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قصرية املدى
()http://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm
تاريخ التصفح  5مايو .2013
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تاريخ التصفح  5مايو .2013
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ال�شكل :16-1م�ؤ�شر �أ�سعار ال�سلع غري الوقود ()100 = 2005
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* تشمل مؤشرات أسعار املواد األولية الزراعية واملعادن.
املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات نشرة "آفاق االقتصاد العاملي" ،أبريل .2013
).(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201301//weodata/download.aspx
تاريخ التصفح  17أبريل .2013
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اإلطار  :7-1التوقعات التوافقية للنفط والغاز

إن توقعات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ،املستخدمة من قبل فريق وزارة
التخطيط التنموي واإلحصاء ،هي توقعات مبنية على التحليل ومعلومات السوق،
لكن هناك جمموعة من اآلراء األخرى بشأن املسار املستقبلي ألسعار النفط والغاز.
ونظراً لالختالف الكبري بني احملللني ،ال ميكن االعتماد كثرياً على توقعات حملل
بعينه .كما أن اآلراء املتقاربة ليست ضمانة ملا قد حيدث يف سوق النفط وال يف
أي سوق أخرى .ويبني اجلدول أدناه جمموعة من التوقعات احلديثة ألسعار النفط
والغاز.
بناء على البيانات الواردة يف اجلدول ،يشري "الرأي التوافقي" إىل إن أسعار النفط
ستتجه لالخنفاض يف فرتة التوقعات .ويبلغ سعر النفط الوسطي التوافقي (غرب
تكساس الوسيط وبرنت اململكة املتحدة)  101.75دوالر للربميل لعام  2013مقرتباً
من توقعات صندوق النقد الدويل والبنك الدويل للعام نفسه .مع ذلك ،يوجد تباين
كبري يف توقعات مجيع األسعار .إذ يبلغ تباين توقعات أسعار خام برنت  22دوالراً
لعام  2013و 26.5دوالراً لعام  .2014بينما ينخفض تباين توقعات أسعار خام
غرب تكساس نسبياً إىل  9دوالرات لعام  2013ويعود لالرتفاع إىل  25دوالراً لعام
 .2014ويوجد يف توقعات خام برنت وخام غرب تكساس على حد سواء قيم شاذة
فوق السعر الوسطي التوافقي أكثر مما يوجد حتته.
ويشري الرأي التوافقي بشأن أسعار الغاز الطبيعي إىل أن أسعار هنري هاب
األمريكية ستصعد إىل  3.8دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام 2013
وستتجاوز  4.0دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عام  .2014لكن توقعات
أسعار الغاز مبعثرة بسبب غياب إطار عاملي راسخ لتجارة الغاز وتقسيم السوق مما
يؤدي إىل طيف واسع من األسعار .وتتوفر التوقعات يف الغالب ألسعار هنري هاب
األمريكية ومبيعات الغاز األمريكي يف السوق الفورية ،أما أسعار الغاز يف العقود
طويلة األجل املرتبطة بالنفط فيعترب التنبؤ هبا أصعب.

من املعروف أن التنبؤ بأسعار النفط والغاز صعب للغاية ،ولطاملا شهدت
توقعات األسواق يف املاضي مفاجئات باألسعار (الشكل ضمن االطار).
فاملقارنة بني أسعار النفط التارخيية لعقود التسليم بعد شهر واحد وأسعار
التسليم الفوري تظهر أن متوسط اخلطأ املطلق كنسبة مئوية من السعر
الوسطي اقرتب من  %5يف الفرتة بني يناير  2011ومارس .2013
ال�شكل �ضمن الإطار :الو�سطي ال�شهري لأ�سعار النفط اخلام ،الت�سليم
الفوري مقابل الآجل
ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ
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ﺧﺎﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻌﺮ ﻓﻮﺭﻱ )ﻓﻌﻠﻲ(
ﺧﺎﻡ ﺃﻣﺮﻳﻜﻲ ﺳﻌﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺁﺟﻞ ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ
ﺍﻟﺴﻌﺮ )ﺩﻭﻻﺭ/ﺑﺮﻣﻴﻞ(

)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ
ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﻄﺄ ﺍﻟﺘﻮﻗﻊ:
)ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ(% 4.7 :
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ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻣﺎﻳﻮ ﻣﺎﺭﺱ ﻳﻨﺎﻳﺮ
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13
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12

12

12

12

12
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11

11

11

11

80
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املصــدر :تســتند التقديــرات إىل بيانــات إدارة معلومات الطاقة األمريكيــة ،قاعدة بيانات آفاق
الطاقة قصرية املدى.
(http://www.eia.doe.gov/steo/cf_query/index.cfm).
تاريخ التصفح  6يونيو .2013
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جدول االطار :جتميع �أ�سعار النفط والغاز لعامي  2013و 2014لغاية  30مايو 2013
اجلهة صاحبة التوقع االقتصادي

أسعار النفط (دوالر/برميل)
برنت اململكة املتحدة

أي بي ان امرو (أبريل )2013
بنك أميركا ميريل لينش (أبريل )2013
باركليز (مايو )2013
بي ان بي باريباس (أبريل )2013
بيزنس مونيتور إنترناشوينال (فبراير )2013
سيتي غروب (أبريل )2013
كوميرز بانك (أبريل )2013
كريدي سويس (أبريل )2013
دانسكي بانك (أبريل )2013
ديلوات (مايو )2013
غني كابيتال (مايو )2013
غولدمان ساكس (أبريل )2013
معهد التمويل الدولي (مايو )2013
جي بي مورغان شيس (يناير )2013
مورغان ستانلي (مارس )2013
نوريدا (مارس )2013
أكسفورد إيكونوميكس (سبتمبر )2012
سامبا (مارس )2013
سكوتيابانك (مارس )2013

غرب تكساس الوسيط

2013

2014

2013

2014

2013

2014

105.0

100.0

90.0

90.0

3.9

4.5

110.0

112.0

90.0

92.0

3.9

...

112.0

125.5

95.0

...

...

...

108.0

108.0

95.0

97.0

...

...

107.0

99.0

92.0

91.0

...

