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 خالصه مديريتی 

هزار بشكه در روز در رشد تقاضاي  150در سال آينده در حدود  OECDاعضاي  ●

حداكثر با يك ميليون  OECDغير كه اعضاي  جهاني نفت دخيل خواهند بود درحالي

 در روز در رشد تقاضاي نفت اثرگذار خواهند بود. بشكه

بيني شده كه ميليون بشكه پيش 6/32، تقاضا براي نفت اوپك روزانه 2017در سال  ●

 هزار بشكه افزايش خواهد يافت. 700روزانه ، 2016نسبت به تقاضاي سال 

دالر  22/43اي درصد كاهش به بشكه 10ميانگين قيمت نفت اوپك طي ماه نوامبر با  ●

 08/47ِاي درصدي، بشكه 4/8رسيد. قيمت نفت برنت در بازار بورس لندن نيز با كاهش 

 دالر دادوستد شد.

هاي گذشته، بينيبدون تغيير نسبت به پيش 2016رشد اقتصادي جهان براي سال  ●

 است. درصد برآورد شده 1/3، 2017درصد و در سال  9/2

كه ميان سه كشور ايران،  1از ميدان گازي دُرّاكه كويت و عربستان اميد آن دارند  ●

 .استخراج كنندميليارد مترمكعب گاز  5 ،استمشترك كويت و عربستان 

نسبت به سال  2015در سال  OECDمتوسط قيمت برق واقعي در كشورهاي  ●

درصدي و  6/0ها براي صنايع كاهش است. قيمت درصدي داشته 3/0كاهش  2014

 درصدي داشته است. 1/0نگي كاهش كنندگان خابراي مصرف

                                                 
1  . Dorra 

 (4) ماهنامه تحلیلی انرژی

 دوره دهم
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 بازار نفت طی يك ماه گذشته تحوالت نگاهی به

 تحوالت طرف تقاضا 

رشد تقاضاي جهاني نفت در سال جاري  1،ماهنامه بازار نفت اوپك اطالعات براساس

ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.  41/94ميليون بشكه در روز به  24/1با ميالدي 

ميليون بشكه در  15/1رشد تقاضا با ميانگين روزانه  2017ر سال شود، دبيني ميپيش

 ميليون بشكه در روز برسد. 56/95روز به 

زده شده كه  هزار بشكه در روز تخمين 30رشد تقاضاي خاورميانه در سال جاري 

درصد افزايش يافته است. اين ميزان در سال آينده با  38/0معادل  2015به سال  بتنس

است. طي ماه  بيني شدههزار بشكه در روز پيش 110در حدود  ،شددرصد ر 35/1

گذشته تقاضاي نفت عربستان سعودي بسيار كاهش يافت كه باعث اثرگذاري بر تصوير 

ت متحده اشد. در مقابل تقاضاي نفت ايران و امار 2016تقاضاي كل خاورميانه در سال 

 نويژه بنزيهنقل بوهاي حملواع سوختهمراه بود. ان يعربي طي ماه اكتبر با روند افزايش

 عامل اصلي افزايش تقاضاي نفت در اين دو كشور بود.

مخاطرات ژئوپليتيكي منطقه  واسطهه، رشد تقاضاي نفت خاورميانه ب2017در سال 

سوي كشورهاي ازعمدتاً تقاضاي نفت  اين رشدهاي كاهشي مواجه است. با برخي ريسك

عربي و اردن خواهد بود.  عربستان سعودي، امارات متحده ر،ايران، عراق، كويت، قط

ويژه گازوئيل و انواع نفت ههاي صنعتي بنقلي اعم از بنزين و سوختوهاي حملسوخت

نظر نقش اساسي در رشد تقاضاي كل نفت در سال آينده خواهند داشت. به 2سنگين

                                                 
1. "Opec Monthly Oil Market Report", Dec. 2016. 

