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تقرير قطاع السياحة
 السنوات الخمس الماضية ،شهدت تناميا ملحوظا في الدور التنموي للقطاع السياحي  36مليار ﷼ حجم اإلنفاق السياحي المقدر لعام  ،2015منه  24.4مليار من السياحة األجنبية ونحو  11.6من السياحة المحلية القطاع السياحي ساهم بنحو  5.4%من الناتج المحلي االجمالي الحقيقي لعام  2015مقارنة بنحو  3.3%في العام 2011في إطار متابعتها ألداء مختلف القطاعات واألنشطة االقتصادية ،أكدت دراسة جديدة قامت بها وزارة االقتصاد والتجارة على تنامي
دور القطاع السياحي في دعم عجلة النمو االقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
القطاع السياحي والذي يعول عليه كثيرا في االستراتيجية الوطنية للتنويع االقتصادي ،لم يساهم فقط في دعم القيمة المضافة
لالقتصاد القطري وإنما ساهم أيضا في دعم ميزانه التجاري وتعزيز روافدﻩ من االقتصاد العالمي .فالصادرات السياحية ارتفعت بأكثر
من ضعفين منذ بداية العقد الحالي ،من حوالي  10.2مليار ﷼ في عام  2010لتصل إلى نحو  24مليار ﷼ في عام  ،2015أي ما
يعادل  6.6مليار دوالر .هذﻩ الوتيرة المرتفعة جاءت مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أعداد السياح األجانب وارتفاع معدل إنفاقم
على السلع والخدمات التي توفرها األنشطة الوطنية .حيث ارتفع عددهم من  1.7مليون في عام  2010إلى حوالي  2.9مليون
في عام  ،2015أي بنحو  11%بالمتوسط سنويا ،كما أرتفع معدل إنفاق السائح األجنبي على األنشطة المحلية بما يشمل ذلك
إنفاقه على خدمات الناقل الجوي الوطني من نحو  2471﷼ في العام  2010إلى نحو  8418﷼ في العام  .2015كما جاء الدور
التنموي للقطاع السياحي مدفوعا أيضا بالسياحة الداخلية التي شهدت خالل الفترة نفسها نموا ملحوظا في عوائدها ولكن بوتيرة
اقل من السياحة الخارجية .إذا ارتفع إنفاق المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية من  7.2مليار ﷼ إلى  11.6مليار ﷼ خالل
الفترة نفسها ،وهو ما يعني وصول إجمالي حجم اإلنفاق الكلي على األنشطة المحلية المرتبطة بالقطاع السياحي إلى نحو  36مليار
في العام .2015
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المصدر :السنوات  2014-2011من  ،World Travel& Tourism Councilبيانات  2015تمثل تقديرات أولية لوزارة االقتصاد والتجارة

انعكاسات هذا اإلنفاق على القيمة المضافة المحلية تتخذ عدة اتجاهات )تأثيرات( ،أولها مباشر ويتمثل بحجم الناتج اإلضافي المتولد
في األنشطة التي ينفق عليها السائح بشكل مباشر) ،(Direct Impactكالفنادق والمطاعم والمحالت التجاري وشركات النقل
الوطنية ،فيما يتخذ التأثير األخر مسارا غير مباشر ) (Indirect Impactيتمثل بالقيمة المضافة المتحققة في األنشطة المرتبطة بالقطاع
السياحي التي تزودﻩ بمدخالت اإلنتاج الالزمة لتوفير الخدمات والمنتجات السياحية ،فيما يعكس األثر األخر بالقيمة المضافة التي تتحقق
في مختلف األنشطة اإلنتاجية والخدمية نتيجة لإلنفاق الذي يقوم به العاملون في األنشطة السياحية واألنشطة المرتبطة بها
) .(Induced Impactالقيمة المضافة المتحققة من اإلنفاق السياحي بشقيه األجنبي والخارجي قدرت قيمتها في العام 2011
بنحو  21.2مليار ﷼ ثم أخذت باالرتفاع تدريجيا وصوال إلى  41.3مليار ﷼ في العام  ،2015أي بنحو الضعف في خمس سنوات .هذﻩ
القيمة المضافة تعكس نحو  39%كأثر مباشر 46% ،تأثير غير مباشر بينما تمثل النسبة المتبقية  15%أثار مرافقة.

