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چکیده
اقدامات کشورها برای مهار کووید 19-در سال  ،2021منجر به رونق نسبی
فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش مجدد تقاضای نفت و رسیدن آن به
سطح  96.6میلیون بشکه در روز شد؛ هرچند این مقدار همچنان کمتر از سطح
تقاضا در سالهای قبل از بروز همهگیری است .پیشبینی میشود مجددا تقاضا
برای نفت در سال  ،2022حدود  4.2میلیون بشکه در روز افزایش یابد و به رقم
 100.8میلیون بشکه در روز نزدیک شود.

در سال  ،2021بر اساس منابع ثانویه ،مجموع تولید نفت خام در کشورهای
عضو اوپک با افزایش  2.6درصدی (معادل  667هزار بشکه در روز) به حدود
 26.3میلیون بشکه در روز رسیده است .عامل مسلط در رشد تولید نفت در
کشورهای اوپک طی این سال ،افزایش تولید نفت خام در ایران با مشارکت
 1.6واحددرصدی بوده است.
میانگین بهای نفت سنگین عرضه شده توسط ایران هم در راستای رشد
تقاضا در جهان ،در سال  2021حدود  29دالر در هر بشکه افزایش یافت و
به  70دالر در هر بشکه نزدیک شد.
در ادامه ،به جزئیات بیشتری در این خصوص پرداخته میشود.
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تقاضای نفت -جهان
تقاضای جهانی نفت خام -میلیون بشکه در روز

• تقاضای نفت در جهان در سال  2020به دلیل بروز رکود
اقتصادی گسترده ناشی از همهگیری کووید 19-باا افات
قابل توجه حدود  9.1میلیون بشکه در روز باه حادود 91
میلیون بشکه در روز رسید .اقدامات کشورها بارای مهاار
این ویروس و واکسیناسیون موجب شد تاا شااهد روناق
نسبی در فعالیتهای اقتصادی در ساال  2021باشایم و
در نتیجه تقاضا برای نفت با حدود  5.7میلیون بشاکه در
روز افزایش ،به سطح  96.6میلیون بشاکه در روز رساید
که با وجود افزایش ،کمتر از سطح تقاضاا در ساالهاای
قبل از بروز همهگیری بود.
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تغییرات ساالنه تقاضای جهانی به نفت خام -میلیون بشکه در روز
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• پیشبینی میشود مجددا تقاضا برای نفت در سال 2022
به میزان حدود  4.2میلیون بشکه در روز افازایش یاباد و
به رقم  100.8میلیون بشکه در روز نزدیک شود.
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تقاضای نفت -مناطق و کشورها
تقاضای نفت کشورها و مناطق مهم -میلیون بشکه در روز

