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 عجزه اقتصادی قطر با استفاده از میدان پارس جنوبیم
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 مقدمه

اری از ی بود،  بسیینطور ماگر ا رشد اقتصادی شگفت انگیز قطر در دو دهه اخیر را نمی توان به صرف وجود منابع هیدروکربنی و یا شانس گذاشت، چراکه 

س لف وی نیکوالساوز و کشورهای دنیا مثل ونزوئال نیز از این نعمت خدادادی بهره مند بوده و هستند، ولی امروزه شاهد هستیم بسبب سوء مدیریت چ

وان ته ازجمله می ککرد،  عوامل دیگری جستجو مادورو ، بیشترین تورم جهان در این کشور وجود دارد؛ در نیتجه عامل خوشبختی قطری ها را می توان در

وان از ت، بعالوه می ی باشدبه دوراندیشی، ریسک پذیری و تعهد مدیران، تعامل سازنده با شرکای تجاری خود و پشتکار زیاد در اجرای طرحهای اقتصادی م

 موقعیت ژئوپولیتیکی و تغییر ذائقه خریداران و متقاضیان انرژی نیز نام برد.

 پذیری مدیران و دولت قطردر تولید محصوالتریسك 

1-LNG 

میالدی کشف گردید ولی بخاطر متکی بودن کشور قطر به صادرات نفت و اینکه تا آن زمان به اهمیت استخراج  1۹71در سال  ۸۶منابع گازی میدان شمالی

تریلیون فوت مکعب  ۹۰۰افتاد؛ منابع گاز ی میدان شمالی با دارا بودن  میالدی به تعویق۹۰از این منابع پی نبرده بودند، بهره برداری از آن تا سالهای دهه 

(، بزرگترین میدان گازی جهان می باشد و این باعث شده است که ایران که سهمی از میدان دارد، بزرگترین دارنده منابع گازی دنیا %۳/1۴ذخیره گازی)

 (.1باشد)شکل

                                                           
1)North Field  
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 یانابع گازی دنمشرکتهای با بیشترین سهم -1شکل

لی و رف صنعتی داخاز برای مصاگمیالدی دیدگاههای قطری ها نسبت به گاز تغییرنمود و آنها با اتخاذراهبردهایی، بهره برداری و استخراج  ۸۰با شروع دهه 

قطر در سواحل ژاپن  LNG میالدی که اولین کشتی حامل ۹7تا  ۸5برای صادرات را در دستورکار خود قرار دادند؛ فاصله سالهای   GTLو  LNGنیز تولید 

ژئوپولیتیکی  ز نقش موقعیتباید اپهلوگرفت، توام با تالش دولت قطر برای غلبه بر موانع فنی، زیرساختاری، حقوقی، بازاریابی و تامین بودجه بود؛ البته ن

 کشور قطر و گرایش جامعه جهانی به سایر منابع انرژی غافل شد.
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، بدون اینکه برای موفقیت آن تضمینی وجود داشته ۸۸بنام راس الفان LNGتولید  ۸7طر، کار ساخت اولین مجتمعمیالدی با چراغ سبز امیر ق ۸5در سال 

میلیارد دالر آغاز گردید؛ هزینه این سرمایه گذاری از محل صادرات نفت تامین گردید؛ در این زمینه شرکتهای اکسون موبیل، توتال، ۲باشد، باهزینه 

 شرکتهای قطری همکاری داشتند. با ۹۰و میستویی ۸۹ماروبینی 

قطر،  طر بعد مسافتردند، اما بخاککشورهای شرق آسیا مانند مالزی، اندونزی و برونئی نیز با قطر برای تامین انرژی ژاپن رقابت می LNGاما در زمینه تولید 

ولید تد بر زنجیره کیت خوسعه، بهینه سازی و گسترش مالقیمت محصول تولیدی قطر دارای قیمت تمام شده بیشتری بود، از این رو قطر تصمیم گرفت با تو

LNG  ابل ننده انرژی قامین کتتامبادی مصرف)پایانه های مصرفی کشور خریدار( این نقیصه را برطرف نموده و اطمینان خاطر خریدار را برای یافتن یک

 اعتمادو منعطف کسب نمود.