2  . Residual Fuel Oil 
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ر سال آينده اين و دهزار بشكه  30روزانه  2016رسد رشد تقاضاي نفت در سال مي

 هزار بشكه در روز باشد. 110خاورميانه  ميزان در منطقه

بيني شده ميليون بشكه پيش 6/32، تقاضا براي نفت اوپك روزانه 2017در سال 

 هزار بشكه افزايش خواهد يافت. 700 روزانه ،2016كه نسبت به تقاضاي سال 

 

 عرضه تحوالت طرف

 530جهاني نفت روزانه  كه در ماه نوامبر عرضه ن استآ هاي اوليه اوپك حاكي ازداده

ميليون بشكه در روز  84/96هزار بشكه نسبت به ماه اكتبر افزايش يافته و به ميانگين 

ميليون بشكه در روز تخمين  20/56معادل  2016اوپك در سال نفت غير رسيد. عرضه

 ه در روز كاهش يافتههزار بشك 780بيش از  2015است كه نسبت به سال  شده زده

، نسبت 2016اوپك در سال غير رشد عرضه هاي جديد اوپك،بينياساس پيشاست. بر

 درصد كاهش يافت. كشورهاي چين، مكزيك و كلمبيا 37/1معادل  2015به رشد سال 

بيشترين كاهش عرضه را در ميان ساير اعضاي  2016هزار بشكه در روز در سال  950 با

كه در سال جاري، روسيه، برزيل، نروژ، انگلستان و كنگو با  حاليرد داوپك داشتنغير

 افزايش عرضه همراه بودند.

هزار بشكه در روز  300معادل  2017اوپك در سال نفت غير ميزان رشد عرضه

معادل  2017اوپك در سال غير هاي موجود ميانگين عرضهبينيخواهد بود. در پيش

  شده است. در نظر گرفته ميليون بشكه در روز 50/56
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 تولید نفت اوپك

هزار بشكه در روز در سال  150مايعات گاز طبيعي اوپك با رشد  رود عرضهانتظار مي

ميليون بشكه در روز برسد. اين ميزان رشد در سال  43/6طور ميانگين به ، به2017

تاد و يكمين است. در صد و هف هزار بشكه در روز تخمين زده شده 160معادل  2016

سال توليد خود را به  ك تصميم گرفتند از اول ژانويهوزراي نفت اعضاي اوپ ،كنفرانس

 ن بشكه برسانند. وميلي 5/32روزانه 

هزار بشكه  150اساس منابع ثانويه توليد نفت اوپك در ماه نوامبر نسبت به ماه اكتبر بر

بشكه رسيد. اين افزايش توليد عمدتاً  ميليون 87/33در روز افزايش يافت و به ميانگين روزانه 

ز توليد خود كاستند. در كه كويت و عربستان ا ازسوي آنگوال، نيجريه و ليبي بوده درحالي

 است. وضعيت توليد نفت خام اعضاي اوپك طي سه ماه گذشته ارائه شده 1نمودار 

 

 . وضعیت تولید نفت خام اعضای اوپك طی سه ماه گذشته1نمودار 

 
 اوپك. منابع ثانويه مأخذ:

شايان ذكر است ميزان توليد نفت ايران، گابن، اندونزي و ليبي طي ماه گذشته در آمار دبيرخانه اوپك توضیح: 

 است.ثبت نشده
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 نوامبرمتوسط قیمت نفت در ماه 

دالر  22/43اي درصد كاهش به بشكه 10ميانگين قيمت نفت اوپك طي ماه نوامبر با 

 08/47اي درصدي، بشكه 4/8دن نيز با كاهش ت در بازار بورس لنرسيد. قيمت نفت برن

دالر دادوستد شد. متوسط قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت نيز در بورس نايمكس 

دالر رسيد.  76/45اي هاي بازار به بشكهدليل عدم قطعيتدرصد كاهش يافته و به 4/8

سرعت افزايش يافت كه عامل آن نخست ماه دسامبر به هاي آتي نفت نيز در هفتهقيمت

 است. اجالس اعضاي اوپك و غيراوپك بوده

 