...

104.0

...

90.0

...

...

...

120.0

...

...

...

...

...

112.0

110.0

98.0

100.0

3.7

4.2

113.0

106.0

98.0

98.0

...

...

102.0

105.0

92.0

90.0

3.7

4.0

108.0

...

92.0

96.0

...

...

105.0

...

...

...

4.4

4.3

108.0

108.0

...

...

...

...

115.0

122.5

99.0

115.0

...

...

123.0

118.5

...

...

3.7

...

112.0

115.0

...

...

...

...

101.3

106.4

...

...

...

...

107.0

103.0

...

...

...

...

112.0

112.0

94.0

96.0

3.8

4.0

112.0

...

96.0

...

3.7

...

إدارة معلومات الطاقة األمريكية (مايو )2013

105.9

100.8

93.2

92.3

3.8

4.0

متوسط التوقعات التوافقية

109.6

109.5

93.9

96.1

3.8

4.2

108.0

108.0

93.6

96.0

3.8

4.1

123.0

125.5

99.0

115.0

4.4

4.5

101.3

99.0

90.0

90.0

3.7

4.0

5.4

7.8

3.1

7.1

0.2

0.2

5.0

7.1

3.3

7.4

6.0

4.8

سوسيتي جنرال (مارس )2013

القيمة الوسطى
القيمة العليا
القيمة الدنيا
االنحراف املعياري
معامل التغير أو التباين()%
بنود أخرى
وسطي التوقعات التوافقية (برنت اململكة املتحدة وغرب تكساس)
 #صندوق النقد الدولي (أبريل )2013
البنك الدولي (يناير )2013

مالحظة :متوسط ارقام برنت ودبي فاتح وغربي تكساس
املصدر :جممعة من تقارير ومواد إخبارية منوعة.
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أسعار الغاز (دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية)

2013

2014

101.7

102.8

102.6

97.6

102.0

102.2

 ....تشري إىل عدم توفر قيم للسنة املشار اليها

الجزء الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013

الجزء الثاني :األداء االقتصادي عام 2012
أظهر قطاع غري اهليدروكاربون يف دولة قطر أداء قوياً عام  ،2012مما دعم منو الناتج احمللي اإلمجايل مبعدل  .%6.2وعلى
الرغم من أن النمو يف إنتاج منتجات النفط والغاز اللقيمة مل يتجاوز  ،%1.7فقد ساعدت احلركات املواتية يف أسعار سلة
الناتج اهليدروكربوني لدولة قطر يف زيادة منو الناتج احمللي اإلمجايل االمسي إىل  %12.2لتلك السنة .وشهد قطاع الصناعات
التحويلية منواً قوياً مع زيادة التوسع يف صناعة التكرير والبرتوكيماويات .وسجّل نشاط قطاع البناء والتشييد وترية أبطأ مما
توقع البعض ،ومع ذلك منا بنسبة جتاوزت  .%10ومنت قطاعات اخلدمات والنقل واالتصاالت بنسبة ملحوظة بلغت .%12.2
وتسارع التضخم يف أسعار املستهلك خالل السنة ،متأثراً إىل حد كبري باستئناف ارتفاع اإلجيارات ،السيما للعقارات املنخفضة
ومتوسطة األسعار .وكانت أرصدة حسابات املالية العامة واحلساب اجلاري كبرية .وسجل الفائض املايل الفعلي رقماً أعلى من
الفائض املقرر يف املوازنة ،وذلك ألن األسعار الفعلية لسلة الناتج اهليدروكربوني يف دولة قطر جتاوزت تلك املقدّرة يف املوازنة
املالية من جهة ،وبسبب النقص امللحوظ يف اإلنفاق على املشاريع الرأمسالية من جهة أخرى.

منو الناتج احمللي اإلمجايل

التحليل الكلي
تشري التقديرات األولية إلدارة اإلحصاءات االقتصادية
واحلسابات الوطنية إىل أن االقتصاد القطري منا بنسبة %6.2
 بالقيم احلقيقية -عام ( 2012الشكل  ،)1-2يف حني أنه -بالقيم اإلمسية -منا بنسبة  .%12.2ويعود الفارق بني النسبتني
إىل زيادة أسعار الناتج احمللي اإلمجايل لدولة قطر بنسبة %6
عام  2012والذي يعزى أساساً إىل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
وهكذا اقرتب النمو احلقيقي عام  2012من املعدالت السائدة
يف دول جملس التعاون اخلليجي (الشكل .)2-2
ونظراً الرتفاع أسعار منتجات اهليدروكربون ،من املرجح أن
يتجاوز التوسع يف الدخل احلقيقي النمو يف الناتج الكمي
(اإلطار  .)1-2ومع هناية عام  ،2012بلغ حجم االقتصاد القطري
 192.4مليار دوالر (باألسعار اجلارية) (الشكل  3-2أدناه).
لقد كانت مسامهة إنتاج النفط والغاز يف إمجايل النمو
هامشية عام  2012نتيجة بلوغ برنامج االستثمار الناجح يف
الغاز الطبيعي املسال ذروته (الشكل  4-2أدناه) .فقد منا إنتاج
اهليدروكربون بنسبة  %1.7فقط بعد أن وصل إىل  %7عام
 .2011ويف السنوات اليت سبقته ،أعطى التوسع يف إنتاج الغاز
الطبيعي املسال دفعة للنمو ،لكن مع بلوغ الطاقة اإلنتاجية
القائمة مرحلة اإلشباع هناية عام  ،2011شهد هذا اإلنتاج منواً
طفيفاً فقط عام  .2012وجنم معظم النمو يف قطاع النفط

ال�شكل  :1-2منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي واال�سمي ()%
ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺳﻤﻲ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
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44.6

40

37.0

30
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17.7
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إىل البيانات املنشورة يف
). (http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
تاريخ التصفح  29أبريل .2013
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ال�شكل  :2-2الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ( 2006-2012تغري �سنوي)% ،
ُﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
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املصدر :صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات نشرة آفاق االقتصاد العاملي أبريل .2013
). (http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/201301//weodata/download.aspx
تاريخ التصفح  17أبريل .2013
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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