مصرف که توسط قطر برای کسب بازارهای جهانی بکار گرفته می شود، شامل استفاده از پیش رفته توسعه، بهینه سازی و گسترش زنجیره تولید تامبادی 

االیشگاههای ترین فن آوریها در زمینه استخراج از سرچاه، انتقال تجهیزات نمزدایی از گاز به ساحل، کمینه نمودن تجهیزات فراساحلی، افزایش ظرفیت پ

یز ناوگان کشتیرانی مخصوص حمل گاز مایع، نصب تجهیزات مایع سازی مجدد گاز بر روی کشتی های حمل گاز ، ساختن وتجهLNGتبدیل گاز طبیعی به 

به حالت گاز در پایانه کشورهای مصرف کننده، انعقاد قراردادهای طوالنی مدت و انعطاف پذیری در برابر  LNGمایع، سرمایه گذاری در تجهیزات تبدیل 

با مشتریان طوالنی مدت، شروط اساسی تجارت می  ۹۳و صداقت ۹۲، انعطاف پذیری ۹1باشد؛ قطر دریافت که قابلیت اعتمادخواستهای متنوع خریداران می 

                                                           
8 7)hub 
8 8(Ras Laffan 
8 9)Marubini International LNG 
9 0( Mitsui LNG 
9 1)Reliability 
9 2)Flexibilty 
9 3)Loyality 
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میلیون تن در سال در گستره وسیعی از آسیا، اروپا، 77برابرشود، یعنی حدود ۳قطر ظرف یک دهه  LNGباشد؛ با اتخاذ این تدابیر است که ظرفیت تولید 

 (.۳هزارمترمکعب افزایش یافت)شکل۲5۳هزار مترمکعب به ۴۰(؛ از طرف دیگر ظرفیت ناوگان حمل گاز مایع قطر نیز از ۲لآمریکا و آفریقا)شک

 

 قطر طرف یک دهه LNGمیزان رشد تولید -۲شکل 
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 قطر LNGافزایش ظرفیت حمل ناوگان -۳شکل 

2-GTL  

رژی درجه ز به عنوان منبع انکه می دانیم باوجود مزایای فوق العاده گاز طبیعی، هنونیز زد، همانطور GTLدست به ریسک تولید  LNGقطر عالوه بر تولید 

 ن می باشد.نرژی آدوم به آن نگریسته می شود، معایب گاز شامل هزینه باالی حمل و نقل، نیاز مندی به زیرساختارهای قوی و دانسیته پایین ا

از گاز طبیعی فراوان خود  GTLمیالدی،  شروع به ساخت مجتمع تولید ۹۰طلبانه، در نیمه دهه این کشوربا علم بر این موضوع و در طرحی ریسکی و جاه 

در سطح جهان آنهم در حد پایلوت به بهره برداری رسیده بود و دیگر اینکه قیمت نفت   GTLنمود، ریسکی از آن جهت که تا آن موقع تنها دو طرح تولید 

با مشارکت شرکت ساسول آفریقای جنوبی در سال  ORYX GTLچندان عقالنی بنظر نرسد؛ طرح  GTLساخت طرح  آنقدر باال بود که هزینه کرد زیاد، در
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با مشارکت شل باظرفیت  PEARL GTLهزار بشکه سالیانه به بهره برداری رسیدو طرح  ۳۴باتولید  ۲۰۰7شروع به ساخت گردید و در سال  ۲۰۰۳

 ن،دیزل، نفتا و کاندنسیت تولید می کند.هزاربشکه  در روز محصوالتی مانند کروسی1۴۰

 محصوالت پتروشیمی-3

تولید محصوالت میالدی، دولت قطر تصمیم به جمع آوری این گازها و7۰، گازهای همراه نفت در فلرها سوخته می شد؛ در دهه 1۹7۰قبل از سال 

از منبع گازی  بهره برداری وندازی خانه های سیمان و فوالد گرفت؛ با راه اپتروشیمی از جمله کودشیمیایی، اوره، آمونیاک، پلی اتیلن سبک و استفاده در کار

ه محصوالت قبلی بوتادی ان ب ویلن ومیدان شمالی، محصوالت دیگری نظیر مالمین، اتان، پلی اتیلن سنگین، اتیلن کلراید، وینیل کلراید، نرمال آلفا الفین، پر

میلیون تن ۲۰ه حدود ب  ۲۰11میلیون تن در سال  ۹انتظار دارد، حجم محصوالت پتروشیمی خود را از قطر  ۲۰۲۰اضافه گردید؛در افق چشم انداز سال 

 برساند.

 تاثیرات اقتصادی گاز بر اقتصاد قطر

قتصادی را شد اات این رتاثیر رشد اقتصادی قطر در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق افتاده است، که صنعت نفت وگاز موتور محرکه این رشد سریع بوده است، که

 دراین قسمت در حوزه های گوناگون مورد بررسی قرار می دهیم.