 انداز اقتصادیچشم

 9/2هاي گذشته، بينيبدون تغيير نسبت به پيش 2016رشد اقتصادي جهان براي سال 

 است.  درصد برآورد شده 1/3، 2017درصد و در سال 

ر فصل سوم سال جاري، رشد با در نظر گرفتن رشد بيش از انتظار آمريكا و ژاپن د

رشد  . آمارها،شودمي برآورددرصد  7/1 به 6/1از  ،OECDاقتصادي كشورهاي 

بيني درصد پيش 5/7، 2017درصد و در سال  7/6، را 2016در سال  OECDاقتصادي 

درصد در نظر  1/7. رشد اقتصادي هند نيز براي سال آينده (2016كرده است )اوپك 

درصد  5/7، 2016حالي است كه رشد اين كشور در سال درشده است. اين  گرفته

درصدي را در  4/0و  8/0رشد  2017ترتيب در سال بود. روسيه و برزيل به برآورد شده

براي سال  آن شده اصالحنرخ نرخ رشد اقتصادي و  ذيلدر جدول  پيش خواهند داشت.

 است. ارائه شده 2016-2017
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 2017-2016برای سال  شده اصالحخ رشد نر. نرخ رشد اقتصادی و 1جدول 
 )درصد(

 روسیه برزيل هند چین اروپا منطقه ژاپن آمريكا OECD جهان سال

2016* 9/2 7/1 6/1 8/0 6/1 7/6 5/7 4/3- 6/0- 

 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 1/0 1/0 0/0 تغيير از ماه گذشته

2017* 1/3 7/1 1/2 9/0 3/1 2/6 1/7 4/0 8/0 

 0/0 0/0 -1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 اه قبلتغيير از م

 .2016بازار نفت اوپك، دسامبر  ماهنامه مأخذ:

 است. بينيپيش 2017و  2016هاي سال *

 

 های نفتی در جهانوضعیت فرآورده

بنزين در آمريكا افزايش و در نتيجه قيمت آن كاهش قابل  عرضه طي ماه گذشته ميزان

دليل كه به است هاييمجدد برخي پااليشگاه فعاليتاهش، توجهي يافت. علت اين ك

هاي بنزين و گسترش كراك 1تعميرات فصلي متوقف بودند و بازگشت خط لوله كلونيال

 در ماه نوامبر بود. 

كوره و نفتا مورد پشتيباني گاز اروپا نيز در كنار عملكرد مثبت بازار نفتبازار نفت

اي رآورده در آسيا نيز با بازگشت تقاضاي منطقهاي قرار گرفت. بازارهاي فمنطقه

كه ميانگين حاشيه سود پااليشي سنگاپور طوريهها در ماه نوامبر تقويت شدند. بكارخانه

سنت باالتر از ماه اكتبر بود 70دالر رسيد كه اين ميزان  5/8اي در ماه نوامبر به بشكه

 (.2016)دبيرخانه اوپك، دسامبر 

گاز، نفت سفيد و بنزين( در بازار فوب خليج فارس اصلي )نفت قيمت سه فرآورده

 ميانگين قيمت سه فرآورده 2نموداردر طي ماه نوامبر نسبت به ماه اكتبر كاهش يافت. 

                                                 
1  . Clonial Pipeline 
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براساس روزهاي برگزاري معامله نوامبر اصلي نفتي در بازار فوب خليج فارس طي ماه 

 است. ارائه شده

 

 نوامبرس طی ماه رآورده اصلی نفتی در بازار فوب خلیج فارمیانگین قیمت سه ف. 2 نمودار
 )دالر به ازاي هر بشكه(

 
 .الملل شركت ملي نفتامور بين خذ:أم

 

 های آتیبینی وضعیت تولید گاز كويت در سالپیش

نفتي است. پتانسيل  داراي منابع وسيع و گستردهكويت،  ايمساحت خاورميانهكمكشور 

گيري از فناورهاي افزايش حجم منابع جديد نفتي مستلزم بهره زياد اين كشور براي

است و بيش از ظرفيت توليد  جديد است. بخش گاز اين كشور هنوز توسعه نيافته

منابع عظيمي است اما پردازد. با اينكه كويت داراي به واردات ال ان جي ميگاز داخلي 

 جي وابسته است.به شركاي خار به ميزان زيادياين بخش  براي توسعه
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نخست سال  در نيمه 1،بي ام آيتحقيقاتي  ؤسسهاساس گزارش نفت و گاز مبر

واردات  ميليارد دالري براي ساخت پايانه 9/2شركت ملي نفت كويت يك قرارداد  2016

 ال ان جي امضا كرد.

