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 (42ماهنامه تحليلي انرژي ) 

 

 خالصه مديريتي 

همماي اقتصمماديا گممواه كمماهش تقاضمما و انممداز ميممزان تقاضمماي نفممت و ف ا يممتچشمم  ●

 هاي ناشي از آن در سال آينده است.ريسك

 90رود تقاضاي نفت خاورميانه طي سال جاري در مقايسه با سال گذشمتها  انتظار مي ●

همزار بشمكه    180هزار بشكه در روز افزايش يابد و ميزان افزايش تقاضا براي سال آيندها 

 است. بيني شدهدر روز پيش

ممازاد   2016شود با توجه به افزايش تقاضا در فصم  سموو و چرمارو سمال     برآورد مي ●

 عرضه در بازار كاهش يابد.

هزار بشمكه   800جراني نفت در حدود  ا مللي انرژيا عرضهبراساس منابع آژانس بين ●

در روز در ماه جوالي ازسوي اعضاي اوپك و غيراوپك افزايش يافت. اين ميمزان ازسموي   

همزار بشمكه در روز    215است. اين ميزان عرضه در حدود  اعضاي اوپك و غيراوپك بوده

 است. تر از مدت مشابه در سال قب  بودهكم

دالر به ازاي هر بشكه نسمبت   68/42قيمت سبد نفت اوپك در ماه جوالي با ميانگين  ●

 ماه گذشته؛ كاهش زيادي يافت. 5به 

هاي نفتي طي مماه جمواليا   عليرغ  ركود در حوزه آتالنتيك درخصوص بازار فرآورده ●

افزايش يافت و تقاضاي اين فرآورده نفتي در اين كشور شدت تقاضاي بنزين در آمريكا به

ميليون بشكه در روز در باالترين سطح تقاضما از ابتمداي    7/8تا پايان ماه جوالي؛ م ادل 

 است. سال جاري ميالدي بوده
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 نگاهي به تحوالت بازار نفت طي يك ماه گذشته

 . تحوالت طرف تقاضا 1

آژانمس   ميالدي با توجه به گزارش مماه گذشمته  رشد تقاضاي جراني نفت در سال جاري 

نظمر  اسمت. بمه   ميليون بشمكه در روز بموده   4/1ا مللي انرژي بدون تغيير و در حدود بين

هاي نفمت رونمد كاهشمي بمه     د ي  افول قيمتبه 2017رسدا اين رشد تقاضا در سال مي

ان تقاضاي نفمت و  انداز ميزميليون بشكه در روز برسد. چش  2/1خود گرفته و به حدود 

 هاي ناشي از آن در سال آينده است. هاي اقتصادي گواه كاهش تقاضا و ريسكف ا يت

هاي اقتصمادي پمس از خمرو     بيني ف ا يتا مللي پول در راستاي پيشصندوق بين

 سناريوي نزو مي و ي اروپا دو سناريوي كليدي جايگزين تحت عنوان انگلستان از اتحاديه

است. براساس سناريوي نزو يا فرض بمر آن اسمت كمه     سناريوي تشديد را در نظر گرفته

كننمدگان  شرايط ما ي رو به افمول و كسمادي باشمد و رضمايتمندي و اطمينمان مصمرف      

انگليسي و ساير كشورهاي جران به همان نسبت رو به كم  شمدن اسمت. بنمابراين ايمن      

نده بر رشد جراني اثرگذار خواهد بمود. امما   كاهش تا پايان سال جاري ميالدي و سال آي

براساس سناريوي تشديدا فرض شده استا كسادي اقتصادي ناشي از شرايط ما ي بمراي  

 1.بدتر خواهد شد 2017و  2016هاي سال

 . وضعيت تقاضاي نفت خام اوپك1-1

هاي اوپكا تقاضاي ك  نفت در ماه ژوئمن سمال جماريا در عربسمتان     بينيبراساس پيش

ميليون بشكه در روز بود كه اساسما  ايمن تقاضما بمراي      76/2دي براي مصرف داخلي س و

عنوان سوخت در اين كشور كاهش يافمت. بمه اسمتيناي مصمرف     مصرف مستقي  نفت به

                                                 
 .  2016انه بازار نفتا آگوست يا مللي انرژيا گزارش ماه. آژانس بين1
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هاي اصلي نفمت افمزايش يافمت. بمراي     مستقي  نفت خاو در داخ ا مصرف ساير فرآورده