 ۹۴الف(رشدناخالص تولید داخلی

د در فاصله سالهای رشد داشته است، که بیشتر این رش  %1/1۳، تولید ناخالص داخلی قطر بطور متوسط، سالیانه  ۲۰11تا  ۲۰۰۰در فاصله سالهای 

را 1رگذاشته است و رتبه بوده است؛ این رشد سرسام آور حتی چین را پشت س %۹/15ه متوسط رشد در فاصله این سالها اتفاق افتاده است، ک ۲۰11تا۲۰۰۴

 (۴کشورجهان بخود اختصاص داده است )شکل 1۸۲دربین 

                                                           
9 4)GDP 
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 شد تولید ناخالص داخلی قطر و مقایسه آن با برخی کشورهار-۴شکل

موده نور نیز رشد د این کشنفت وگاز این کشور پیشتاز بوده است؛ ولی درکنار آن، بخشهای دیگر اقتصادر این رشد فراینده تولید ناخالص داخلی، صنعت 

اثیرگذار تلی قطر ( همانطور که مشاهده می شود بخش خدمات و ساختمان وحمل ونقل پابه پای بخش نفت وگاز در رشد تولید ناخالص داخ5است)شکل 

 بوده اند.
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 ختلف در رشد تولیدناخالص داخلی قطرمیزان تاثیربخشهای م-5شکل
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 ب(بخش مالی وپرداخت ها

ولید ناخالص آن کشور درصد ت 1۰عملکرد اقتصادی سایربخشها نیز فوق العاده بوده است، بطور مثال مازاد حساب جاری و حساب مالی قطر متجاوز از 

اینکه میزان سرمایه  درصد تولید ناخالص دراین  فاصله زمانی است، ضمن5۶(و کل ذخایرارزی این کشور  ۶می باشد)شکل ۲۰11تا۲۰۰۶درفاصله سالهای 

نه زیرساختارهای اقتصادی و درصد از تولید ناخالص خود را در زمی1۰در دوره زمانی ذکر شده می باشد؛ در سالهای اخیر کشور قطر%۳۳گذاری انجام گرفته 

 اجتماعی سرمایه گذاری نموده است.

 

 ۲۰11تا  ۲۰۰۶الی و جاری قطر در فاصله سالهای باالنس حساب م-۶شکل
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بالغ  ۲۰11ل قطر در سال میلیارد ریا ۶۹۴، به رقم هنگفت  ۲۰۰۴میلیارد ریال قطر در سال  ۹۲در بخش بانکی، میزان دارایی های بانکی این کشور از 

(؛ در 7ذکور برسد)شکلدرصد در طی دوره زمانی م 11۰صد به در ۸۰گردیده است؛ این باعث شده است، نسبت دارایی بانکی به تولید ناخالص داخلی از 

 ده می شود.زمیلیارد دالر تخمین ۲۰۰خاتمه این بخش الزم بذکر است که کل سرمایه گذاری خارجی این کشور ومیزان ذخایر ارزی آن، حدود 

 

 ناخالص داخلی نسبت دارای بانکی به تولید-7شکل
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 ج(اشتغال 

(و میزان ۸می باشد)شکلمیلیون نفری، کمترین مقدار در بین کشورهای همجوار۲ری و درآمد، بی شک میزان بیکاری در کشور قطربا این حجم سرمایه گذا

ارجی ستیزی قطری ها نیز خ(؛ عالوه بر مزایای اقتصادی، روحیه کمتر ۹رشد اشتغال نیز دارای بیشترین مقدار خود در بین کشورهای منطقه می باشد)شکل

 (.1۰ست، که خارجی ها با طیب خاطر بیشتر برای سرمایه گذاری و اشتغال،  به این کشور سرازیر شوند)شکلباعث شده ا

 

 های خاورمیانهنرخ بیکاری جوانان در کشور-۸شکل
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 رهای حوزه خلیج فارسنرخ رشد اشتغال در کشو-۹شکل
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 زان فشار برخارجی ها در کشورهای حاشیه خلیج  فارسمی-1۰شکل

 

 

 

 گیرینتیجه 
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رج داد، طرف قطری بخ دی  کهلذا با دوراندیشی، ریسک پذیری و تعهد مدیران، تعامل سازنده با شرکای تجاری خود و پشتکار زیاد در اجرای طرحهای اقتصا

ر بوده است.( و برداشت الدمیلیارد  1)درحالیکه درامد ایران از صادرات گاز فقط ۲۰1۴قطر درسال   LNGمیلیاردی 7۳می توان فاصله بسیارزیاد صادرات 

، که با ابراز تاسف درامد میلیارد دالر نصیب این کشورکوچک نموده است 1۲۸هزار بشکه ای از الیه نفتی پارس جنوبی را )که درمجموع درآمدی بالغ 5۰۰

 میلیارد دالر طی دوره مشابه بوده است.( را تا حدودی کمتر کرد. 55کل صادرات نفت وگاز ایران فقط
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