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3. Gospodarka 
 

3.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej. 
 

Gospodarka Państwa Kataru nie ugina się pod presją światowej recesji. Według 
danych Qatar Statistics Authority w czwartym kwartale 2008 roku zanotowano wzrost PKB 
do 22,8 mld USD, z 21,2 mld USD w analogicznym okresie poprzedniego roku. Nominalny 
PKB za cały 2008 rok szacowany był na 102,3 mld USD w porównaniu 
z 71,36 mld USD w 2007 roku.  

PKB Państwa Kataru wzrósł w III kwartale 2008 roku o 63 % w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł 27,7mld USD. 73 % tej kwoty stanowiły 
dochody z sektora ropy i gazu. Poza tym sektorem, znaczący wzrost zanotowała takŜe branŜa 
transportu i komunikacji. 

Jednak w cenach bieŜących w czwartym kwartale ubiegłego roku zanotowano 23,2 % 
spadek PKB w porównaniu z trzecim kwartałem. Głównym powodem spadku było ok. 30 % 
obniŜenie wartości produkcji w sektorze górnictwa i kopalnictwa, który jest zdominowany 
przez ropę i gaz, i branŜe z nimi powiązane. Główne czynniki wpływające na spadek  
w sektorze naftowym i gazowym to 55 % spadek średniej ceny ropy na rynkach światowych 
na przełomie trzeciego i czwartego kwartału. Spadek produkcji ropy wiązał się z większym 
popytem na LNG (skroplony gaz ziemny), pomimo tego równieŜ i ten pręŜny sektor 
zanotował znaczny spadek, o 8,3 % w porównaniu do poprzedniego kwartału. Spowodowane 
to było spadkiem cen kondensatu. Pomimo wymienionych tendencji, branŜa górnictwa  
i kopalnictwa w czwartym kwartale wzrosła aŜ o 56,8 % w porównaniu z 2007 rokiem,  
z rosnącym wkładem przemysłu związanego z LNG. Pozostałe sektory związane  
z przemysłem węglowodorowym, w tym równieŜ sektor wytwórczy, odczuły znaczący 
spadek cen w czwartym kwartale - do 30,4 %, tym niemniej, w całym roku 2008 odnotowano 
wzrost o 32,4%. Stopa wzrostu w sektorze budownictwa wyniosła 24,1 % w skali rocznej. 
Sektory : energia elektryczna, gaz i woda odnotowały natomiast wzrost o 26 % w skali roku. 
Ostatni sektor: rolnictwa i rybołówstwa tradycyjnie odegral niewielką rolę w nowoczesnej 
gospodarce Kataru, głównie z powodu niesprzyjających warunków pogodowych oraz 
warunków środowiskowych. Grunty uprawne stanowią jedynie 0,7 % całkowitej powierzchni 
kraju. Sektor ten odnotował wzrost o 7,3 % w 2008 roku, wzbogacając PKB o 68 mln USD.  

Eksperci Standard Chartered Bank szacują, Ŝe realny PKB Państwa Kataru na rok 
2009 wzrośnie o około 4,5 %, co stanowić będzie znaczny spadek w stosunku do 7 % wzrostu 
w 2008 roku. Pomimo to Katar pozostanie najszybciej rozwijającym się państwem regionu. 
W 2010 roku Katar najprawdopodobniej odnotuje wzrost PKB o 5,2 %.  

Podczas gdy świat doświadcza recesji, katarska gospodarka utrzymuje tendencję 
wzrostową. Niebagatelną rolę odgrywa tutaj rząd, który prowadzi szereg działań mających na 
celu wsparcie dla zagroŜonych sektorów. Ostatnim posunięciem jest wykup portfeli 
inwestycyjnych banków notowanych na Rynku Papierów Wartościowych (DSM) na sumę 
1,78 mld USD. 

Dodatkowo, w odróŜnieniu od Dubaju, którego gospodarka całkowicie zaleŜy od 
sektora bankowego i turystyki, oraz Arabii Saudyjskiej – w duŜej mierze zaleŜnej od wciąŜ 
wahających się cen ropy, Katar, dzięki strategicznemu przeorientowaniu się na gaz naturalny, 
odnotowuje obecnie pozytywne rezultaty. Ze swoimi trzecimi na świecie pod względem 
wielkości, po Rosji i Iranie, rezerwami gazu ziemnego, jest on największym eksporterem 
LNG. Dodatkowo, rząd przy uŜyciu dochodów z tego sektora dąŜy do dywersyfikacji 
gospodarki krajowej (np. ekspansja Qatar Airways, projekt mostu Bahrajn, inwestycje 
zagraniczne). 
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Polityka inwestycyjna państwa jest realizowana poprzez lokowanie nadwyŜek 
finansowych za granicą, głównie na stabilnych rynkach. Odpowiedzialny jest za to powstały 
w 2005 roku Qatar Authority Investement. NadwyŜki lokowane są w róŜne aktywa, 
w tym papiery wartościowe, nieruchomości, alternatywne aktywa i kapitał prywatny, głównie 
w Europie Zachodniej (Francja, Wielka Brytania, Szwajcaria), a takŜe w krajach Zatoki 
Perskiej (Bahrajn) i Azji. Szacuje się, Ŝe na rok 2008 Katar zainwestował za granicą  
9.143 mld USD 1. 