د يم  افمزايش مصمرف    كموره بمه   ميالا مصرف ال پي جيا بنمزينا نفمت سمفيد و نفمت    

درصد سا يانه افمزايش يافمت. ميمزان مصمرف      16و  12ا 3ا 6ترتيب جريزات برودتي بهت

اسمت. تكميم  شمدن    نفت كوره در زمان مشمابه بما سمال گذشمته تقريبما  يكسمان بموده       

هماي وابسمته بمه    ا جايگزين برخي نيروگاه2016در ماه مارس  1هاي گازي واسطنيروگاه

هماي آتمي   هاي گازي عربستان در سالرود به ت داد نيروگاهشد و انتظار ميسوخت نفت 

 افزوده شود. 

د يم   براساس اطالعات موجودا ميزان تقاضاي نفت براي مصرف داخلي در كويت به

هاي برق و باالرفتن مصمرف تجريمزات برودتمي بمه     افزايش مصرف نفت كوره در نيروگاه

اين در حا ي اسمت كمه ميمزان تقاضما در مماه ممارس       رشد ثبت شده در ماه ميا رسيد. 

رسمد رونمد   نظر ممي اما با گرو شدن هوا بر ميزان تقاضا افزوده شد. به ااندكي تنزل كرده

د ي  باال بودن دماي هوا نسمبت بمه   هاي ژوئن و جوالي بهرشد تقاضاي نفت كوره در ماه

 ا همچنان افزايش يابد.2015زمان مشابه سال 

ا تقاضاي نفت بمراي مصمرف داخلمي در عمراق حمدود يمك درصمد        2016در ژوئن 

هاي اصلي نفت رشد قاب  قبو ي داشتندا سا يانها كاهش يافت. در مقاب ا مصرف فرآورده

نظمر  به استيناي نفت كورها تقاضاي بنزين و ديزل روند رشمد ثمابتي را تجربمه كمرد. بمه     

اورميانها رشد تقاضماي نفمت   ا با فرض بربود رشد اقتصادي در خ2017رسدا در سال مي

تممري بيابممد. عربسممتان در ميممان كشممورهاي منطقممه خاورميانممها نقممش   رونممد منطقممي

بيني شده ايجاد خواهد كرد. بمه بيمان ديگمرا    اي در اين رشد اقتصادي پيشكنندهت يين

                                                 
  رود.شمار ميترين نيروگاه گازي آرامكو بهبزرگ Wasit. نيروگاه گازي 1
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از  2017توانمد در سمال   هماي حمذف يارانمه ممي    هاي ژئوپليتيكي در كنار سياستنگراني

ه رشد خاورميانه كاسته و روند رشد مصرف داخلي را تحت تأثير قمرار دهمد.   تقاضاي رو ب

نق  اع  از بنمزين و گازوئيم ا در سمال آينمده بما رشمد       وهاي حم ازسوي ديگرا سوخت

رود تقاضماي نفمت خاورميانمه طمي سمال جماري در       تقاضا همراه خواهند شد. انتظار مي

 افزايش يابد.هزار بشكه در روز  90مقايسه با سال گذشتها 

 . تحوالت طرف عرضه2

هزار بشمكه در   800جراني نفت در حدود  ا مللي انرژيا عرضهبراساس منابع آژانس بين

 روز در ماه جوالي افزايش يافت كه اين ميزان ازسموي اعضماي اوپمك و غيراوپمك بموده     

سمال  هزار بشكه در روز كمتر از ممدت مشمابه در    215است. اين ميزان عرضه در حدود 

قب  بود. كاهش تو يدي كه ازسوي اعضاي غيراوپك اتفماق افتماد توسمط اعضماي اوپمك      

همزار   840طمور متوسمط سما يانها    نفت و ماي ات گاز طبي ي آنرا به جبران شد و عرضه

هاي اخير در مماه جمواليا   بشكه در روز افزايش يافت. عرضه نفت غيراوپك نيز با كاهش

 يد كانادا به سطح تو يد پيشين به بازار و افزايش فصلي ها و بازگشت توسوزيقطع آتش

خمود شمد. بما وجمود افمزايش       او يمه  ها مجددا  همتراز با سطح عرضمه زيست توده عرضه