بخش گاز اين  هاي صورت گرفته براي توسعهرود با توجه به فعاليتانتظار مي

 4/16به  9/15د و از اي افزايش يابصورت حاشيهبه 2017، توليد گاز در سال كشور

يد از ذخاير گازي لتو ، كويت براي پروژه2016. در سال مكعب برسدميليارد متر

ميليارد دالري  6/5همراه ژوراسيك واقع در بخش شمالي اين كشور، يك قرارداد غير

 480ت آمريكايي شلمبرگر در قراردادي شرك 2016است. در ژانويه سال  منعقد كرده

 است. ه را آغاز كردهقميادين صبريا و اُم نِ توسعه ،يميليون دالر

بيش از  2020قصد دارد تا سال  خودكويت براي برقراري تراز عرضه و تقاضاي گاز 

يارد دالر ميل 7/5، 2016فزايد. در سال امكعب بر توليد گاز در داخل بييارد مترميل 20

گازي شده كه قرارداد با شركت آمريكايي شلمبرگر يكي از آن  قراردادهاي توسعهصرف 

 قراردادهاست.

 

 های گازیای بلوك پروژهرقبای منطقه

تواند بر اعتالي نماي كنوني بخش باالدستي از طريق ميادين مشترك گازي مي توسعه

 2از ميدان گازي دُرّا كه دنفزايد. كويت و عربستان اميد آن داراهاي جديد بيتأمين عرضه

مكعب گاز ميليارد متر 5 ،استمشترك كه ميان سه كشور ايران، كويت و عربستان 

                                                 
1  . BMI, (Nov.2016). "Kuwait oil and gas report, Includes 10 year forecasts to 2025". 

Retrieved from www.bmiresearch.com 

2. Dorra Gas Field  
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اي مشترك توسعه كويت و عربستان براي يك برنامه دليل اينكه هنوزتوليد كند. اما به

 است. مقدمات مذاكرات اند عمليات بر اين ميدان هنوز آغاز نشدههنوز به توافق نرسيده

 آغاز شد. 2012اين ميدان از سال  براي توسعه

ميادين  به توسعه (IPC) اساس قراردادهاي جديد نفتيايران نيز قصد دارد بر

ميادين گازي  بتواند براي توسعه IPCرسد نظر ميمشترك خليج فارس بپردازد. به

ت گرفته تا ثمر واقع شود. كمااينكه اخيراً مذاكراتي ميان دو كشور صوركويت نيز مثمر

د و در صورت ودريايي به كويت انجام ش سنجي انتقال گاز ايران از طريق خط لولهامكان

سوي كويت در بستر خليج فارس احداث يك خط لوله از بندر لنگه به ،نهايي شدن طرح

 1گردد.

 2019-2014هاي بيني و تخمين توليد گاز كويت بين سالدر جدول ذيل پيش

 است. ارائه شده

 

 2019-2014های تولید گاز كويت بین سال .2 جدول

تولید گاز طبیعی 

 خشك
2014 

2015 

 )تخمین(

2016 

 بینی()پیش

2017 

 بینی()پیش

2018 

 بینی()پیش

2019 

 بینی()پیش

 4/17 9/16 4/16 9/15 5/15 15 مكعبميليارد متر

 3 3 3 3 3 -9/7 انهيدرصد سال

 7/75 77 3/79 6/81 2/83 8/84 درصد مصرف داخلي
Source: Business Monitor International 

 

 

                                                 
 .  1395آذرماه  30، «مذاكره جدي ايران و كويت براي صادرات گاز». خبرگزاري فارس، 1
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 در جهانروندهای كلیدی تولید برق 