Katar staje się równieŜ waŜnym konkurentem w branŜy turystycznej. Rząd postawił 
sobie za cel przyciągnięcie, co najmniej 1.4 mln turystów do 2010 roku. Dalsze prognozy 
przewidują podwojenie wpływów, z obecnego poziomu ok. 6 mld USD do 12 mld USD w 
2012 roku. 

Według danych CIA The World Factbook na 2007 rok, eksport Kataru osiągnął 
wartość 42,02 mld. USD (58,2 % PKB). Import ukształtował się na poziomie 20 mld USD. 
NadwyŜka w handlu wyniosła 22,2 mld USD. Główne towary importowe to: maszyny, 
Ŝywność, chemikalia i urządzenia transportowe. Główne kraje importu to: Stany Zjednoczone 
13,3 %, Włochy 10,8 %, Japonia 8,9 %, Francja 7,9 %, Niemcy 7,3 %, Wielka Brytania  
5,7 %, Korea Południowa 5,6 %, Zjednoczone Emiraty Arabskie 5,1 % oraz Arabia Saudyjska 
4.3% (2007)2. Towarem eksportowym był gaz i produkty ropopochodne oraz stal  
i nawozy sztuczne. Głównymi odbiorcami były kraje: Japonia (13,5 mld. USD, 42 %), Korea 
Południowa (14 %), Singapur (9,5 %), Pozostali partnerzy to Indie, USA, Tajlandia, 
Hiszpania, Holandia, Arabia Saudyjska po 5 %. Wskaźniki na rok 2008 w tej dziedzinie 
równieŜ są znaczące. Szacuje się, Ŝe Katar w 2008 roku odnotował kolejny wzrost w handlu. 
Export wyniósł 64,8 mld USD, a import 25,3 mld USD, co stanowi wzrost odpowiednio  
o 50 % i 25 %. 

Niestety gospodarka Kataru nadal boryka się z wysoką inflacją. W ostatnim kwartale 
2008 roku odnotowano lekkie spowolnienie. Jak podał lokalny urząd statystyczny (Qatar 
Statistical Authority), inflacja z rekordowych 17 % w II kwartale 2008 roku spadła do 15,8 % 
w trzecim kwartale. Agencja Global Investment House ocenia, Ŝe tegoroczna inflacja w 
Państwie Kataru sięgnie 15 %. Wielokrotnie podkreślanym celem rządu Państwa Kataru jest 
obniŜenie inflacji do poziomu 6 - 7 % w stosunku rocznym. 

W połowie 2008 roku obywatele Kataru stanowili 16 % spośród 1,5 miliona jego 
mieszkańców i tylko 7 % zatrudnionych. Rząd zamierza zwiększyć odsetek pracujących 
obywateli, kontynuując tzw. proces kataryzacji rynku pracy. Nie jest to jednak łatwe: 
Znacząca część obywateli Kataru nie ma przymusu ekonomicznego pracy, kobiety często nie 
pracują zawodowo (w 2007 roku zatrudnionych było zaledwie 21 tysięcy kobiet),  
a szkolnictwo nie przygotowuje młodzieŜy w sposób wystarczający do wymagań 
nowoczesnej gospodarki. Co prawda realizowana jest budowa szeregu nowych uczelni 
wyŜszych w celu wykształcenia wykwalifikowanych kadr dla realizacji projektów jednak  
w najbliŜszym czasie i tak niezbędne będzie ciągłe uzupełnianie braków siły roboczej poprzez 
wykorzystanie pracowników zagranicznych. Bezrobociem w 2007 roku dotkniętych było  
1,7 % męŜczyzn i 6 % kobiet. Dziewięciu na dziesięciu pracujących obywateli Kataru 
zatrudnionych jest w urzędach i instytucjach rządowych, poniŜej dziesięciu procent pracuje 
dla sektora komercyjnego (w przypadku cudzoziemców proporcja jest odwrotna). 49 % 
pracujących obywateli państwa Kataru zajmuje wyŜsze stanowiska.  