ميليون بشكه در روز غيراوپك در مماه   7/56هزار بشكه در روز و تو يد ك   550 انهيماه

روز كمتر از سمطح تو يمد در سمال     ميليون بشكه در 1/1جواليا اين سطح تو يد تقريبا  

هاي سا يانه توسط اياالت متحده آمريكاا چينا كانادا و مكزيمك نيمز   گذشته بود. كاهش

بر كاهش اين سطح عرضه اثرگذار بمود. روسميه و برزيم  در كنمار سماير تو يدكننمدگان       

 جران تا حدودي استينا شده و رشد عرضه داشتند. تودهزيست
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 ت خام اوپكوضعيت عرضه نف .1-2

همزار بشمكه در روز افمزايش يافمت و بمه       150طي ماه جوالي عرضه نفت اعضاي اوپمك  

ميليون بشكه در روز رسيد در اين بين عربستان س ودي و عراق بيشترين سمطح   39/33

هزار بشكه در روز  120عرضه را داشتند. در ميان اعضاي اوپك عربستان با افزايش تو يد 

باالترين سطح طي ماه جوالي رساند. سطح تو يد نفمت عربسمتان   سقف تو يد خود را به 

ميليون بشكه در روز رسميد. ايمن افمزايش عممدتا  بمراي رفمع نيماز داخلمي و          62/10به 

هاي تو يد برق داخليا افزايش گرماي هوا و مصرف تجريزات برودتي و در نرايت نيروگاه

اضاي داخلي نفمت در عمراق باعم     است. رشد تق افزايش صادرات به بازارهاي جران بوده

هزار بشكه طي مماه گذشمته شمد. ا بتمه حممالت       80افزايش تو يد اين كشور در حدود 

تروريستي نزديك ميادين نفتي كركوك در پايان ماه جوالي باع  شد سطح تو يمد ايمن   

ميليون بشكه در روز ثابت بماند. از روند رشد تو يمد نفمت ايمران طمي مماه       33/4كشور 

 ميليون بشكه در روز ثابت باقي ماند.   6/3اما اين سطح در  ااندكي كاسته شدجوالي 

طور كلي افزايش صمادرات و رشمد تقاضماي داخلمي عربسمتانا كويمت و اممارات        به

هزار بشكه در روز بيشتر از  680رفتن عرضه نفت اوپك به ميزان  عربي باع  باال همتحد

فت اوپك را در باالترين سطح نسبت به نسبت عرضه در سال گذشته شد و سطح تو يد ن

همزار   560ترتيب بما افمزايش   ايران و عراق نيز در اين بين به هشت سال قب  قرار دادند.

ها به سطح تو يد خود افزودنمد.  هزار بشكه در روز پس از  غو تحري  500بشكه در روز و 

ا م مادل  2015سمال   د ي  حمالت نظامي در مقايسه باازسوي ديگرا نيجريه و ونزوئال به

تو يمد نفمت اعضماي     2هزار بشكه در روز از سطح تو يد خود كاسمتند. در جمدول    150

 است. هاي گذشته ميالدي ارائه شدهاوپك در ماه
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  2016. عرضه نفت خام اوپك در سه ماه مختلف سال 2جدول 
 )ميليون بشكه در روز(