اإلطار  :1-2الدخل ومعدالت التبادل التجاري
إن القياسات الكمية ،احلقيقية ،للناتج احمللي اإلمجايل ال ترصد بشكل
كافٍ التغريات يف املوارد اإلمجالية لالقتصاد القطري ألن الطبيعة
املتناقصة واملخزون اآليل للنضوب من املوارد الرئيسية يف البالد
(خمزون النفط والغاز) ال تظهر يف الناتج احمللي اإلمجايل احلقيقي.
واستغالل هذه املوارد حيوهلا من شكل معني للموارد (منتجات
هيدروكربونية) إىل آخر (العمالت الصعبة) .وهكذا فإن املستوى
اإلمجايل للموارد يف أي فرتة ال يتغري نتيجة االستخراج والتصدير.
ولكن مع مرور الوقت ،تتناقص الثروات الباطنية ،وهذا يطرح أسئلة
خمتلفة عن املعدل األمثل للنضوب ،وعن اخليارات بشأن االستهالك
احلايل مقابل االدخار واالستثمار لدعم االستهالك املستقبلي.
ومثة مقياس أكثر مالءمة للدخل يأخذ بعني االعتبار تدفق
املوارد من البالد وإليها وهو الدخل القومي اإلمجايل املتاح املعدل
باخنفاض قيمة خمزون رأس املال ونضوب موارد النفط والغاز .أما
املفاهيم األكثر عمومية ،وتعرف أحياناً مبؤشرات التقدم احلقيقي،
فتتضمن التغيريات يف رأس املال االجتماعي والبيئي أيضاً .وتعترب
هذه التعديالت اإلحصائية ،رغم أهنا ليست مباشرة وصرحية،
ضرورية عند احلكم على درجة "استدامة" التنمية يف قطر.
إن التغريات يف أسعار الصادرات القطرية (املرتبطة بقوة بسعر
النفط) قياساً بتغري أسعار سلة مستورداهتا -أي التغريات يف
معدالت التبادل التجاري -ميكن أن ترتك أثراً مهماً على الدخل
(الذي يؤثر على االقتصاد من خالل زيادة االستهالك واالستثمار
العام واخلاص) .ويف حالة قطر ،حيث تتجاوز القيمة اجملمعة
للمستوردات والصادرات  %104.1من الناتج احمللي اإلمجايل
اإلمسي ،ميكن هلذا األثر أن يكون كبرياً.
وتشري تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء إىل أن التغريات
املواتية يف معدالت التبادل التجاري شكلت مصدراً مهماً لنمو
الدخل منذ عام  2006وحتى منتصف عام  ،2008بيد أن بعض
هذه املكاسب تالشت عام  .2009واعتباراً من عام  2010وحتى عام
 2012حتسنت معدالت التبادل التجاري لقطر مرة أخرى مع ارتفاع
أسعار النفط .لكن لقياس األثر الكامل لصادرات النفط والغاز على
الدخل يف قطر ،ينبغي قياس التأثري الرتاكمي لتغري معدالت التبادل
التجاري منذ بدء استخراج وتصدير النفط والغاز ألن التغريات يف
سنة واحدة ال تقيس بدقة األثر طويل األمد لتلك املعدالت على
االقتصاد القطري وعلى الثروة اليت يراكمها ذلك الدخل.

والغاز عام  2012عن زيادة منتجات التكثيف ،وهي سوائل
هيدروكربونية عالية القيمة تستخلص من الغاز اخلام.
ويف عام  ،2012جتاوز إنتاج املكثفات اهليدروكربونية إنتاج
النفط ألول مرة يف تاريخ قطر .ومع احنسار منو إنتاج
اهليدروكربون ،تراجعت حصة النفط والغاز من الناتج اإلمجايل
عام  2012بالقيم احلقيقية واإلمسية (الشكلني  5-2و)6-2
رغم احتواء الرتاجع اإلمسي بعض الشيء بفضل ارتفاع أسعار
سلة انتاج اهليدروكربون.

ال�شكل  :3-2الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (مليار دوالر)
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إىل البيانات املنشورة يف
). (http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm
تاريخ التصفح  29أبريل .2013
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ال�شكل  :4-2م�ساهمة القطاعات االقت�صادية يف منو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي (نقاط مئوية)
ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ

ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
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ال�شكل  :5-2م�ساهمة قطاعي الهيدروكربون وغري الهيدروكربون يف
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
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115.3

الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزء األول:
الجزء

اإلطار  :2-2ملخص التطورات النقدية ،واملالية
واملؤسسية 2013– 2012

ال�شكل  :6-2م�ساهمة قطاعي الهيدروكربون وغري الهيدروكربون يف
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ

100

ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻥ

2012

أكتوبر :حصلت البورصة القطرية على لقب "بورصة العام" يف منطقة الشرق
األوسط من جملة "املستثمر العاملي" ،بينما نالت هيئة مركز قطر للمال لقب
"أفضل مركز مايل يف الشرق األوسط" من اجمللة نفسها للعام الثاني على
التوايل.
نوفمرب :استخدم جهاز قطر لالستثمار حصته البالغة حوايل  %12من أسهم
جمموعة التنقيب ( )Xstrata Plcيف دعم عملية استالمها من قبل شركة
غلينكور مما وفر هلا شروطاً أفضل من الشروط األصلية.
ديسمرب :أطلقت وحدة املعلومات املالية القطرية اسرتاتيجيتها لعام -2013
 .2017والوحدة هي مؤسسة حكومية متخصصة تشكلت يف أكتوبر 2004
ملعاجلة مشاكل غسيل األموال واجلرائم املالية .وقد عملت الوحدة على تطوير
دورها احلمائي "كرقيب مايل" وتطبيق مبادرات ومشاريع رقابة مالية يف جمال
التقدير والتقييم الوطنيني للمخاطر .ونفذت الوحدة تلك املشاريع بالشراكة مع
اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب ووفق معايريها .وهذه
اللجنة عضو يف "جمموعة إغمونت" وهي شبكة من وحدات املعلومات املالية اليت
تغطي أكثر من مئة دولة .أصبح بنك قطر الوطين أول مصرف جتاري يف دولة
قطر يطلق صندوقاً للديون .ويسمح هذا الصندوق للمستثمرين باالستثمار يف
سندات الدين اليت تصدر مباشرة عن اجلهات السيادية والشركات يف جملس
التعاون اخلليجي .صدر القانون  13لعام  2012الذي ينظم آلية عمل مصرف
قطر املركزي ومبوجبه أصبح هذا األخري مؤسسة اقتصادية مستقلة مسؤولة
عن موازنتها اخلاصة ،ورأمساهلا  50مليار ريال قطري .واملصرف حالياً ملكية
حكومية ويرفع تقاريره مباشرة إىل مسو أمري البالد.
2013

