باسمه تعالي

سخنرانی دبیرکل اوپک
در کنفرانس «کاالهای جهانی» رويترز
 9اکتبر  02( 7102مهر ،)0991لندن ،انگلستان

مدرییت کل اوپک و روابط با مجامع ارنژی
اداره امور اوپک
مهر 9316

سخنرانی دبیرکل اوپک در کنفرانس کاالهای جهانی رويترز
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کنفرانس کاالهای جهانی رويترز در تاريخ  9اکتبر  12( 7112مهر  )1991در لندن برگزار شد و آقای بارکیندو،
دبیرکل اوپک از طريق ويدئو کنفرانس سخنرانی خود را به شرح زير ارائه کرد:
ـ اينجانب در رويداد «هفته انرژی روسیه» در مسكو در پنل سخنرانی مشترك با ريیس جمهور روسیه شرکت
کردم و گفتگوهايی با خالد الفالح ريیس کنفرانس اوپک و وزير انرژی روسیه و ديگر وزرای اوپک و غیراوپک
با محوريت بیانیه همكاری ،داشتم .همچنین هم اکنون در جلسه مهم ديگری در هند در قالب گفتگوی انرژی
حاضر هستم .برگزاری اين جلسات متوالی با روسیه و هند در مقطع حساس کنونی ،بیانگر اهمیتی است که
اوپک برای گفتگو و همكاری با هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده قائل است .اين تحوالت در راستای
فرايند برقراری توازن در بازار است و برای پايداری ثبات بازار مدنظر هر دو گروه تولیدکننده و مصرفکننده
مهم بوده و بهطور کلی به نفع اقتصاد جهان است .موضوع گفتگو و همكاری با تمامی بازيگران عرصه انرژی در
بیانیه همکاری مورد تاکید قرار گرفته است .اين توافق ،تعهدی از سوی  72کشور تولیدکننده با هدف بازگرداندن
ثبات پايدار به بازار نفت بود.
ـ در حال حاضر بیش از نه ماه از اجرای بیانیه همکاری میگذرد و میتوان گفت که فرايندی رو به جلو بوده
است .اما همه ما تأيید میکنیم که برقراری تعادل در بازار هیچگاه يک شبه و به سادگی حادث نمیشود.
کمک به بهبود شرايط و آرام کردن چرخه کنونی بازار نفت نیازمند صبر ،عزم و پشتكار فراوان است .چرخه
حاکم بر بازار از نظر بسیاری از تحلیلگران بهعنوان بدترين وضعیت در تاريخ صنعت نفت ارزيابی شده است.
چرخهای که در آن ،قیمت سبد نفت اوپک از ژوئن  7112تا ژانويه  7111به میزان  01درصد کاهش يافت
که بزرگترين کاهش قیمت در شش مقطع سقوط شديد قیمتهای نفت طی چهار دهه گذشته بوده است.
در اين مقطع ،هزاران هزار شغل از دست رفت ،بسیاری از پروژهها و سرمايهگذاریها متوقف يا کنار گذاشته
شدند و همچنین بسیاری از شرکتها ،فشارهای عظیم مالی و عملیاتی را تجربه کردند .تحوالت اين سال به
پیكر صنعت نفت ضربه زد و باعث وقفه در حرکت صنعت و عقب رفت آن شد.
ـ به اعتقاد من ،امروز ما شاهد برخی نتايج محكم و آشكار هستیم .همانگونه که کنفسیوس ،فیلسوف بزرگ
چینی میگويد« :فردی که پای در مسیر فتح يک قله میگذرد با عبور از سنگهای کوچک کار خود را آغاز
میکند» .داليل زيادی وجود دارد که از پیشرفت با ثبات و پیوستهای که ناشی از تالشهای جمعی مان برای
پشت سر گذاردن چالشهای کنونی بازار نفت حاصل شد ،راضی و خشنود باشیم .تاکنون نتايج خوبی به دست
آمده است و شواهد روشنی از رسیدن مجدد بازار به تعادل وجود دارد.
ـ روند کاهش ذخیرهسازیهای نفت جهان در خشكی و روی آب ادامه دارد و تحوالت مثبت ماههای اخیر نه
تنها نشاندهنده تسريع اين روند بلكه حاکی از کاهش قابل توجه ذخیرهسازیها در تمامی مناطق است.
ـ در ابتدای سال  ،7112مازاد ذخیرهسازیهای کشورهای عضو  OECDحدود  921میلیون بشكه بیشتر از
میانگین پنج ساله بود .اين میزان به تدريج در چهار ماه اول سال جاری به کمتر از  911میلیون بشكه کاهش
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يافت و در چهار ماهه دوم سال ،رقم قابل توجه  191میلیون بشكه از آن کاهش يافت و در ماه اوت ،حجم آن
