Katar
Katar

Rozloha: 11, 437 km²
Počet obyvateľov: 0, 825 mil.
Hustota zaľudnenia: 72, 1 obyv./ km²
Hlavné mesto: Dauha, 340 000 obyv.
Štátne zriadenie: emirát
Úradný jazyk: arabčina
Najvyšší bod: Qurayn Abú- al- Bawl, 103 m
Prírodné zdroje: ropa, zemný plyn
Rasové a národnostné zloženie( % ): Arabi 40, Indovia 18, Pakistanci 18, Iránčania 10
Priemerná dĺžka života: muži 73, 5 rokov, ženy 76, 9 rokov
Mena: katarský riyal
HDP na 1 obyvateľa: 101 000 USD

Katar disponuje po Rusku a Iráne tretím najväčším objemom známych zásob plynu na svete. Prvá ropa
a plyn tu boli objavené už v roku 1939, no ťažba sa začala až po 2. svetovej vojne.
Z jednej z najchudobnejších krajín sveta sa pomaly vyproﬁlovala na jednu z najbohatších. Energetické
suroviny sa ťažia na súši v západnej časti polostrova a pod morom pozdĺž východného pobrežia.
Podmorské ložisko North Field patrí objemom medzi najväčšie konkrétne ložiská plynu na svete. Priemysel
je zameraný najmä na podporu ťažby a ďalšie spracovanie surovín. Keďže odbytiská plynu sú v ďalekých
krajinách, kam nevedie plynovod, väčšina plynu sa skvapalňuje. Táto technológia umožňuje námornú
dopravu suroviny na veľké vzdialenosti- do Európy či východnej Ázie. Poľnohospodárstvo je nepatrným
hospodárskym odvetím. Prírodné podmienky neumožňujú intenzívnu výrobu. produkcia je možná len
v umelých podmienkach so silným zavlažovaním. Katarčania vypestujú menšie množstvo obilia, rajčín,
melónov, tekvíc, datlí. Uživia sa tu menšie stáda oviec, kôz a hydina. Tradičný rybolov a lov perál upadal
s rozvojom ropného priemyslu. Krajina ryby a in plody dováža. Katar rovnako dováža väčšinu spotrebného
tovaru. Sektor služieb je dôležitý, ale nedosahuje úroveň susedného Bahrajnu. Zahraničný obchod má
rastúcu tendenciu. Krajina sa čoraz viac otvára svetu. Organizuje napr. špičkové svetové podujatia(
posledne sa rozhodlo, že v Katare budú Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2022), ktoré ju zviditeľňujú.
Katar má dobre rozvinutú cestnú a námornú dopravu, takže sa zaobíde bez železníc.