يناير :أعلن مركز قطر للمعلومات االئتمانية أن مجيع البنوك التجارية
تستطيع اآلن الدخول مباشرة إىل معلومات وتفاصيل عن ائتمان املقرضني
(واملقرتضني) .يسهل هذا اإلجراء خطوات العناية الواجبة ويساعد البنوك
التجارية يف حتديد اجلدارة االئتمانية للزبائن .ويسمح هذا املشروع ،يف
املدى املتوسط ،بتخفيض عدد الديون املشطوبة وحاالت التخلف عن سداد
االلتزامات املالية الشخصية.
مارس :أعلن مصرف قطر املركزي أنه سيصدر سندات خزينة بالعملة احمللية
بقيمة  4مليار ريال قطري أو ربع سنوية منها :سندات تقليدية بقيمة  3مليار
ريال قطري لفرتة استحقاق ثالث سنوات وسندات أو صكوك إسالمية بقيمة
 1مليار ريال لفرتة استحقاق مخس سنوات .اهلدف الرئيسي من اإلصدار هو
ضمان إدارة أفضل للسيولة يف النظام املصريف ،وتوسيع منحنى العائد ،وتوفري
خيارات للتمويل احمللي لتلبية احتياجات منظومة االستثمارات الضخمة يف
البنية التحتية .ويف نفس الشهر ،قام مصرف قطر املركزي باإلصدار االول
للسندات؛ حيث خصص االصدار للبنوك التجارية بعوائد  %2.75للسندات
ذات فرتة استحقاق  3سنوات ،و %3للسندات ذات فرتة استحقاق مخس
سنوات.
مايو :أفاد مصرف قطر املركزي أن املصارف اإلسالمية مجعت يف الربع األول
من  2012مبلغ  8مليار ريال من خالل إصدار الصكوك ،ووصلت استثمارات
البنوك التجارية اليت متتلك سندات إسالمية إىل  47مليار مليار ريال يف الربع
نفسه .أعتمد جملس الشورى مسودة قانون إلنشاء صندوق الصحة والتعليم
برأمسال قدره 360ريال قطري .وسيمول الصندوق من اإليرادات احلكومية
سنويا .ويهدف الصندوق إىل تقديم متويل مستمر وداعم لقطاعي الصحة
والتعليم يف دولة قطر.
يونيو :كما أشرنا أعاله ،جنح مصرف قطر يف إصدار سندات العملة احمللية
املخصصة هلذا الربع وقيمتها  4مليار ريال.
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ال�شكل  :7-2ناجت قطاع ال�صناعات التحويلية
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ال�شكل  :8-2ناجت قطاع البناء والت�شييد
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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

القطاع غري اهليدروكربوني
منا ناتج الصناعة التحويلية بنسبة  %11.8عام ( 2012الشكل
 .)7-2ورغم هذا النمو القوي ،بقيت نسبة هذا القطاع إىل الناتج
احمللي اإلمجايل متواضعة ( ،)%8.7وقد سامهت الصناعة
التحويلية بنقطة مئوية واحدة من إمجايل منو الناتج.
تسود صناعات تكرير ومعاجلة املنتجات النهائية املتكاملة عمودياً
قطاع الصناعة التحويلية القطرية .وهي تتضمن منتجات الغاز
املسال عالية اجلودة واملصنعة يف جممع "اللؤلؤة" ،وهو أكرب
مصنع لتسييل الغاز يف العامل ومنشأة "أوركس" األصغر حجماً.
وقد مسحت اإلضافات على طاقة التصنيع بتوسع معتدل يف
الصناعات البرتوكيميائية .وقد حققت املنتجات النهائية (مبا فيها
األمسدة) معدل منو قدره  %40.1عام .2012
وخارج سلسلة اهليدروكربون ،منا قطاع احلديد والصلب بنسبة
 ،%8.8األمر الذي يعود يف جانب منه إىل توسع شركة "قطر ستيل"
وتطوير أعمال التصنيع يف مدينة " مسيعيد" ،جنوب الدوحة.
ومنا قطاع البناء والتشييد بنسبة  %10.6عام  2012حمافظاً
بذلك على الزخم الذي سجله يف السنتني السابقتني (الشكل 8-2
أعاله) ،ومسجالً مسامهة متواضعة يف النمو اإلمجايل .ومل حيقق
النمو ،رغم بقائه قوياً ،التقديرات األكثر تفاؤالً .وتضافرت عوامل
متنوعة – كتأخر عمليات التنظيم والتعاقد ،ومصاعب التنسيق
مع املشاريع الكربى ،وإعادة تصميم بعض أصول البنية التحتية –
لتؤخر انطالق بعض املشاريع ولتبطئ سري مشاريع أخرى.
لقد شكلت اخلدمات حمركاً أساسياً للنمو عام  2012حيث حققت
توسعاً بنسبة  %9.2مسامهة بذلك بنحو نصف النمو الكلي (3.4
نقاط مئوية) ( أنظر الشكل  4-2أعاله) .ويتجاوز حجم هذا
القطاع ثلث الناتج احمللي اإلمجايل ويتألف من أربعة قطاعات
فرعية سجلت مجيعها منواً مضطرداً عام ( 2012الشكل )9-2
ساعدها على ذلك الزيادة السكانية (الشكل .)10-2
سجل قطاع النقل واالتصاالت نسبة منو عالية بلغت  %12.1عام
 ،2012وذلك بفضل التوسع يف أسطول ورحالت اخلطوط اجلوية
القطرية وبفضل االستثمار يف البنية التحتية احمللية لالتصاالت.
ومتلك دولة قطر أسطوالً حديثاً من ناقالت الغاز الطبيعي املسال
حيث تساهم األرباح املتحققة من نقل الغاز يف زيادة ناتج اخلدمات.
وحقق النمو يف قطاعي املالية والعقارات نسبة قدرها %6.7
بسبب حتسن الدخل والزيادة السكانية اللذين زادا الطلب على
اخلدمات املالية وبسبب إطالق مشاريع عقارية جديدة يف السوق.
26