 121میلیون بشكه بیشتر از میانگین پنج ساله اخیر بود .از اين مقدار ،حدود  121میلیون بشكه
ذخیرهسازیهای نفتخام و حدود  71میلیون بشكه ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی است.
ـ ذخیرهسازیهای نفتخام بر روی آب نیز از ابتدای سال  7112تاکنون به کمک تضعیف وضعیت پیشبهین
( )contangoاز ابتدای ماه ژوئن و سپس حرکت نفتخام برنت به سمت وضعیت پسبهین (،)backwardation
از هفته دوم سپتامبر حدود  21میلیون بشكه کاهش يافت و اين روند بهطور آشكار ادامه ذخیرهسازی نفتخام
را غیرسودآور خواهد کرد.
 نشانههای قوی و مثبت فوق ،شواهدی از بازگشت تدريجی اما باثبات عوامل بنیادين عرضه و تقاضای بازاربه وضعیت تعادل است .سطح بیش از انتظار پايبندی  72کشور مشارکتکننده در بیانیه همكاری به تعهدات
خود ،تقويت رشد تقاضای جهانی نفت و همچنین رشد کمتر از انتظار عرضه نفت رستی در اياالت متحده از
جمله عوامل مهم در دستیابی به تعادل اخیر بازار نفت بوده است.
ـ سطح پايبندی به کاهش داوطلبانه تولید طی سال  7112به شكل قابل توجهی باال بوده است .پنجمین
اجالس کمیته وزارتی نظارتی مشترك ) (JMMCکه در تاريخ  77سپتامبر در وين برگزار شد ،با اعالم مجموع
سطح پايبندی  111درصد در ماه اوت ،کارآمدی بیانیه همكاری را تأيید کرد .يک پیام روشن به بازار ارسال
شده است مبنی بر اينکه کشورهای مشارکتکننده در بیانیه همكاری ،به طور جدی به دنبال بازگرداندن
ثبات پايدار در بازار هستند.
ـ در اين مدت ،رشد تقاضای جهانی نفت قوی بوده و از نیمه اول تا نیمه دوم سال جاری حدود دو میلیون
بشكه در روز افزايش يافته است .عالوه بر اين ،گزارش اخیر ماهانه بازار نفت دبیرخانه اوپک پیشبینی خود از
تقاضای نفت برای سالهای  7112و  7110را افزايش داده است .اين تجديدنظرهای افزايشی تقاضا ،به احتمال
زياد همچنان ادامه خواهد يافت.
ـ اخیراً شاهد کاهش سرعت رشد عرضه نفت رستی آمريكا در مقايسه با نیمه اول سال جاری بوديم و مالحظه
شد که بهرهوری چاهها بهويژه در میدان پرمین ) (Permianکاهش يافته و نگرانی سرمايهگذاران بیشتر شده
است.
 علیرغم وجود شواهد مثبت متعدد در زمینه حرکت بازار نفت به سمت تعادل بايد توجه داشت که چالشهاهمچنان به قوت خود باقی هستند و اين امر بهويژه زمانی که به وضعیت سرمايهگذاریها بنگريم بهتر مشخص
میشود .در حالیکه انتظار میرود میزان سرمايهگذاریها در سالهای  7112و  7110اندکی افزايش يابد،
واضح است که حجم آنها به سطوح باالی گذشته نزديک نخواهد بود و اين امر بهويژه در مورد پروژههای
کوتاهمدت که پايه اساسی صنعت نفت هستند ،ملموستر خواهد بود.
 همانگونه که ما از چرخههای قیمت در گذشته آموختهايم ،چنین کاهش ملموس و بلندمدتی درسرمايهگذاریها يک تهديد جدی برای آينده عرضه نفت است و با توجه به پیشبینی ما در گزارش چشمانداز
جهانی نفت  7112که انتظار میرود تقاضای جهانی نفت تا سال  7121با  11میلیون بشكه در روز افزايش به
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 111میلیون بشكه در روز برسد ،جهان به سادگی نمیتواند نفت مورد نیاز را تأمین نمايد .توجه به ارتباط
میان امنیت بلندمدت عرضه با شرايط کوتاهمدت ضروری است .از منظر بیانیه همکاری ،تمامی کشورهای
مشارکتکننده کامالً به تحقق اهداف و تعهدات خود پايبند هستند و ما هرگز خسته و منصرف نخواهیم شد.
ما همچنان بر کاهش ذخیرهسازیها و رساندن سطح آنها به میانگین پنجساله و همچنین اطمینان از ثبات
پايدار طی سالها و دهههای پیشرو ،تمرکز زيادی خواهیم کرد.
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