 جوالي ژوئن مي كشور
ظرفيت توليد 

 *پايدار

 ظرفيت عرضه

مازاد در برابر 

 عرضه ماه مي

عرضه نفت 

خام در نيمه 

 نخست سال

 ا جزاير

 آنگوال

 اكوادور

 گابن

 اندونزي

 ايران

 عراق

 **كويت

  يبي

 نيجريه

 قطر

 **عربستان س ودي

 امارات متحده عربي

 ونزوئال

09/1 

72/1 

55/0 

22/0 

74/0 

60/3 

26/4 

85/2 

28/0 

44/1 

66/0 

25/10 

91/2 

21/2 

10/1 

74/1 

55/0 

22/0 

74/0 

62/3 

25/4 

87/2 

32/0 

562/1 

66/0 

50/10 

95/2 

16/2 

12/1 

76/1 

55/0 

22/0 

74/0 

60/3 

33/4 

87/2 

30/0 

52/1 

66/0 

62/10 

97/2 

15/2 

12/1 

81/1 

55/0 

22/0 

74/0 

65/3 

40/4 

87/2 

40/0 

85/1 

67/0 

20/12 

97/2 

35/2 

02/0 

05/0 

00/0 

00/0 

00/0 

05/0 

07/0 

00/0 

10/0 

33/0 

01/0 

58/1 

00/0 

20/0 

10/1 

75/1 

55/0 

22/0 

73/0 

37/3 

29/4 

82/2 

34/0 

65/1 

66/0 

27/10 

85/2 

28/2 

 ك  اوپك

)به استيناي عراقا 

 نيجريه و  يبي(

78/32 24/32 39/32 80/35 
41/2 

91/1 
87/32 

 .2016ژوئن  14ا مللي انرژيا جوالي و ماهنامه نفت آژانس بين 14: ماهنامه بازار نفت اوپكا مأخذ
 طرف است.شام  نيمي از تو يد منطقه بي*

 ماند.تري نيز پايدار ميرسد و براي دوره گستردهروز سطوح ظرفيتي به سطح مورد انتظار مي 90طي **

 

 برآوردهاي بازار عرضه و تقاضا تا پايان سال جاري. 3

مازاد عرضمه   ا2016شود با توجه به افزايش تقاضا در فص  سوو و چرارو سال برآورد مي

( 2016آگوسمت  )ا مللمي انمرژي در ماهناممه بمازار نفمت      در بازار كاهش يابد. آژانس بين

 97طور متوسمط  به 2016برآورد كرده است تقاضاي جراني نفت در فص  سوو و چرارو 
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غيراوپكا تقاضما بمراي نفمت    ميليون بشكه در روز باشد و با توجه به روند كاهشي عرضه 

ميليون بشكه در روز خواهد بود و در صمورت اداممه سمطح     7/32و  2/33ترتيب اوپك به

بمودن سمطح    الاگرچمه بما  ا تدريج كاهش خواهد يافتكنوني تو يد اوپكا مازاد عرضه به

همچنان يك عامم    OECD هاي تجاري نفت خاو و فرآورده در كشورهايسازيذخيره

ا مللي انرژي در مماه ژوئمن   بينكننده بازار خواهد بود. براساس برآوردهاي آژانس تض يف

 بمه  OECD هاي تجاري نفت خماو و فمرآورده در كشمورهاي   سازيحج  ذخيره 2016

 2015است و اگرچمه رونمد افزايشمي آن نسمبت بمه سمال        ميليارد بشكه رسيده 093/3

ميليمون بشمكه    186با اين حال بيش از متوسط پنج سمال گذشمته و    ااست كندتر شده

 .است 2015بيش از سطح ژوئن 

ئي  و بنزين چين در مماه  صادرات گازو اراساس آمار منتشر شده توسط دو ت چينب

درصد نسبت به سال گذشته در همين مقطع زماني افمزايش   145و  181ترتيب ژوئيه به

عنوان شاخصمي بمراي   تواند بهاز صادرات فرآورده از جانب چين مي الداشت. اين ميزان با

هاي نفتي در سراسر جران باشد. اين امر فشار سمنگيني  رآوردهنشان دادن مازاد عرضه ف

 نظر برخمي كارشناسمانا  بهكه طوريدر منطقه آسيا وارد آورد به پااليشيبر حاشيه سود 

هاي نفتي در همه مناطق جران فراتر از ميزان متوسمط آن  موجودي نفت خاو و فرآورده

 1كرد. محدود خواهدست كه افزايش قيمت نفت را باالبوده و آنقدر 

 متوسط قيمت نفت اوپك در ماه جوالي. 4

ازاي همر بشمكه بمود كمه     دالر بمه  68/42ميانگين سبد نفت اوپك در ماه جوالي م مادل  

                                                 
سسه ؤا متحلي  هفتگي بازار نفت و گازا 2016آگوست  26حوالت بازار نفت در هفته منتري به تيوسفيا مردي . 1

 . 1395شرريورماه ا ا مللي انرژيمطا  ات بين
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ماه گذشمته كماهش زيمادي يافمت. تقاضماي كمتمر از انتظمارا سمراو بماالي           5نسبت به 