 عنوان يكي از، ميزان رشد و توليد برق را بهجهان هاي تحليلي انرژي درسازمان

 كنند.يافتگي كشورها قلمداد ميهاي توسعهشاخصه

فناوري در توليد و تغييرات واردات  ،ين آگاهي از روند توليد، مصرف، صادراتابنابر

حال توسعه هاي كشورهاي درنقش بسيار مهمي را در سياستگذاريتواند برق در دنيا مي

ترين گزارش خود تحت ي در تازهژالمللي انرشته باشد. آژانس بينجمله ايران داجهان از

يا و مصرف برق در دن و به بررسي روند توليد 1،جهانعنوان روندهاي كليدي برق در 

عضو در بازه زماني و ساير كشورهاي غير 2OECDتركيب توليدي آن بين كشورهاي 

 پرداخته است. 2014تا  1974

 مفيديتواند اطالعات بسيار هاي كليدي ميبدون ترديد، مطالعه و تحليل اين داده

گذاري كار در نوع سياستويرات نوع كسبدر مورد روند توليد برق در دنيا و آگاهي از تغي

 دنبال داشته باشد.هاي مرتبط با صنعت برق بهو شركت

 تولید برق( الف

تراوات ساعت به  6287جهان از ناويژه ميزان توليد برق  2014تا  1974در بازه زماني 

 4/3انه يتراوات ساعت افزايش يافته است. اين به معناي متوسط رشد سال 23815

در يك بازه  OECDتوليد برق در كشورهاي  باشد. رشددرصدي در اين بازه زماني مي

، رو به رشد و 2009تا  2008هاي بين سال صادي درساله بعد از بحران اقتپنجزماني 

 OECD، توليد برق در كشورهاي عضو 2000تا  1974از سال  مثبت بوده است.

                                                 
1. Key Electricity Trends 

2. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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درصد رشد داشته است. از طرفي متوسط رشد  3ساليانه به ميزان  ،صورت متوسطبه

در سال  3مطابق نمودار  درصد بوده است. 6/4؛  OECDيد برق در كشورهاي غير تول

بيشتر   OECDاز كشورهاي OECDبراي اولين بار توليد برق كشورهاي غير  2011

 شد.

 2014تا  1947جهان در بازه زمانی  ويژهروند تولید برق نا. 3 نمودار

 

 

 

 .2016المللي انرژي، آژانس بين مأخذ:

 

جهان در توليد برق،  سراسر OECDوابسته به افزايش سهم كشورهاي غير

 باشد.به بعد مي 2000نمايانگر متوسط رشد باالتر توليد برق براي اين كشورها از سال 

براي  2014تا  2000اين درحالي است كه متوسط رشد توليد برق ساليانه در بازه 

درصد  1/6درصد و در كشورهاي ديگر به ميزان  7/0فقط به ميزان  OECDكشورهاي 

 بوده است.

د درصد بو 7/54از توليد برق دنيا  OECDكشورهاي غير سهم ، 2014در سال 

 4 نمودار. در است اعالم شدهدرصد  1/28معادل  1974درحالي كه اين ميزان در سال 
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 . است ارائه شده 2014ابع مختلف در سال سهم توليد برق جهان از من

 

 2014جهان برحسب نوع منبع در سال  ويژه. سهم تولید برق نا4نمودار 

 
 .مأخذ: همان

 

هاي نيروگاهدرصد،  6/10اي هاي هستهنيروگاهدرصد،  4/16هاي آبي نيروگاه

گرمايي؛ هاي زمينو نيروگاه درصد 8/40هاي زغالي ، نيروگاهدرصد 1/2 تودهزيست

 اند. در توليد برق جهان داشتهرا درصدي  2/4خورشيدي و بادي سهم 

 OECDبررسی تولید برق كشورهای  ب(

براي اين    OECDبرق در كشورهاي ويژه، توليد نا2015اساس اطالعات اوليه سال بر

درصدي  2/0تراوات ساعت رسيده است. اين مقدار، يك كاهش  10822به ميزان  سال
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 دهد.نشان مي 2014ه سال را نسبت ب

به بعد روند  2010سال از   OECD، توليد برق ناخالص در كشورهاي طور كليهب

نسبت به  2015ميزان توليد برق در سال  ،عبارت ديگراست. به كاهشي را طي كرده

تفاوت  5در نمودار  است. كاهش داشته OECDدر مجموعه كشورهاي  2007سال 

 ارائه شده 2015و  2014 هايدر سال  OECDكشورهاي عضو توليدي در  ويژهبرق نا

 است.

