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ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش ﻣﺎرس  2017ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﻚ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ  14ﻣﺎرس  2017ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻮارد ذﻳـﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  2016ﺣﺪود  95.05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎل 2015
ﺑﺎ  1.38ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎل
 2017ﺑﺎ رﺷﺪ  1.26ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻪ  96.31ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ رﺷـﺪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ ﺑـﺮاي 2017
ﺣﺪود  70ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻗﺒﻠﻲ اﺳﺖ .اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻣﺬﻛﻮر از ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺜﺒـﺖ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻋﻀﻮ  OECDو آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻧﺸﺎت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.
در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  660ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ در ﺳﺎل  2016ﺑـﻪ
 57.34ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪ .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ ﺑﺎ رﺷﺪ  400ﻫﺰار ﺑﺸـﻜﻪ
در روز ،ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  57.74ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز در ﺳﺎل  2017ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ
ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در اﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻛﺎﻧﺎدا از دﻻﻳﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اوﭘﻚ در ﺳﺎل  2016ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  31.6ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز ﺑـﻮد ﻛـﻪ  1.9ﻣﻴﻠﻴـﻮن
ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ ﺳﺎل  2015ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎل  2017ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑـﺮاي ﻧﻔـﺖ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اوﭘـﻚ ﺑـﻪ 32.4
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ  0.7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻓﻮرﻳﻪ  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  31958ﻫـﺰار ﺑﺸـﻜﻪ در روز
ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  9797ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( ،ﻋﺮاق )ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4414ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( و
اﻳﺮان ) 1ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3814ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( در ﻣﺠﻤﻮع  56.4درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﭘﻚ را در اﻳﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
وﻓﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2015و  2016ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3152ﻫﺰار ﺑﺸـﻜﻪ در
روز و  3651ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑـﻪ رﻗـﻢ  4010ﻫـﺰار ﺑﺸـﻜﻪ در روز در دﺳـﺎﻣﺒﺮ
 ،2016ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  ،2017ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﺎه ﻓﻮرﻳﻪ ﺑـﻪ  3.8ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز ﻧﺰدﻳـﻚ
ﺷﺪ .ﺳﻬﻢ اﻳﺮان از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اوﭘﻚ در ﻓﻮرﻳﻪ  2017ﺣﺪود  11.9درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اوﭘﻚ -ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي

ﻋﺮاق

١٠,٠١١

١٠,۴۶٠

١٠,١٩٣

٩,٧١٣

۴,۵۶۶

٣,٨١۴

۴,۶۴٨

٣,۶۵١

٣,۵٠۴

٣,١۵٢

٢٠١۶

٣,١١٠

٢٠١۵

٣,١١٧

فوريه ٢٠١٧

اﻳﺮان

٢٠١۴

ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان از  57ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ  2016ﺑﻪ  59ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ دوم 60 ،ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼـﻞ ﺳـﻮم و
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ  61ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  2016و دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  2017اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم
اﻳﺮان ﺑﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان در ﻓﻮرﻳﻪ  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  53.16دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤـﺖ ژاﻧﻮﻳـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎل
 1.26دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان ﻃﻲ دو ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  2016ﻛﻤﺘﺮ از  26دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻮد ﻛـﻪ
اﻳﻦ رﻗﻢ در دو ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل  2017ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﺪ اوﭘﻚ و اﻳﺮان -دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ
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