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Brussel, 8 november 2017 

 
Embargo met betrekking tot Qatar: een moment beheerbaar maar niet 
eeuwigdurend 
 

 

Een situatie onder controle dankzij de steun van de overheid 

 

Ondanks de crisis die veroorzaakt is door de embargomaatregelen tot op heden, heeft Qatar, de 

grootste wereldwijde producent van vloeibaar gemaakt aardgas - de gevolgen van de crisis weten 

te beperken, vooral dankzij haar geld- en goudreserves. De overheid heeft onmiddellijke en 

doeltreffende maatregelen genomen die, parallel met de stijging van de energie-export, de 

problemen die voortvloeien uit de crisis hebben afgezwakt. Coface voorziet een groei van 3,4% in 

2017 en van 3% in 2018 voor Qatar. 

 

De steun van de overheid heeft de Qatarese economie geholpen om het hoofd te bieden aan de 

negatieve gevolgen van de crisis, vooral door miljarden dollars in het lokale bankensysteem te 

pompen om het opdrogen van liquiditeiten te voorkomen naar aanleiding van de terugtrekking van 

spaargelden door de inwoners van de Golf. Een andere maatregel bestond uit het reorganiseren 

van de bevoorradingsketen in samenwerking met andere regionale en internationale actoren, 

zoals Turkije. Parallel hiermee blijft de export van koolwaterstoffen van Qatar pieken. Gedurende 

het eerste halfjaar van 2017 is de export van aardgas van Qatar met 19,3% gestegen in 

vergelijking met vorig jaar en is de olie-export met 31,6% toegenomen. 

 

Veerkracht van het nationale bankensysteem 

 

De overheidsdeposito's blijven een essentiële financieringsbron voor de Qatarese banken. Hun 

aandeel in het totaal van de bankdeposito's is gestegen van 32% in juni tot 38% in augustus 

aangezien de overheid geld in het bankensysteem pompte om de daling van de buitenlandse 

financiering te compenseren. De financiering van de commerciële banken door de centrale bank 

van Qatar (QCB) speelt ook een belangrijke rol in de ondersteuning van de liquiditeit van het 

bankensysteem. Voor de onmiddellijke toekomst, zelfs al blijft de uitstroom van kapitaal 

aanhouden als gevolg van de diplomatieke crisis, toch zal de kwaliteit van de activa van het 

bankensysteem hoog blijven aangezien de banken kunnen terugvallen op de immense reserves 

van de overheid, wat de liquidititeit op een comfortabel niveau handhaaft. 

 

 

 

Potentiële problemen op middellange termijn wanneer geen snelle oplossing wordt 

gevonden voor de crisis 
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Wanneer de partijen langer dan enkele maanden nodig hebben om tot een akkoord te komen, zal 

de kostprijs van de import voor Qatar nog toenemen. Dit zal de groei van verschillende 

sleutelsectoren belemmeren, zoals de bouwsector die te lijden zou krijgen onder een escalatie van 

de prijzen als gevolg van het duurder worden van materialen. De groei van het land zou erdoor 

worden afgeremd, ondanks de interventies van de overheid om de financiële en fiscale risico's te 

verkleinen. Bovendien zou de aanhoudende politieke onzekerheid leiden tot een daling van de 

investeringen, vooral buiten de sector van de koolwaterstoffen. In een dergelijke situatie zouden 

een verstrakking van het monetair beleid (gelet op de indexering van de munt op de Amerikaanse 

dollar) en een afbouw van de overheidssteun de economische groei, buiten koolwaterstoffen, 

verlagen. 

 

Het bankensysteem zou eveneens lijden onder een minder gunstig economisch klimaat, onder 

een minder groot vertrouwen van investeerders en van een terugtrekking van deposito's. Bijgevolg 

zou de liquiditeit van het Qatarese bankensysteem het voorwerp uitmaken van een voortdurend 

toezicht. 

 

Kort samengevat: elke verslechtering van de huidige relatie zou aanleiding geven tot bijkomende 

kosten voor de economie van Qatar. Deze negatieve gevolgen zouden kunnen worden afgezwakt 

wanneer de prijs voor energie zijn herstel zou verderzetten. Anderzijds zou de ontwikkeling van de 

bouwsector en van andere infrastructuurprojecten de andere verwerkende activiteiten op hun elan 

handhaven. Deze wijzigingen zouden de economische groei exclusief koolwaterstoffen 

ondersteunen.  

 

 

CONTACT MEDIA 

Kris DEGREEF-  T. +32 (0)2 404 01 07  kris.degreef@coface.com 

 

Over Coface 

 

Coface is een toonaangevende internationale kredietverzekeraar die wereldwijd meer dan 50.000 bedrijven beschermt tegen het 

risico op wanbetaling van hun klanten, zowel in hun thuisland als in hun exportmarkten. De groep wil de wendbaarste 

internationale kredietverzekeraar in de sector zijn, is actief in 100 landen, telt 4.300 werknemers en boekte in 2016 een 

geconsolideerde omzet van 1,411 miljard EUR. Coface publiceert elk kwartaal analyses van het risico van landen en sectoren. 

Daarvoor benut de maatschappij haar unieke kennis van het betalingsgedrag van bedrijven en de expertise van haar 660 

kredietverzekeringsspecialisten en kredietanalisten die dicht bij de cliënten en hun debiteuren staan. 

www.coface.be  

 

Coface SA noteert op Euronext Paris – Compartment B. 
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