 

 2015و  2014 هایدر سال  OECDتولیدی در كشورهای عضو  ناويژهبرق  تنوع. 5نمودار 

 .مأخذ: همان
 

از  OECDكشورهاي عضو كاهش توليد برق  2015و  2014هاي بين سال

 .درصد( بود -6/10درصد( و نفت ) -6/7نظير زغال سنگ ) هاي فسيليسوخت

درصد( داشته است. اين درحالي است  -4/0كاهش اندك )نيز اي توليد برق هسته

درصد و منابع تجديدپذير؛ انرژي باد به  2/7كه ميزان توليد برق از گاز طبيعي به ميزان 
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درصد در همين سال افزايش يافته  8/17درصد و انرژي خورشيدي به ميزان  16ميزان 

 است.

 

 OECDكشورهای عضو  ويژه. سهم تولید برق نا6نمودار 

 2015حسب نوع منبع در سال بر

 
 .مأخذ: همان

 

اي هاي هسته؛ نيروگاه2015در سال  ،شد نشان داده 6طور كه در نمودار همان

هاي و نيروگاه درصدي 8/12آبي سهم  برق ـ هايدرصدي، نيروگاه 3/18سهم 

برق كشورهاي  ويژهدرصد را در توليد نا 5/7گرمايي، خورشيدي و بادي سهم زمين

OECD اند.داشته 
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 OECDبررسی تولید برق كشورهای غیر  ج(

در  2015توليد برق اين كشورها در سال  خصوصدرحالي كه اطالعات دقيقي در

 در اين زمينه وجود دارد. 2014؛ اطالعات كاملي براي سال نيستدسترس 

 تراوات ساعت بوده و 13056 اين كشورها در 2014 برق در سال ويژهتوليد نا

است. اين درحالي است كه توليد  داشته 2013درصدي را نسبت به سال  2/4افزايش 

درصدي داشته  5/0كاهش  2013نسبت به  2014در سال   OECDبرق كشورهاي

 است.

 

 OECDعضو كشورهای غیر ويژه. سهم تولید برق نا7نمودار 

 2014حسب نوع منبع در سال بر

 
 .مأخذ: همان
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درصد از توليد برق اين كشورها از  73، 2014دهد كه در سال نشان مي 7نمودار 

هاي درصد از نيروگاه 1/19و ضايعات،  تودهزيستدرصد از  3/1هاي فسيلي؛ سوخت

گرمايي، بادي هاي زميندرصد از نيروگاه 3/2اي و هاي هستهدرصد از نيروگاه 3/4آبي، 

 است. ت گرفتهئو خورشيدي نش

 OECDظرفیت نصب شده برق در كشورهای  د(

تا  OECD اطالعات ظرفيت نصب شده جديد براي توليد برق، صرفاً براي كشورهاي

 باشد.موجود مي 2014سال

گيگاوات  2862اين كشورها به ميزان در  2014در سال ظرفيت جديد نصب شده 

 .يافت افزايش 2013درصد نسبت به سال  3/2كه معادل  بود

هاي گيگاوات آن مربوط به سوخت 1725 معادل (گيگاوات 2862) از اين مقدار

گيگاوات آن مربوط به  472اي، گيگاوات آن مربوط به انرژي هسته 302فسيلي، 

گيگاوات آن از انرژي خورشيدي و  137گيگاوات آن از انرژي باد،  214هاي آبي، نيروگاه

 باشد.گرمايي ميينگيگاوات آن مربوط به انرژي زم 12

متوسط  طوربه 2000تا  1947ظرفيت نصب شده در اين كشورها در بازه زماني 

اي اين بازه براي انرژي هسته ش درميزان اين افزاي اند.داشته افزايش درصد 9/2انه يسال