دالري  16/3در كماهش  نفت خاو از عوامم  ممؤثر    هاي پااليشي و افزايش عرضهفرآورده

رونمد تحموالت قيممت     1در نمودار است.  ميانگين قيمت نفت اوپك در ماه گذشته بوده

به همين ترتيب متوسط قيمت نفت برنت نيز  است.نفت اوپك طي ماه جوالي ارائه شده 

 05/4ازاي هر بشكه و نفت وست تگزاس اينترميمديت نيمز بما كماهش     دالر به 53/46به 

 دالر رسيد. 80/44اي بشكهدالري به 

ميليون بشكه افزايش در هفته پايماني مماه    41/1سازي نفت خاو در آمريكا با سطح ذخيره

ميليون بشكه نزديك شد. اين در حا ي است كه بازار نفت در درياي شممال   55/522جوالي به 

او در ايمن  ميليمون بشمكه نفمت خم     9نيز با عرضه مازاد نفت خاو روبرو شد. به طوري كه حدود 

سازي شد. كارشناسان د ي  اصلي اين افمزايش را كم  شمدن حجم      ها ذخيرهمنطقه در نفتكش

بر موارد مذكورا افزايش حجم   صادرات نفت خاو از درياي شمال به بازار آسيا اعالو كردند. عالوه

اه ميليون بشمكه در روز در مم   2/3صادرات نفت خاو ازسوي عراق از مناطق شما ي آن كشور به 

عام  ديگر براي  هزار بشكه در روز بيشتر از حج  صادرات در ماه ژوئن اعالو شد؛ 20جوالي كه 

هاي جران بود. شركت ملي نفت  يبي نيز طي ماه گذشته اعالو كرد كه افت قيمت نفت در بازار

هماي رسس الئموفا اس سمدير و    بندر صادراتي نفت خاو در آن كشور به ناو 3در حال بازگشايي 

ا مل  شركت ملي نفت ايرانا متوسط قيمت نفت سبك و براساس منابع امور بين 1زويتينا است.

ازاي هر بشكه بوده است دالر به 66/43و  64/41ترتيب م ادل به كشور طي ماه جوالي 2سنگين

 درصد كاهش يافت.  6/7و  7/7كه نسبت به ماه ژوئن 

                                                 
 . 267 پك و روابط با مجامع انرژيا ش. نشريه هفتگي تحوالت بازار نفت و گازا مديريت ك  او1

 باشد.. منظور از متوسط قيمتا ميانگين قيمت در روزهاي مورد م امله مي2
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 هاي نفتي تحوالت بازار انواع فرآورده. 5

هاي نفتي طي ماه جوالي در حوزه آتالنتيك با اندكي ركود مواجه شد و بما  بازار فرآورده

شمدت افمزايش   فرآورده در آمريكما بمه  افزايش تقاضاي بنزين در ماه مذكورا تقاضاي اين 

ميليمون بشمكه در روز    7/8يافت. تقاضاي بنزين در آمريكا تا پايان مماه جموالي م مادل    

است. عليمرغ    رسيد كه اين رق  باالترين سطح تقاضا از ابتداي سال جاري ميالدي بوده

ا بمراي  كمه تقاضم   حما ي باال بودن سطح تقاضا كراكرها با سطح بيشتري منتشر شمدند در 

ممازاد بما كماهش     د يم  عرضمه  كاهش يافت. به همين ترتيب بازار آسيا به 1تقطير مياني

تقاضا همراه بود. بخش اعظ  اين كاهش تقاضا به واسطه شرايط بد جوي چمين گمزارش   

                                                 
1  . Middle Distillate 

http://www.opec.org/
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 4/5طور ميانگين در سنگاپور بيش از يك دالر و به 1هاي سود پااليشياست. حاشيهشده

افمزايش   واسطههاما اين كاهش تقاضا ب ادر ماه جوالي كاهش يافت ازاي هر بشكهدالر به

 2تو يد برق و قدرت در اين منطقه در حال تغيير است.