                                                 
1 CIA,... idem. 
2 The Report Qatar 2008. 
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3.2. Wskaźniki makroekonomiczne 
 
Katar został uznany przez The Global Competitiveness jako najbardziej konkurencyjny 

kraj spośród wszystkich państw Zatoki Perskiej. W raporcie na 2008/2009 uplasował się on 
na 26 pozycji3 w rankingu 134 gospodarek światowych. Pod uwagę brano między innymi 
stabilność makroekonomiczną, infrastrukturę, jakość usług medycznych i szkolnictwa oraz 
kompetencje instytucji państwowych. Szczególną uwagę zwrócono na czynnik 
makroekonomiczny, istotny z punktu widzenia zainteresowania potencjalnych inwestorów.  

 

 2007 2008 
PKB nominalny (w mld USD) 
 

71.42 95.130 

PKB realny (w mld USD) 
 

63,8 83,29 

PKB wartość na 1 mieszkańca w USD 
 

70754 101000 

Tempo wzrostu PKB 
 

7,10 % 11,8% 

Relacja nadwyŜki finansów publicznych do PKB w % 
 

12% bd 

Relacja całkowitego długu publicznego do PKB w % 
 

11% 8% 

Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI) 
 

13,8% 16% 

Stopa bezrobocia 
 

3,2% 0,6% 

Wartość obrotów handlu zagranicznego, mld USD 
 

62,1 90,1 

Wartość eksportu, mld USD 
 

42,1 64,8 

Wartość importu, mld USD 
 

20 25,3 

Relacja nadwyŜki na rachunku obrotów bieŜących bilansu 
płatniczego do PKB w % 
 

  

Wartość rocznego napływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich, mld USD 
 

1,14 3,627  

Wartość rocznego odpływu zagranicznych inwestycji 
bezpośrednich, mld USD 
 

5,2 9,143  

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich  
(inward) mld USD 
 

bd bd 

Skumulowana wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich 
Kataru za granicą (outward) 
 

bd bd 

Dane: CIA, The World Factbook 

                                                 
3 World Economic Forum, The Global Competitiveness na rok 2008/2009. 
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3.3. Główne sektory gospodarki. 
 

Priorytetowe znaczenie sektora surowców energetycznych dla państwa znajduje 
odzwierciedlenie w środkach przeznaczanych na jego rozwój. Katar realizuje program 
zwiększania potencjału produkcyjnego. Katar jest największym światowym eksporterem 
LNG (Liquified Natural Gaz – skroplony gaz naturalny), jego rezerwy na 2007 rok szacuje się 
na 14,41 mld m3 4.Obecnie jego produkcja przekracza 31 mln ton rocznie. Na świecie 
budowanych jest dla Państwa Kataru 58 jednostek do przewozu płynnego gazu naturalnego,  
a wdraŜane obecnie projekty firm RasGas i Qatargas Katar zakładają podwojenie produkcji 
LNG do 77 mln ton w roku 2012. Wzrost produkcji odzwierciedla wykres nr 1. Według 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w ciągu najbliŜszych trzech lat dochody tego 
państwa z sektora gazowego wzrosną do ponad 153 mld USD.  

 

.
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Strategiczne znaczenie dla gospodarki katarskiej ma równieŜ ropa. Według Oil & Gas 

Journal (OGJ), katarskie złoŜa ropy wynoszą na 1 stycznia 2009 roku 15,2 mld baryłek. 
Katar pozostaje waŜnym dostawcą ropy naftowej na światowych rynkach, choć jest jej 
najmniejszym producentem wśród krajów OPEC. Będąc w posiadaniu ogromnych złóŜ ropy, 
zarówno wodnych jak i piaskowych, podejmuje od lat wszelkie wysiłki, mające na celu 
zwiększenie produkcji tego surowca. W 2000 roku produkcja wynosiła 573 000 bpd, z czego 
na export przeznaczano 554 000 bpd. Przez kolejne lata produkcja tego surowca wzrastała 
stopniowo, dane z 2007 roku podają jej wzrost do 1,125 mln. bpd. Wzrost wydobycia 
obrazuje wykres nr 2. 

 
 

                                                 
4 Dane według OPEC na 2007 rok 
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Dzięki wsparciu władz oraz sprzyjającemu zapleczu dynamicznie rozwija się równieŜ 
sektor petrochemiczny. Z oficjalnych zapowiedzi wynika, Ŝe do 2012 roku Państwo Kataru 
będzie wytwarzać 18 milionów ton produktów petrochemicznych. W Ras Laffan budowana 
jest instalacja do przetwarzania etanu o wydajności 1,3 miliona ton etylenu rocznie. 
 
 

3.4. Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze 
ekonomicznym. 

 
Współpraca instytucjonalna z UE – wątki ekonomiczne (kraje pozaunijne). 
 