در مقايسه  درصد بوده است. 2/2درصد و مواد سوختني  4/3درصد، هيدروالكتريك  9/6

 3/2انه يكل ظرفيت نصب شده، سالمتوسط رشد ، 2014تا  2000هاي سالبا آن براي 

صفر درصد، اي اين بازه براي انرژي هسته ميزان رشد در داشته است. رشد درصد

دوره در همين  ده است.شدرصدگزارش  9/1و  1ترتيب به تودهزيستالكتريك و هيدرو

رشيد و باد براي توليد برق، هاي تجديدپذير نظير خومتوسط رشد استفاده از انرژي
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است و نمايانگر  دهكردرصدي را تجربه  4/17و  6/44ترتيب يانه بهافزايش متوسط سال

 .است OECDگذاري روي منابع تجديدپذير در بسياري از كشورهاي عضو سرمايه

عمدتاً مربوط به تغييرات  تر ظرفيت نصب شده در اين كشورها،رشد آهسته

 باشد.صنايع مرتبط با انرژي مي اندككه نتيجه آن رشد باشد اقتصادي مي

؛ OECDبين كشورهاي  توليد و ظرفيت نصب شده جديد در ها درتنوع روند

 هاي بين اين كشورها را پوشانده است.تفاوت

ها به نوع مختلف منابع تخصيص يافته، اقتصاد انرژي و رويكردهاي اين تفاوت

 .گرددبرمي سياستي مختلف در بين اين كشورها

 

 OECD. روند ظرفیت نصب شده برق در كشورهای عضو 8نمودار 

 2014تا  1974حسب نوع منبع در بازه بر

 

 
 خورشيدي

 باد

 هيدرو

 

 ايهسته

 

 
 هاي محترقهسوخت

 
 

 .خذ: همانأم
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 مصرف برق ـ(ه

ميزان . بودتراوات ساعت  19841 معادل 2014براي سال  هانمصرف نهايي برق در ج

. متوسط افزايش مصرف برق است درصد بوده 7/1معادل  2013نسبت به سال  افزايش

 است. درصد بوده 4/3طور متوسط هب 2014تا  1974در جهان از سال 

 

  2014تا  1974. روند مصرف نهايی برق جهان به تفكیك بخش در بازه 9نمودار 

 
 ساير

 حمل و نقل

خدمات تجاري و 

 عمومي

 

 خانگي

 

 
 صنعتي

 
 

 .خذ: همانأم

 

 OECDتحلیل مصرف كشورهای  و(

است كه نسبت به سال  تراوات ساعت بوده 9320نهايي برق ، مصرف 2014در سال 

 است. افتهكاهش يدرصد  6/0معادل  2013
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 9300برابر ناويژه برق  عرضهدهد كه ميزان نشان مي 2015سال  اطالعات اوليه

 داشته است. 2014درصدي را نسبت به سال  2/0هش تراوات ساعت بوده كه كا

 

 OECDنهايی برق در كشورهای عضو  كنندگان. سهم مصرف10نمودار 

 2014به تفكیك بخش در سال 

 
 .مأخذ: همان

 

هاي در بخش 1974از سال  OECDبيشترين رشد مصرف برق در كشورهاي 

سهم بخش مناطق  است. مجموع دمات عمومي و تجاري اتفاق افتادهمسكوني و خ

درصد در  63به  1974درصد در سال  4/48تجاري از  - مسكوني و خدمات عمومي

تراوات  1784اگرچه مقدار برق مصرفي در صنعت،  است. افزايش يافته 2014سال 

، اما سهم آن افزايش يافته 2014سال  تراوات ساعت در 2983به  1974ساعت در سال 

كاهش  2014درصد در سال  32به  1974سال  در درصد 8/48از كل مصرف برق از 

 يافته است.
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، الگوي مصرف متفاوتي را نشان جنوبي نظير كره OECDكشورهاي  برخي از

درصد و ميزان مصرف  3/53 جنوبي ، سهم مصرف صنايع كره2014دهند. در سال مي

 است. درصد بوده 9/12برق مسكوني 

در كشورهاي  كننده برقمصرفترين متمادي، بزرگهاي بخش صنعت در سال

؛ عمومي و اين موقعيت را به بخش مسكوني 2009در سال  و بوده OECDعضو 

 تجاري داده است.