ال�شكل  :9-2منو القطاعات اخلدمية الفرعية ()%
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻔﻨﺪﻗﺔ
ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻳﺔ

30

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﺳﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

51.0

20

10.9

10

12.1

6.7

0

7.7

2012

2011

2010

2008

2009

مالحظة :يُقاس الناتج باألسعار الثابتة.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء باالستناد إىل البيانات املنشورة يف
(.)http://www.qsa.gov.qa/eng/index.htm

تاريخ التصفح  29أبريل .2013

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني
ال�شكل  :10-2م�ؤ�شرات املرافق واخلدمات وال�سكان ()100=2007
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الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزء األول:
الجزء

ويف قطاع التجارة والفندقة ،تفيد اهليئة العامة للسياحة بأن املعدل
الوسطي إلشغال الفنادق حتسن عام  2012قياسا لعام 2011
ووصل إىل .%64
وسامهت الزيادة السكانية ومنو االقتصاد غري اهلايدروكربوني
أيضاً يف دعم منو قطاع الكهرباء واملاء مبا يعادل نسبة %10.5
عام .2012

األسعار

أسعار املستهلك
تراجع مؤشر اإلجيارات واملرافق العامة وخدمات اإلسكان ذات
الصلة ،واليت تشكل جمتمعة أكثر من  %30من املؤشر العام
للتضخم ،بنسبة  %3.3عام  2012مقارنة مبستواه عام  ،2011مما
ساعد على ختفيف اثر ارتفاع أسعار املكونات األخرى للسلة :حيث
زادت خدمات النقل واالتصاالت بنسبة  ،%2.3واألثاث والنسيج
واألدوات املنزلية بنسبة  ،%4.9والتسلية والرتفيه والثقافة بنسبة
( %6الشكل .)12-2
أما التضخم األساسي فقد شهد ارتفاعاً بنسبة  ( %3.6أنظر
الشكل  .)11-2وهو مقياس أضيق تستبعد منه املرافق العامة
واإلجيار السكين واألغذية لكوهنا األكثر تقلباً يف سلة أسعار
املستهلك.
إن قيمة املعدل السنوي للتضخم العام حتجب الزيادات املتسارعة
يف األسعار (أو تلك اليت توقف هبوط مستوياهتا) واليت حصلت
مع اقرتاب هناية عام  .2012وبدأ هذا النمط يف التحول يف شهر
يونيو  2012عندما توقفت اإلجيارات عن اهلبوط وأصبحت أكثر
استقراراً يف الربع األخري مع عودة التضخم املعتدل إىل أسعار
اإلجيارات :مع هناية  ،2012كانت إجيارات املساكن واملرافق العامة
وخدمات اإلسكان ذات الصلة أعلى بنسبة  %4.4مما كانت عليه
يف يونيو من العام نفسه .ويف ديسمرب  2012كان التضخم العام،
الذي يقاس سنوياً ،أعلى من مستواه يف ديسمرب  2011بنسبة %2.6
(الشكل .)13-2
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اإلطار  :3-2مؤشر أسعار املنتج
أصدر مؤشر أسعار املنتِج ألول مرة عام  .2010وتعكس هذه األسعار
ما يتقاضاه املنتج احمللي لقاء إنتاجه (بعد اقتطاع الضرائب وإضافة
اإلعانات) ،وتشمل منتجات اهليدروكربون والطاقة واملرافق العامة
والصناعات التحويلية.
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إن استمرار الزيادة يف السكان املقيمني يف قطر حتى ديسمرب
( 2012أعلى بنسبة  %5.7من ديسمرب عام  )2011حفز الطلب على
مساكن اإلجيار ،مما سبب حصول ارتفاعات ضئيلة يف الشرائح
الدنيا والوسطى من السوق ،فيما استمر العرض على حاله.
أسعار املنتج
يف عام  ،2012ارتفع مؤشر أسعار املنتج (اإلطار  )3-2بنسبة %6.6
(الشكل  .)14-2حيث سجلت أسعار منتجات اهليدروكربون زيادة
قدرها  %8.3بعد أن حتولت صادرات الغاز القطري عن األسواق
األوروبية منخفضة األسعار باجتاه أسواق شرق آسيا حيث أسعار
الغاز املصنفة بداللة النفط أعلى( .لكن أسعار النفط الدولية
املقارنة تغريت قليالً عام  .)2012أما أسعار منتجات البرتول
املكرر والبرتوكيماويات ،اليت حتظى بوزن كبري يف مكون الصناعة
التحويلية يف مؤشر أسعار املنتِج ،فقد حافظت إىل حد كبري على
ثباهتا بعد االرتفاعات الكبرية اليت سجلتها عام .2011