تقریبا در همه مناطق و کشاورهای گونااگون جهاان در ساال
 2021تقاضا برای نفت افزایش یافت .بررسی تغییرات تقاضای
نفت در جهان در ساال مزباور نسابت باه ساال  2020نشاان
میدهد که بیشترین افزایش تقاضا از سمت کشاور امریکاا باا
میانگین رقم  1.6میلیون بشکه در روز و سپس کشور چاین باا
 0.98میلیون بشکه در روز بوده است .باالترین مصرفکنندگان
نفت در سطح کشوری ،دو کشور امریکا و چاین باه ترتیاب باا
مصارف حدود  20میلیون بشکه در روز و  14.5میلیاون بشاکه
در روز هستند که مصرف هریک از آنها از مصرف کال منطقاه
اروپا هم بیشتر است.
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تقاضا برای نفت در منطقه خاورمیانه حدود  8میلیون بشاکه در
روز در سال  2021بوده که از کل تقاضاا در منطقاه امریکاای
التین هم بیشتر است .کشور هند نیاز جازو مصارفکننادگان
بزرگ نفت در جهان با رقام تقریبای  5میلیاون بشاکه در روز
است.
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بهای نفت خام
روند ساالنه بهای نفت خام  ،2015-2021دالر در هر بشکه
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روند کاهشی تغییرات بهای نفت خام از نوامبر سال  2021شروع شد که
تا دسامبر این سال هم ادامه یافت .بخشی از افت مزبور ناشی از نگرانی
از گسترش سریع سویه جدید اومیکرون کووید 19-بود کاه بار اقتصااد
جهان و تقاضای نفت اثر گذاشته بود .با این حال میانگین قیمات نفات
خام برای کل سال  2021برابر با  69دالر در هر بشکه اعاالم شاد کاه
رقم متناظر برای سبد نفتی اوپک نیز حدود  69.9دالر در هر بشکه بود.
با وجود نزدیکی رقم بهای نفت خام جهان در سال  2021با رقام ساال
 ،2018میتوان گفت بعد از تحقق رقم  96دالر در هار بشاکه در ساال
 ،2014قیمت در سال  ،2021باالترین قیمات از ساال  2015تااکنون
محسوب میشود.
در اغلب سالها میانگین بهای نفت خام سبد اوپک از میاانگین جهاانی
کمتر بوده ولی از سال  2018به بعد قیمت سبد نفتی اوپک از میاانگین
جهانی فراتر رفته که یکی از دالیل اصلی ،تصمیمات اوپک در راساتای
سهمیه بندی عرضه نفت خام توسط کشورهای عضو بوده است.
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تولید نفت خام -اوپک
تولیدکنندگان بزرگ نفت اوپک  -2020-2021هزاربشکه در روز

بر اساس منابع ثانویه ،مجموع تولید نفت خاام در کشاورهای
عضو اوپک در سال  2021به  26.3میلیون بشکه در روز رساید
که در مقایسه با سال قبل ،حدود  2.6درصد معاادل  667هازار
بشکه در روز افزایش یافت.

2020

9000

2021

8000

 5کشور مهم عرضه کنناده نفات در باین اعضاای اوپاک باه
ترتیب اهمیت از حیث مقدار عرضه در سال  ،2021کشاورهای
عربستانسعودی با ساهم  34.5درصاد ،عاراق باا ساهم 15.3
درصد ،امارات متحده عربی با سهم  10.3درصد ،کویت با سهم
 9.2درصد و ایران با سهم  9.1درصد هستند.
در سال  2021مقدار تولیاد نفات خاام در اکتار تولیدکننادگان
عضو اوپک باه اساتتنای کشاورهای ایاران ،الجزایار ،لیبای و
ونزوئال کاهش یافت .افازایش تولیاد نفات خاام در ایاران باا
مشارکت  1.6واحددرصدی ،عامل مسلط در رشد تولید نفت در
کشورهای اوپک در سال مزبور بوده است.
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تولید و بهای نفت خام ایران
تولید نفت خام ایران  - 2017-2021هزار بشکه در روز

آماری از میزان تولید نفت خام ایاران از ساوی مناابع رسامی
ایران در گزارشات اوپک منتشر نمیشود .بر اساس آماار مناابع
ثانویه ،مقدار تولید نفت خام ایاران در ساال  2021باا افازایش
 416هزار بشکه در روز به  2404هزار بشکه در روز رساید کاه
باالترین سطح تولید طی سه سال اخیر است.

طی  5سال منتهی به  2021باالترین مقادار تولیاد نفات خاام
ایران مربوط به سال  2017با رقام  3.8میلیاون بشاکه در روز
است .با وجود افزایش تولیاد در ساال  2021نسابت باه ساال
 ،2020همچنان سطح تولید ایران کمتر از رقم مزباور در ساال
 2017است.
میانگین بهای نفت سنگین عرضه شاده توساط ایاران هام در
راستای رشد تقاضا در جهان ،در سال  ،2021افازایش یافات و
به  70دالر در هر بشکه نزدیک شاد کاه در مقایساه باا ساال
 2020حدود  29دالر در هر بشکه افزایش داشته است.
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میانگین بهای نفت خام سنگین ایران  -2017-2021دالر در هر بشکه
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