
 
 

Date generale 

 
 Statul Qatar este un emirat arab în sud-vestul Asiei, care are graniță terestră doar cu Arabia 
Saudită la sud, în rest teritoriul fiind înconjurat de apele Golfului Persic. Este o țară bogată în gaze 
naturale și petrol; este a doua țară din lume ca PIB pe cap de locuitor, conform CIA World Factbook. 
Trei mii de romani trăiesc în Qatar, ţara din Golful Persic în care nu există sărăcie şi nici şomaj. 
Salariul mediu depăşeşte 10.000 de dolari lunar, ceea ce înseamnă că este de 22 de ori mai mare 
decât în România. 
 Bogăţia şi opulenţa sunt la ele acasă în Qatar, stat în care nivelul de trai este mai mare decât 
cel din Elveţia sau din Luxemburg.  
 

Sectorul constructiilor 

 

 
 
 Cupa Mondială FIFA 2022 și Programul Național Qatar Vision 2030 (QNV) sunt evenimente 
care au generat o intensă activitate în sectorul construcțiilor din Qatar. Organizarea cu succes a Cupei 
Mondiale impune guvernului din Qatar finalizarea proiectelor de infrastructură pe care le-a promis 
FIFA. Acest lucru va ajuta, de asemenea, Qatarul pentru îndeplinirea obiectivelor pe care și le-a 
stabilit în QNV. Crearea unei infrastructuri de clasă mondială va asigura succesul continuu al celui mai 
puternic centru economic al țării.  
 

Principalele tendințe: 

 

• Dezvoltarea infrastructurii de transport ; 
•Crearea unui mediu modern rezidențial și hotelier pentru a veni in sprijinul creșterii anticipate a 
populației; 
• Crearea unei rețele de locaţii de talie mondială pentru întrecerile sportive.  

 

 



Investitiile din Qatar in cifre: 

 

 62 miliarde USD pentru infrastructură, hoteluri, transport și stadioane; 

 20 miliarde USD  în drumuri; 

 25 miliarde USD în căile ferate; 

 15,5 miliarde USD pentru un nou aeroport; 

 4 miliarde USD în stadioane; 

 8 miliarde USD pentru un port de ape adânci; 

 1 miliard USD pentru un coridor de transport  de la Doha; 

 1,37 miliarde USD pentru construcția proiectului Doha Festival City; 

 20 miliarde USD alocați metroului din Doha.  
  
 Pentru a transforma în realitate programele și proiectele cuprinse în Strategia Națională de 
Dezvoltare 2011 - 2016 a Qatar-ului, un obiectiv foarte ambitios, s-a calculat un buget record de 62 
miliarde USD. Pentru anul fiscal 2014-2015, s-a luat în calcul o creștere cu 3,5% față de anul 
precedent și, în consecință, cea mai mare cheltuială înregistrată vreodată pentru țară. Primul plan 
de buget adoptat de Emir conține trei piloni principali: infrastructură/transport, educație și sistem de 
sănătate publică.  
 In următorii cinci ani sunt anticipate a fi implementate în Qatar proiecte în valoare de 182,5 
mld. USD. Cea mai mare parte din fondurile alocate proiectelor de dezvoltare vor fi disponibile 
investitorilor, menționând că adoptarea unui buget de o asemenea magnitudine va stimula economia 
Qatarului să-și diversifice sursele de venit, cu scopul de a crea o economie dinamică. 
 Cum sectorul transporturilor constituie un pilon cheie al infrastructurii necesare pentru  
dezvoltarea durabilă, Qatar a prezentat o serie de planuri ambițioase pentru modernizarea 
infrastructurii, inclusiv o rețea rutieră și feroviară bine integrata pentru a face față numărului mare 
de turiști și pasageri și conectarea stadioanelor pentru asistarea la jocuri, care sunt toate situate în și 
în jurul capitalei Doha. Această rețea va ingloba toate mijloacele de transport - feroviar, metrou, 
drumuri, autostrăzi și autostrăzi suspendate, aeroporturi. În plus, vor fi extinse și rețelele de energie 
electrică, de apă, de canalizare, pentru a răspunde nevoilor crescute în zonele urbane din țară. 
 

 Proiectele din construcții  
 

Sector Valoare (mil USD)  

Clădiri 136484 

Infrastructură 103426 

Energie 40294 

Total 280204 

 
  
  
 



 Pentru educație s-au alocat 7,22 mld. USD, fondurile sunt destinate construirii a 85 de școli 
în Doha, iar o parte pentru finalizarea altor 29 de școli din Qatar. 
 In sectorul sănătății fondurile vor merge pentru finalizarea unor proiecte sau extinderea 
altora, dar și pentru construirea de noi centre de sănătate. Aceste lucrări fac parte dintr-un plan mai 
amplu de creare a 19 centre medicale, dintre care șase sunt deja începute în Al Karaana, Al 
Ghuwariyah, Al Rawda, Al Nuaim, Al Muntazah și Umm Slal.  
 Fondurile alocate pentru construirea de locuințe au crescut cu 18% față de bugetul anului 
fiscal precedent, la 906 milioane USD. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru a completa unele 3700 
unități locative deja în lucru și de a construi 2.300 de locuințe noi de care vor beneficia 6.000 de 
cetățeni, asigurându-se că nu va există nicio altă listă de așteptare pentru cetățenii fără locuințe. 
   

Oportunitati in sectorul cladirilor verzi 

 
 Sectorul construcțiilor din Qatar este în creștere într-un ritm fenomenal și există o cerere 
semnificativă pentru tehnologii de mediu ecologice și practici durabile. Industria construcțiilor este 
în plină dezvoltare, și doar cea a construcțiilor ecologice se preconizează că va ajunge la 22,97 mld. 
USD până în 2016. Proiectele la scară largă au atras oferte de la mai multe companii internaționale și 
regionale care doresc să beneficieze de condițiile favorabile de piață. 
 
  

Project Qatar 2015 in cifre 

 

1,130 expozanți 

2,000 + Companii & Branduri 

32,000 vizitatori  

40 țări 

20 pavilioane naționale 

2 evenimente conexe 

8 workshop-uri 

6 conferințe specializate  

41,500 mp spațiu expozițional  

 

 
 În ciuda preocupărilor la nivel mondial cu privire la scăderea prețului la petrol, Qatar pare 
neînfricat în continuarea programului de extindere. Fiind al treilea cel mai mare producător mondial 
de gaz natural lichefiat (GNL), este mai puțin afectată de ieftinirea petrolului decât alte țări din 
Golf, în ciuda faptului ca este în top zece mondial al producătorilor de petrol. Este chiar probabil ca 
la prețurile actuale ale petrolului bugetul de stat să atingă pragul de rentabilitate sau să continue 
generarea unor vaste excedente fiscale, suficiente pentru a satisface orice deficite neprevăzute din 
viitor. 