أسواق األصول :األسهم والعقارات

البورصة القطرية :وهي املنرب املخصص لتداول األسهم احمللية
(انظر اإلطار  2-2أعاله) .وقد أهنى مؤشر البورصة ،وهو مؤشر
األداء للمقارنة بني األسهم العشرين األكرب واألكثر سيولة ،عام
 2012عند  8.359نقطة ،أي برتاجع قدره  420.1نقطة ( )%4.8عن
مستواه يف ديسمرب .2011
لقد جتاوز أداء األسهم يف قطر االجتاهات الدولية واالجتاهات
اإلقليمية العامة لعام ( 2012الشكل  ،)15-2حيث اتسم النصف
الثاني من  2012مبيزة حتقيق االرباح .إن برامج املصارف املركزية
لشراء الديون (التسهيالت الكمية) ،واليت زادت السيولة ،كما أن
املعدالت املتدنية تارخيياً ألسعار الفائدة يف البلدان املتطورة،
دعمت التقدم احلاصل يف أسواق األسهم العاملية.
وبقيت سوق األسهم القطرية إىل حد بعيد مبنأى عن هذه
التأثريات العامة .فبالنسبة ملعظم االصول توجد قيود على امللكية
االجنبية بنسبة  %25واالهتمام اخلارجي املؤسسي حمدود بسبب
استمرار تصنيف مورغان ستانلي كابيتال انرتناشيونال ()MSCI
لقطر بصفتها "سوق مبتدئة" على الرغم من أن هذا التصنيف
تغري إىل " سوق ناشئة" يف شهر يونيو  ( 2013أنظر االطار  5-1يف
اجلزء االول).
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الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزء األول:
الجزء

ويبدو أن العوامل احمللية ،مبا فيها احلذر جتاه توقعات األرباح
للمؤشرات الكربى ،وليس العوامل اخلارجية ،هي اليت مارست
تأثرياً أكثر أمهية على حركة سوق األسهم القطرية عام .2012
العقارات  :أصدر مصرف قطر املركزي يف يناير عام  2013مؤشر
أسعار العقارات ،حيث اعتمدت السنة املالية ( 2010/2009أبريل-
مارس) كسنة أساس .ولقد اظهر ملؤشر اجلديد أن أسعار العقارات
هناية  2012أعلى بنسبة  %5.8من هناية ( 2011الشكل  .)16-2وال
يزال املعدل الوسطي للمؤشر لعام  2012وهو  150.2أخفض بنسبة
 %22من الذروة اليت شهدها املؤشر يف أغسطس  2008وهي
 ،192.2ولكنها تدل على انتعاش كبري منذ األوضاع السيئة لعام
 .2009وتعكس هذه األرقام بشكل عام األرقام اليت ميكن العثور
عليها يف سوق اإلجيارات باستخدام معلومات أسعار املستهلك.
تشري بيانات مؤسسة "بيزنس مونيتور انرتناشيونال" الصادرة يف
النصف األول من عام  2012إىل أن اإلجيارات الصناعية قفزت
بنسبة ( %78.2تغري سنوي) ،وارتفعت إجيارات املكاتب بنسبة
( ،)%10و ازدادت إجيارات التجزئة بنسبة ( %39.9الشكل .)17-2

400

أسعار الفائدة واالئتمان

300

مل يطرأ أي تغيري على أسعار الفائدة الرمسية عام  2012أو يف
األشهر اخلمسة األوىل من هذا العام .حيث بقيت عند املستويات
اليت وصلتها يف أغسطس  .2011فقد بقي سعر اإلقراض لليلة
واحدة  %4.5وسعر اإليداع لليلة واحدة  .%0.75ونظراً الرتباط
الريال القطري بالدوالر األمريكي وحبساب رأمسايل مفتوح ،فإن
سعر اإليداع يرتبط بقوة مع األسعار املوازية اخلاصة بالدوالر.
وبسبب النمو القوي يف اإلقراض ملؤسسات القطاع العام (وتتضمن
احلكومة واملؤسسات احلكومية واهليئات شبه احلكومية الشكل
 ،)18-2فقد ازداد اإلقراض الكلي بنسبة  %33.5حتى شهر

ال�شكل  :16-2م�صرف قطر املركزي  -م�ؤ�شر �أ�سعار العقارات
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املصدر :مصرف قطر املركزي
(http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/RealEstate/
Pages/RealEstatePriceIndex.aspx) .
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ال�شكل � :17-2أ�سعار الإيجارات العقارية يف الدوحة (ريال قطري للمرت
املربع �شهري ًا)
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مالحظــة :معــدالت اإلجيــار هــي الوســطي بني أعلــى وأدنى قيمــة .ويلحظ املؤشــر الصفقات
اجلديدة يف السوق ،دون إعطاء وزن إضايف لنوعية املمتلكات العقارية األساسية أو موقعها ،وال
يتضمن سعر العقار احملدد .ال يوجد معلومات عن الفرتة يوليو-ديسمرب .2012
املصدر :تقرير العقارات يف قطر – املركز الدويل ملراقبة األعمال ،إصدارات خمتلفة.
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اجلدول  :1-2الإيراد والإنفاق احلكومي ،املخطط والفعلي لل�سنتني املاليتني
 2012/2011و( 2013/2012مليار ريال قطري)
FY2011/12

FY2012/13

(موازنة)

(فعلي)

(موازنة)

(فعلي)

إمجايل اإلنفاق

139.9

158.9

178.6

158.1

إنفاق جاري

81.9

113.4

116.5

116.6

إنفاق استثماري

58.0

45.5

62.1

41.5

إمجايل اإليرادات

162.5

178.5

206.3

231.2

الفائض

22.5

19.6

27.7

73.0

مالحظة :ارقام الفائض قد ختتلف قليال بسبب عملية التقريب احلسابي.
املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بناء على بيانات وزارة املالية.
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ديسمرب عام  . 2012وش ّكل التمويل املقدم من املصارف ملشاريع
البنية التحتية الضخمة اليت تقوم هبا املؤسسات احلكومية معظم
هذه الزيادة (الشكل .)19-2
أما إقراض املصارف التجارية للقطاع اخلاص فقد كان يف ديسمرب
 2012أعلى بنسبة  %13.5من ديسمرب ( 2011الشكل .)20-2
وحصل أيضاً تباطؤ ملحوظ يف منو قروض املستهلك يف عام
 ،2012حيث ساعدت اإلجراءات الرقابية الصارمة على البنوك
التجارية يف احتواء الزيادة يف قروض املستهلك ومل يتجاوز النمو
السنوي يف ديسمرب  2012نسبة .%4.5