هاي اصلي نفتي در بازار فوب خليج فارس طمي مماه جموالي    متوسط قيمت فرآورده

هاي نفتي در ميانگين قيمت انواع فرآورده 3نسبت به ماه ژوئن كاهش داشت. در جدول 

 است. هاي ژوئن و جوالي ارائه شدهماه

 

 2016هاي نفتي متوسط قيمت در ماه جوالي سال . ميانگين قيمت انواع فرآورده3جدول

 بازار واحد قيمت در ماه جوالي قيمت در ماه ژوئن فرآورده

 )دالر به ازاي تن متريك( 80/223 96/217 180نفت كوره 

فوب 

 فارسخليج

 )دالر در بشكه( 23/53 62/56 گازنفت

 )دالر به ازاي تن متريك( 98/371 51/403 نفتا

 )سنت در  يتر( 40/50 42/54 بنزين سوپر

مي انات گازي پارس 

 جنوبي
 فوب آسيا )دالر به ازاي هر بشكه( 78/43 02/46

 .ا مل  شركت ملي نفت ايرانامور بين مأخذ:

 

 ايجاد تنوع اقتصادي در كويتمنظور هاي بنزين بهزدايي در قيمتمقررات

هاي بنزين در كويت كه داراي باالترين سطح يارانه است بمه  قيمت 4يزدايي جزئمقررات

                                                 
1  . Refinary Margin 

2  . Opec Oil Market Report, August 2016. 

3  . World Bank: Partial Deregulation of Gasoline Prices Aligns with Kuwait's Vision 

to Diversify the Economy 

4  . Partial Deregulation 
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ويژه در كشوري كمه  ههاي انرژي تأكيد دارد ب حاظ سياسي و اقتصادي بر اصالحات يارانه

 ادي بر ما يمه هاي انرژي در كويت بار زيداراي باالترين سطح يارانه در جران است. يارانه

 7/5به  GDPدرصد از  3/1طوري كه اين ميزان از كند بهعمومي اين كشور تحمي  مي

جمانبي برداشمتي و محيطمي     آثاراست كه در اين بين ساير  برآورد شده GDPدرصد از 

 شده است. در نظر گرفته

كنمد كمه كويمت بتوانمد از ايمن پياممد       هاي نفت شرايطي را ايجاد ميكاهش قيمت

ها و اقدامات حمايتي از بودجه استفاده كند تا بتواند از عنوان فرصتي براي حذف يارانههب

هما بمه  حماظ    اين سطح مصرف بكاهد. تصمي  اخيمر دو مت كويمت بمراي حمذف يارانمه      

بخشمي بمه اقتصماد و افمزايش     تنموع انداز كويت براي چش  هاستراتژيكي در راستاي برنام

ممدت و بلندممدتا شمام     اي در ميانرسدا اصالحات يارانهمينظر پذيري است. بهرقابت

حال صنايع پركار باشد كه خود منجر به كارآفريني در سمطح ملمي شمود و آثمار ميبمت      

كه نيمروي كمار خمارجي نيمز در     حا ي زيادي براي نيروي كار داخلي كويت ايجاد كند در

 است.  مند شدههاين كشور از يارانه برر

كننمدگان در  نق  بمه حساسميت مصمرف   وفروشي سوخت حم خرده هاياثر قيمت

ا مللي نشمان  هاي قيمتي بستگي دارد. تجارب بينمدت و بلندمدت نسبت به شوككوتاه

هما  نق  نسبت به افزايش قيمت سماير انمواع سموخت   واست كه مصرف سوخت حم  داده

 ازجمله برق اثرپذيري كمتري دارد.

اسمتفاده از خمودرو را    فروشي بنزينا هزينمه به رشد خردههاي رو كه قيمتدر حا ي

هماي پماييني دارد.   دهدا كويت در مقايسه با بازارهاي اروپايي همچنان قيمتافزايش مي

فروشمي آن  فروشي به ازاي هر  يتر در كويت نصف قيمت خردهقيمت جديد بنزين خرده
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هماي  ورهاي عضمو همكماري  در اروپاست و قيمت بنزين در اين كشور نسبت به ساير كش

ا ملليا اثر شود. براساس تجارب بينترين قيمت محسوب مياقتصادي خليج فارس پايين

هاي تكميلي در نظمر  كه در ارتباط با سياست نق  هنگاميواصالحات يارانه سوخت حم 

انمه بمه دنبمال موضموعاتي اعم  از      كمه كويمت مجد  شوندا بيشتر است در حا يمي گرفته

نق  عمومي است و اين امر به نفمع تمماو اقشمار ممردو ايمن كشمور       وسازي حم توانمند

ويژه به نفع اقشار ض يف و ك  درآمد است و باعم  بربمود بمازدهي اقتصمادي و حتمي      هب