Katar, podobnie jak pozostałe kraje Zatoki Perskiej, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Iran, 
Irak, Jemen, Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie współpracują z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej w ramach spotkań Rady Współpracy Państw Zatoki 
Perskiej (GCC). Od dwudziestu lat toczą się negocjacje pomiędzy Unią a sześcioma 
państwami z Bliskiego Wschodu tworzącymi GCC (Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, 
Kuwejt, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie) w sprawie umowy o wolnym handlu.  
W grudniu 2008 roku rozmowy te zostały przez GCC zawieszone, przy czym 
odpowiedzialnością za ten stan rzeczy obciąŜona została Unia.  

Unia Europejska jest jednym z najwaŜniejszych partnerów gospodarczych Kataru  
i współpraca ta szybko się rozwija. W 2008 roku na UE przypadał największy odsetek 
katarskiego importu (dalsze miejsce zajęły Japonia, USA i Arabia Saudyjska). Na liście 
największych odbiorców katarskiego eksportu rynek Unii Europejskiej zajmował czwarte 
miejsce, natomiast Katar zajął 34 miejsce na liście odbiorców produktów Unii. 

Od 2007 roku funkcjonuje instrument, ułatwiający finansowanie kooperacji Unii 
Europejskiej z krajami rozwiniętymi i legitymującymi się wysokimi dochodami 
(Industrialised and High - Income Countries Instrument). Dotyczy on równieŜ współpracy  
z krajami Zatoki Perskiej, w tym z Katarem. Zgodnie z załoŜeniami za jego pomocą moŜna 
finansować działania zmierzające do wprowadzenia w Ŝycie postanowień umowy  
o współpracy GCC-EU z 1988 roku. Mogą one dotyczyć takich zagadnień jak promocja 
współpracy, partnerstwa i wspólnych przedsięwzięć pomiędzy instytucjami (actors) 
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gospodarczymi, naukowymi i akademickimi, stymulacji handlu, inwestycji i partnerstwa 
ekonomicznego, promocji dialogu pomiędzy politycznymi, gospodarczymi i społecznymi 
bytami oraz organizacjami pozarządowymi z odpowiednich sektorów, promocji wymiany 
intelektualnej, programów edukacyjnych szkoleniowych oraz łączności międzyludzkiej  
i wreszcie promocji projektów związanych ze współpracą w obszarach takich jak badania, 
nauka, technologia, energia, transport, ochrona środowiska, kwestie finansowe i celne.  
 
ZaangaŜowanie kraju w prace OECD oraz negocjacje na forum WTO. 
 

Katar nie jest członkiem OECD, jednakŜe z rosnąca intensywnością uczestniczy w 
pracach tej organizacji. Od 1996 roku naleŜy do WTO. W listopadzie 2001 roku w Doha 
odbyła się konferencja ministerialna WTO.  
 
Działania i inicjatywy kraju zwi ązane z uczestnictwem w innych organizacjach  
i ugrupowaniach regionalnych o charakterze ekonomicznym. 
 

Katar naleŜy między innymi do Rady Współpracy Państw Zatoki (GCC)  
i aktywnie uczestniczy w jej działaniach. Opowiada się za wprowadzeniem wspólnej waluty 
(decyzję o jej wprowadzeniu podtrzymano podczas 29 szczytu GCC w grudniu 2008 roku), 
jest członkiem Unii Celnej i tworzącego się wspólnego rynku. 

NaleŜy równieŜ do Ligii Państw Arabskich, OAPEC, Organizacji Konferencji 
Islamskiej i OPEC. Katar jest równieŜ członkiem Gas Exporting Countries Forum – GEFC 
(Forum Państw Eksporterów Gazu). Siedziba GECF ma znajdować się w Doha. Członkowie 
Forum dysponują około 75 % światowych zasobów gazu. Katar posiada 15 % światowych 
zasobów. Rola zreformowanej organizacji nie jest jeszcze jasna, ale naleŜy obawiać się, Ŝe 
będzie odgrywać rolę zbliŜoną do OPEC, czego silnie obawiają się kraje importujące gaz  
i czemu równie silnie zaprzeczają członkowie Forum. Zwolennicy forum podkreślają, Ŝe ceny 
gazu, sprzedawanego w większości na mocy długoterminowych kontraktów, są znacznie 
bardziej sztywne od cen ropy. Przeciwnicy zwracają uwagę na fakt, Ŝe coraz większy odsetek 
gazu będzie eksportowany w formie płynnej, co umoŜliwi równieŜ zawieranie szybkich, 
jednorazowych transakcji, a to będzie sprzyjać swobodniejszemu kształtowaniu cen gazu.  
 