بر آيي در تجهيزات انرژيرشد اقتصادي پايين، تغييرات ساختاري و بهبود كار

باعث كاهش رشد مصرف برق در اين حوزه نسبت به بخش  ،كارگيري شده در صنايعهب

 گرديده است. 1947و حوزه خدمات عمومي و تجاري از سال  مسكوني

 نمايند.در مصرف برق با يكديگر رقابت مي 2009اين سه بخش از سال 

به ميزان  2014در سال  OECDمصرف برق در بخش صنعت كشورهاي عضو 

درصد كاهش داشته است كه ناشي از بازتواني صنايع بعد از بحران اقتصادي بوده  5/0

 است.

مربوط به صنايع كاغذ و چاپ  2014ترين ميزان كاهش مصرف برق در سال رگبز

( بوده است. درحالي كه بيشترين افزايش در مصرف برق مربوط به صنايع چوب  -2/11)

 درصد( بوده است. 2/5) و محصوالت مرتبط با آن
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 انه مصرف برق نهايی به تفكیكی. متوسط رشد سال11نمودار 

 OECDورهای عضو نوع مصرف در كش

 
 .مأخذ: همان

 

اند كه صنايعي بوده ء... جزشاورزي وخصوص ريلي(، كه)ب نقلوصنعت حمل

 اند.كمترين ميزان مصرف برق را نسبت به صنايع ديگر داشته

 اي رارشد فزاينده 2010اي از سال جادهنقل واين درحالي است كه صنعت حمل

نقل نسبت به صنايع ديگر را تجربه نموده وعليرغم كاهش كلي مصرف صنعت حمل

 .(2014درصد افزايش در سال  6/19است )فقط 

 OECDتحلیل مصرف كشورهای غیر  ز(

 10520 معادل OECD، مصرف نهايي برق در مجموعه كشورهاي غير 2014در سال 

 در است. افزايش يافتهدرصد  9/3، 2013تراوات ساعت بوده است كه نسبت به سال 
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انه معادل ي، افزايش متوسط سال، ميزان مصرف برق نهايي2014تا سال 1974اني بازه زم

 53به  1974درصد در سال  26سهم مصرفي اين كشورها، از  درصد داشته است. 1/5

و پرمصرف برق در سال  OECDكشور غير چهار  است. رسيده 2014درصد در سال 

درصد از  6/65اين كشورها  اند.روسيه و برزيل بوده ،؛ كشورهاي چين، هند2014

رين تبزرگ اند.دادهرا تشكيل مي 2014در سال  OECD  مصرف برق كشورهاي غير

 درصد است. 8/44سهم مربوط به چين با سهم 

با تكنولوژي پايين در توزيع و  OECDعضو همچنين در بعضي از كشورهاي غير

مار و عراق ميزان برق تلف شده در يتي، كنگو، هندوراس، پاراگوئه، ميانئجمله هاانتقال از

 رسد.درصد نيز مي 25توزيع و انتقال به باالي 
 

 OECD. سهم مصرف نهايی برق در كشورهای عضو 12نمودار 

 2014به تفكیك بخش در سال 

 
 .مأخذ: همان
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 OECDقیمت برق در كشورهای  (ح

 2014ل نسبت به سا 2015سال  در OECDدر كشورهاي  1برقواقعي متوسط قيمت 

درصدي و براي  6/0ها براي صنايع كاهش است. قيمت داشتهدرصدي  3/0كاهش 

 درصدي داشته است. 1/0كنندگان خانگي كاهش مصرف

 بسيار متفاوت است.  OECDكشورهاي غير كنندگان دربازه قيمت برق براي مصرف

وژ و برق براي صنايع در نر ، كمترين قيمت2015اساس اطالعات موجود در سال بر

دالر بر مگاوات ساعت بوده است. اين درحالي است كه باالترين قيمت براي  35/34برابر 

قيمت برق براي  مگاوات ساعت گزارش شده است. ازاي هرهدالر ب 33/263ايتاليا 

دالر بر مگاوات ساعت  33/75از نظير متفاوتي قيمت  دامنهكنندگان خانگي نيز مصرف

 .اختصاص دارد ر بر مگاوات ساعت در دانماركدال 38/337و تا  در مكزيك
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