احلسابات املالية

تـشري االرقام الفعلية احملققة للسنة املالية  2013/2012إىل أن
إمجايل الفائض احلكومي (اإليرادات مطروحاً منها جمموع
اإلنفاق اجلاري واالستثماري) قد بلغ  73مليار ريال قطري
(اجلدول  1-2والشكل  2.21أدناه) بزيادة قدرها  53.4مليار ريال
عن السنة املالية  .2012/2011وقد شكل هذا الفائض نسبة
 %10.4من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي .ونالحظ أن ارقام
اإليرادات املالية احملققة للسنة املالية  2013/2012أعلى من تلك
املخططة يف موازنة تلك السنة  ،والسبب األساس هو أن أسعار
النفط الفعلية يف السنة املالية  2013/2012جتاوزت السعر املعتمد
أثناء التخطيط للموازنة وهو  65دوالراً للربميل .وباملقابل ،نالحظ
أن إمجايل اإلنفاق الفعلي للسنة املالية  2013/2012اقل بكثري عن
االعتمادات املخططة يف املوازنة ،وذلك بسبب اخنفاض اإلنفاق
الرأمسايل الفعلي عما خطط له يف املوازنة املالية.
اإلنفاق احلكومي
نصت موازنة السنة املالية  2013/2012على زيادة إمجايل اإلنفاق
بنسبة  %27.6عن موازنة السنة املالية ( 2012/2011وبنسبة
 %12.4عن اإلنفاق الفعلي لتلك السنة) .وكانت كل هذه الزيادة
تقريباً من أجل متويل املشاريع الرأمسالية (بزيادة  %36.6عن
حصيلة السنة املالية  ،)2012/2011السيما يف قطاعات النقل،
والصرف الصحي ،واالتصاالت ،والبنية التحتية للمرافق العامة،
مقابل زيادة متواضعة فقط ( )%2.7يف اإلنفاق اجلاري .أما اإلنفاق
االستثماري الفعلي للسنة املالية  2013/2012فقد أخنفض بنسبة
 ،%8.8أي ما يعادل  4مليار ريال عن مستواه يف السنة املالية
السابقة .وكذلك أخنفض مبقدار  20مليار ريال عما خطط له يف
موازنة السنة املالية .2013/2012

ال�شكل � :18-2إجمايل االئتمان ،ومنو اقرا�ض القطاعني العام واخلا�ص
(تغري �سنوي)% ،
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ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزء األول:
الجزء

لقد خصصت  %65من ارقام موازنة  2013/2012لإلنفاق
اجلاري .وجاء اإلنفاق اجلاري الفعلي ،الذي يغطي الرواتب
واألجور ،وتسديد الفوائد ،واإلعانات ،واملنح اخلارجية ،واإلنفاق
على السلع واخلدمات ،قريباً من اهلدف املخطط إىل حد كبري
حيث ازداد بنسبة  %2.9فقط .أما كتلة الرواتب احلكومية ،اليت
ازدادت بشدة يف السنة املالية  2011/2010بعد املزايا اإلضافية
اليت منحت للمواطنني يف سبتمرب  ،2011فقد ارتفعت حبدود .%5
وباإلمجال ،مل تتحقق الزيادة املخططة يف االنفاق للسنة املالية
 ،2013/2012وبقي منو اإلنفاق احلكومي ضعيفاً (الشكل .)22-2
اإليرادات احلكومية
ازدادت اإليرادات احلكومية يف السنة املالية  2013/2012بنسبة
 %29.5مقارنة حبصيلة السنة املالية السابقة (الشكل .)23-2
وارتفعت إيرادات النفط والغاز بنسبة  %12.5بفضل ارتفاع اسعار
سلة منتجات اهليدروكربون القطرية والزيادة البسيطة يف حجمها.
وكانت إيرادات النفط والغاز احملققة أعلى من توقعات املوازنة
بنسبة .%42
وشهد دخل االستثمار للسنة املالية  2013/2012زيادة كبرية بنحو
 %60عن السنة املالية السابقة .وشكلت األرباح احملولة من شركة
قطر للبرتول إىل وزارة املالية القسم األكرب من هذا الدخل إضافة
إىل الدخول "األخرى" مبا فيها ضرائب األعمال والشركات .ويرجع
قسم من الزيادة إىل تعديل اإلجراءات احملاسبية اليت اصبحت اآلن
تسجل األرباح احملتجزة لشركة قطر للبرتول يف حسابات وزارة
املالية (بينما كانت يف السابق حتفظ يف حسابات الشركة).
امليزان املايل غري اهليدروكربوني
يعترب النفط والغاز موارد قابلة للنضوب ويتعني على دولة قطر يوماً
ما أن تبحث عن مصادر دخل بديلة تليب احتياجاهتا .إن استبعاد
اإليرادات املباشرة للنفط والغاز من مصادر الدخل احلكومي يسمح
بتقدير امليزان املايل خارج قطاع اهليدروكربون – أي الفجوة بني
إمجايل اإلنفاق واإليرادات املالية غري املرتبطة بإنتاج النفط والغاز.
ويشري هذا العجز إىل املوارد اليت حتتاج إىل تعبئة من مصادر غري
هيدروكربونية على املدى البعيد.
مت تقدير العجز يف قطاع غري اهليدروكربون للسنة املالية
 2013/2012مببلغ  55.8مليار ريال ،أي ما يعادل  %8من الناتج
اإلمجايل احمللي االمسي وأقل بعض الشيء من عجز السنة
املالية  .2012/2011بيد أن بعض اإليرادات اليت سجلت حتت بند
االستثمار والضرائب نامجة مباشرة عن نشاطات جهات تستمد
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مالحظة :تبدأ الســنة املالية اعتباراً من ا أبريل ولغاية  31مارس .البيانات الواردة لكل الســنوات
هي فعلية.
املصدر :وزارة املالية.