مساهمة السياحة في النمو االقتصادي كانت حاضرة بقوة على مدار السنوات القليلة الماضية .ففي العام  2012ساهم القطاع
السياحي بشكل مباشر وغير مباشر بنحو  27%من النمو االقتصادي الحقيقي ،ومن ثم تراوحت مساهمته بين  12%و  14%خالل
السنوات الثالث األخيرة.

مساهمة القطاع السياحي في النمو االقتصادي الحقيقي بأسعار 2013

ً
وبناء على هذﻩ المساهمة الفاعلة في النمو االقتصادي والتي تجاوزت المساهمة النسبية لمعظم القطاعات واألنشطة
السياحي في الناتج المحلي الحقيقي تدريجيا من  3.3%في عام  2011وصوال إلى 5.4%
االقتصادية ،ارتفعت مساهمة القطاع ً
خالل العام  .2015وعلى نحو اكثر تسارعا ،ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي االسمي )باألسعار الجارية( من  3.5%في عام
 2011إلى حوالي  6.9%في العام .2015

مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي اإلجمالي

باألسعار الجارية

الحقيقي

المصدر :تقديرات الوزارة بناء على بيانات  World Travel& Tourism Councilووزارة التخطيط التنموي واإلحصاء.

كما تؤكد النتائج التي توصلت إليها الوزارة على األهمية التي يحظى بها القطاع السياحي في دعم مقومات النمو االقتصادي
لدولة قطر  .إذ تشير التقديرات األولية إلى أن السياحة األجنبية ساهمت خالل السنوات الخمس الماضية بنحو  11%من النمو
االقتصادي الحقيقي المتحقق ،مضيفة إلى هذا النمو نحو نصف نقطة مئوية بالمتوسط سنويا.

التزايد الملحوظ في أعداد السياح األجانب على مدار السنوات الماضية ،بحسب الوزارة ،جاء مدفوعا بشكل أساسي بالبيئة المحلية
األمنة وزخم االستثمارات في األنشطة المرتبطة بقطاع السياحة ،كما يعزى اإلقبال المتنامي على السياحة إلى نجاح النموذج
السياحي الذي تنتهجه دولة قطر والذي يتميز بشكل أساسي في مراعاته للثقافات المختلفة السيما لدول الخليج العربي والدول العربية
األخرى التي شكلت لوحدها نحو  57%من إجمالي النمو في أعداد السياح األجانب خالل الفترة الممتدة بين عامي  2010و.2015

المساهمة اإلقليمية في نمو أعداد السياح األجانب خالل الفترة )(2015 - 2010

أهمية اإلنفاق السياحي تكمن بشكل أساسي في توزع مردوداته على معظم األنشطة االقتصادية السيما الخدمية منها ،فاإلنفاق
السياحي يساهم في تنمية قطاع الفنادق والمطاعم والتجارة الداخلية وتمتد منافعه لغيرها من األنشطة اإلنتاجية والخدمية،
كدعمه لقطاع النقل ال سيما النقل الجوي ،ويساهم أيضا قي تنمية قطاع النقل البحري الذي يتوقع أن يتنامى دورﻩ السياحي في
المدى المنظور .األفاق المستقبلية للقطاع السياحي ودورﻩ التنموي تبدو واعدة السيما في ضوء الفعاليات التي تزمع قطر
تنظيمها خالل السنوات القادمة وفي مقدمتها كأس العالم  2022وفي ضوء زخم االستثمارات التي تنفذ حاليا وتلك التي يتوقع
تنفيذها في المستقبل القريب.

