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ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺰارش آورﻳﻞ  2017ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﻚ
ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اوﭘﻚ در ﺗﺎرﻳﺦ  12آورﻳﻞ  2017ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ذﻳﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ:
ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  2016ﺣﺪود  95.05ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  2015ﺑﺎ رﺷﺪ  1.38ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺑﺸﻜﻪ در روز ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ در ﺳﺎل  2017ﺑﺎ رﺷﺪ  1.27ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز
ﺑﻪ  96.32ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي  2017ﺣﺪود  10ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه ﻗﺒﻠـﻲ اﺳـﺖ.
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﭼـﻴﻦ و ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ
ﻋﻀﻮ  OECDﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ را در ﺳﺎل  2017ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻧﻔـﺖ آن
در ﺳﺎل  2017وﺟﻮد دارد ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎي ﭘﺎﺳﻔﻴﻚ ﻋﻀﻮ OECDاﺳﺖ.
ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2015و  2016ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  11.19و  11.51ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  2017ﺑﺎ رﺷﺪ  310ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻪ  11.82ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ  70ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در
روز ﻛﻤﺘﺮ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺳﺎل  2016ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﻴﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و  LPGﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ﻓﻮرﻳﻪ  2017ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  3درﺻﺪي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ رﻗﻢ ﺗﻘﺎﺿـﺎي
ﻧﻔﺖ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر در ﻓﻮرﻳﻪ ﺑﻪ  4.46ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﺎﻟﻎ ﮔﺮدد.
در ﺑﺨﺶ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ،ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ  660ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ در ﺳﺎل  2016ﺑﻪ  57.34ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸـﻜﻪ
در روز رﺳﻴﺪ .ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﻋﺮﺿﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ اوﭘﻚ ﺑﺎ رﺷﺪ  400ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ،ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  57.74ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ
در روز در ﺳﺎل  2017ﺑﺮﺳﺪ .ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻣﻴﺪوار ﻛﻨﻨﺪه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ 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  31.6ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮد ﻛﻪ  1.9ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز ﺑﻴﺸـﺘﺮ از
رﻗﻢ ﺳﺎل  2015ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﺳﺎل  2017ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻧﻔﺖ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اوﭘﻚ ﺑﻪ  32.4ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﺑﺸـﻜﻪ در روز ﺧﻮاﻫـﺪ رﺳـﻴﺪ ﻛـﻪ 0.7
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻴﺸﺘﺮ از رﻗﻢ ﻓﻌﻠﻲ اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻋﻀﻮ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن در ﻣﺎرس  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  31928ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺳـﻪ ﻛﺸـﻮر
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي )ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  10011ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( ،ﻋﺮاق )ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  4402ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز( و اﻳﺮان ) 1ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  3790ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در
روز( در ﻣﺠﻤﻮع  57درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﭘﻚ را در اﻳﻦ ﻣﺎه اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ.
وﻓﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺳﻤﻲ ،ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان در ﺳﺎﻟﻬﺎي  2015و  2016ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  3152ﻫـﺰار ﺑﺸـﻜﻪ در روز و  3651ﻫـﺰار
ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ رﻗﻢ  4010ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،2016ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣـﺎه ﻧﺨﺴـﺖ  ،2017ﻣﻴـﺰان
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در ﻣﺎه ﻣﺎرس ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ  3.79ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺳﻴﺪ .ﺳﻬﻢ اﻳـﺮان از ﻛـﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻧﻔـﺖ ﺧـﺎم
اوﭘﻚ در ﻣﺎرس  2017ﺣﺪود  11.9درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺰرگ اوﭘﻚ -ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدي
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ﺗﻌﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎي ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﻳﺮان از  57ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﻧﺨﺴﺖ  2016ﺑﻪ  59ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ دوم 60 ،ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﺳـﻮم و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ
ﺑﻪ  61ﺣﻠﻘﻪ در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم  2016و ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  2017اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ ﺧـﺎم اﻳـﺮان ﺑـﻪ اﻓـﺰوده
ﺷﺪن ﺣﻠﻘﻪ ﭼﺎه ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان در ﻣﺎرس  2017ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  50.27دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻮرﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل  2.89دﻻر در
ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻧﺨﺴﺖ  2016ﻛﻤﺘﺮ از  29دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ رﻗـﻢ
در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺳﺎل  2017ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  1.8ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺳﺒﺪ اوﭘﻚ و اﻳﺮان -دﻻر در ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ
ﻧﻔﺖ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﻳﺮان
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