 شود.محيطي ميهاي زيستكاهش آ ودگي

هاي زيادي را براي اعمال اصمالحات مرم    انرژيا فرصت ازسوي ديگرا اصالح يارانه

كند. ي ارزش را برطرف ميهاي زنجيرهسازد و ناكارآمديدر بخش انرژي فراه  ميديگر 

هاي زيادي كه طي سا يان طوالني محفوظ ماندها انحرافات زيادي در طول زنجيمره  يارانه

كه گاز طبي ي به  حاظ فني كارآمدتر خواهد بودا نفت خماو  ارزش ايجاد كرده و هنگامي

هماي ناكارآممد و   سويي استفاده از نيروگاه. ازكنندبرق پيدا ميتري در تو يد كاربرد وسيع

هوا باعم  رشمد    هاي تصفيهويژه دستگاههكيفيت و ناكارآمد بهاي بيتجريزات و دستگاه

سموخت و قمدرت در    هكننمد تمرين مصمرف  شود. كويت يكي از پرمصرفتقاضاي برق مي

رآمدي بمراي اصمالح بمازدهي طمرف     تواند دهاي انرژي ميجران است و اثر اصالح يارانه

هماا منمابع تجديدپمذير    طور با اصالحات بيشتر سماير بخمش  عرضه و تقاضا باشد و همين

 يابد و اين كشور بدين سو سوق خواهد يافت.انرژي جذابيت بيشتري مي

براساس پايگاه اطالعاتي اوپكا ميمزان متوسمط تو يمد نفمت خماو كويمت در سمال        

 9/1بشكه در روز و حج  صادرات نفت خاو در سال گذشتها ميليون  8/2ا م ادل 2015

درصمد   60است. بخش نفت و گماز   ميليون بشكه در روز بوده 73/0هاي نفتي و فرآورده
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درصد از درآمدهاي حاص  از صادرات اين كشمور را   95تو يد ناخا ص داخلي و در حدود 

گاز طبي مي   1اثبات شده تريليون فوت مك ب ذخاير 63دهد. كويت با داشتن تشكي  مي

است. ميزان مصرف نفت اين كشور در سال گذشته  نداشته 2015هيچ صادراتي در سال 

 است. ميليون تن( بوده 6/32هزار بشكه در روز ) 531

 

 استراتژي عراق براي افزايش صادرات نفتي

نفتمي   بزرگ اوپك قصمد دارد بما عقمد قمرارداد ميمدان      عنوان دومين تو يدكنندهعراق به

درصد بر صادرات نفتي خود را افزايش دهد. صادرات نفتي اين كشور در مماه   5كركوكا 

ميليمون بشمكه گمزارش شمد كمه ايمن ميمزان نفمت          71/3طور متوسط روزانه جوالي به

( را نيز در بردارد. اين قرارداد نفتي باع  تحكي  روابط ميمان  KRGصادراتي كردستان )

 خواهد شد.كردستان و دو ت مستق  عراق 

طمور مسمتق    تصمي  به صادرات نفت به 2015كردهاي عراق پس از آنكه در ژوئن 

اما بالفاصمله بما كماهش قيممت      ااز دو ت مركزي گرفتند درآمد باالي نفتي كسب كردند

درصد نسبت به سال  35نفت اين درآمد تنزل كرد. طي زمان ياد شده قيمت نفت برنت 

هزار بشمكه در   600سيران در حدود  -  و ه كركوكگذشته كاهش يافت. از طريق خط 

هزار بشكه در روز مت لمق بمه ميمادين     600هزار بشكه در روز از  150شد. روز صادر مي

هزار بشكه نفت در روز در ماه جوالي از ميمادين   457است.  شركت ملي نفت عراق بوده

هما و صمدمات   خرابكاريد ي  است و به ف ال كردستان از طريق اين خط  و ه صادر شده

                                                 
1. BP Statistical Review, 2016. 

2. www.bloomberg.com  
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هاي فوريه و ممارس كماهش   اي به اين خط  و ه صادرات نفت در ماهناشي از بخش تركيه

ميليون بشكه در روز اعالو شده كه ايمن   78/4يافت. ك  تو يد نفت عراق در ماه جوالي 

 است. ميليون بشكه در روز بوده 44/4ميزان در پايان سال گذشته 
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