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني
ال�شكل  :22-2منو الإنفاق احلكومي ()%
ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻱ

ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

29.8

30

95.1
25.8

24.0

20
15.1

17.4
15.3
16.0

12.7

28.4

15.0

11.3

10

5.2

2.9

0

2.8

-0.5

-1.5

-8.8

-10

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
12/11

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
13/12

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
11/10

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
09/08

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
10/09

ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
08/07

مالحظة :تبدأ الســنة املالية اعتباراً من ا أبريل ولغاية  31مارس .البيانات الواردة لكل الســنوات
هي فعلية.
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اآلفاق االقتصادية في دولة قطر 2014-2013

دخلها من إنتاج النفط والغاز .فإذا استبعدنا هذه اإليرادات أيضاً

سيصبح عجز قطاع غري اهليدروكربون أكرب.
الدين
ارتفع الدين احلكومي يف السنة املالية  2013/2012ليبلغ 293.2
مليار ريال غري الضمانات ،أي  %41.9من الناتج اإلمجايل احمللي
االمسي (الشكل  .)24-2ومل حتصل أي زيادة يف االلتزامات
اخلارجية للحكومة طوال السنة املذكورة ،والزيادة الطفيفة يف الدين
الداخلي جاءت من االستمرار يف برنامج إصدار السندات احمللية
على شكل سندات خزينة .ومبا أن احلكومة متلك فوائض ضخمة
فال حاجة الستخدام مثل هذه التأمينات للعملة احمللية لتمويل
املوازنة ،بل تستخدم للمساعدة يف دعم تنمية السوق احمللية لرأس
املال( .إن تقديرات الدين احلكومي ال تتضمن االقرتاض الداخلي
أو اخلارجي بالعملة الصعبة من قبل املؤسسات شبه احلكومية،
والذي ازداد بشكل حاد عام  – 2012انظر فقرة "أسعار الفائدة
واالئتمان" أعاله.

التجارة واحتياطيات العمالت األجنبية

تظهر التقديرات األولية أن دولة قطر سجلت مرة أخرى فائضاً
جتارياً ضخماً عام  %45.5( 2012من الناتج احمللي اإلمجايل

االمسي) وهو أعلى قليالً من فائض عام  .)%44.7( 2011وكان
ارتفاع اسعار الغاز املسال هو العامل الرئيس يف زيادة قيمة
الصادرات بنسبة  %18.0قياساً لعام  .2011أما املستوردات فقد
زادت مبعدل أكرب من الصادرات ( )%24.4ولكن قيمتها االمجالية
أقل بكثري من قيمة الصادرات (الشكل .)25-2
وبقي فائض احلساب اجلاري كبرياً عام ( 2012الشكل 26 2-
أدناه) ،فقد ازداد عن عام  2011مبقدار  37.7مليار ريال مرتفعاً من
 %30.3إىل  %32.4من الناتج احمللي اإلمجايل االمسي .وكما يف
السنوات السابقة ،عوض الفائض التجاري الكبري العجز يف حساب
اخلدمات ( 50.9مليار ريال) وحساب الدخل ( 44.2مليار ريال).
وكما يف عام  ،2011يعود العجز املزدوج يف حسابي الدخل
واخلدمات بشكل رئيسي إىل تدفقات التحويالت (أرباح وأجور)
إىل خارج البلد .ويشكل تقدير فريق وزارة التخطيط التنموي
واإلحصاء حلصة الدخل املستحقة جلهاز قطر لالستثمار تعويضاً
جزئياً عن هذه التدفقات .وقدر إمجايل دخل االستثمار عام 2012
بقيمة  23.7مليار ريال ،أي أعلى مبقدار  1.3مليار ريال عن مستواه
عام . 2011
32
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مالحظة :تبدأ السنة املالية اعتباراً من ا أبريل ولغاية  31مارس.
املصدر :وزارة املالية.
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مالحظــة :بيانــات عامــي  2008و  2009تقديرات فريــق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
باالستناد إىل قاعدة بيانات قطر لتبادل املعلومات
(http://www.qix.gov.qa/).
امــا بيانــات األعــوام  2010و  2011و  2012فهــي تقديــرات فريــق وزارة التخطيــط التنمــوي
واإلحصاء باالستناد إىل بيانات ميزان املدفوعات يف مصرف قطر املركزي.
(http://www.qix.gov.qa/).

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

الثاني :اآلفاق االقتصادية 2014 - 2013
الجزء األول:
الجزء

بلغت احتياطيات العمالت األجنبية يف مصرف قطر املركزي 120.4

مليار ريال مع هناية ديسمرب  2012مرتفعة بذلك عن العام السابق
مبقدار  59.5مليار ريال .ويعكس هذا التضاعف يف االحتياطيات
عام  2012قرار مصرف قطر املركزي بتخصيص حصة متزايدة
من الفائض ألصول العمالت األجنبية السائلة قصرية املدى.

معدالت التبادل التجاري وسعر الصرف الفعلي
احلقيقي

ميثل سعر الصرف الفعلي احلقيقي ( )REERمقياساً لتنافسية
منتجات بلد ما يف األسواق العاملية .فهو يرصد احلركة يف سعر
الصرف الفعلي االمسي ويعدّهلا وفق تغري معدالت تضخم األسعار
بني بلد وآخر.
وتشري تقديرات فريق الوزارة إىل أن سعر الصرف الفعلي احلقيقي
تراجع بنسبة  %1.9عام ( 2012الشكل  ،)27-2ألن قيمة الدوالر،
الذي يرتبط الريال القطري به ،تراجعت أمام قيمة عمالت كبار
شركاء قطر التجاريني .كما ساهم التضخم املنخفض يف قطر
(وهو أدنى من التضخم لدى كبار الشركاء التجاريني) يف تراجع
سعر الصرف الفعلي احلقيقي.

ال�شكل  :26-2احل�ساب اجلاري
ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺭﻳﺎﻝ ﻗﻄﺮﻱ

 %ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
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مالحظــة :تقديــرات فريــق وزارة التخطيــط التنمــوي واإلحصاء باالســتناد إىل بيانــات ميزان
املدفوعات يف مصرف قطر املركزي.
املصدر :مصرف قطر املركزي.
(http://www.qcb.gov.qa/English/Publications/Statistics/Palance of
Payments/Pages/default.aspx) .

انقر هنا للحصول على بيانات الرسم البياني

ال�شكل  :27-2م�ؤ�شر �سعر ال�صرف الفعلي احلقيقي ()100 = 2007
ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ )(100=2005
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املصدر :تقديرات فريق وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.
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