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�لطلب �ل�صيني على �لنفط يف �أعقاب جائحة كوفيد- 19

” China’s oil demand in the wake of COVID-19”

ت�ضاعف الطلب ال�ضيني على النفط خالل العقدين الما�ضيين ثالث اأ�ضعاف تقريًبا، حيث ارتفع من 

4.7 مليون برميل/اليوم في عام 2000 اإلى نحو 14.1 مليون برميل/اليوم في عام 2019، لي�ضاهم بنحو   ثلث 
النمو في اإجمالي الطلب العالمي على النفط �ضنوياً. ومن المتوقع اأن توا�ضل ال�ضين قيادتها لقاطرة نمو الطلب 

اأن يتجاوز القت�ضاد ال�ضيني نظيره الأمريكي كاأكبر اقت�ضاد  العالمي على النفط في الم�ضتقبل، حيث يتوقع 

عالمي في الم�ضتقبل القريب.

النمو الكامنة في القت�ضاد ال�ضيني الذي ل يتجاوز فيه حجم ا�ضتهالك الفرد   وبالرغم من مواطن 

من النفط فيها ثلث نظيره في مجموعة الدول الأع�ضاء في منظمة التعاون القت�ضادي والتنمية، اإل اأن وثيرة 

النمو في ا�ضتهالك ال�ضين من النفط خالل العقدين القادمين يتوقع اأن تنخف�ض كثيراً عن نظيرتها للعقدين 

الما�ضيين. ففي الوقت الذي ارتفع فيه ا�ضتهالك ال�ضين من النفط بنحو 9.4 مليون برميل/اليوم خالل العقدين 

ال�ضابقين، ل يتوقع اأن يزيد حجم الزيادة في ا�ضتهالك ال�ضين من النفط خالل العقدين القادمين عن 3 اإلى 

4 مليون برميل/اليوم، وترجع اأ�ضباب ذلك اإلى التحولت الهيكلية التي يمر بها القت�ضاد ال�ضيني والمتمثلة في 
تعزيز انتقاله اإلى اقت�ضاد مدعوم بال�ضتهالك المحلي بدلً من اقت�ضاد معتمد على قطاع الت�ضدير، ف�ضاًل عن 

جهود ال�ضيا�ضات ال�ضينية الوطنية الرامية للحد من تلوث الهواء وتقليل انبعاثات غازات الحتبا�ض الحراري.

ونظراً لأهمية ال�ضين كموؤثر رئي�ضي في الطلب العالمي على النفط، فاإن تقلي�ض نطاق ال�ضبابية في 

توقعات حجم ال�ضتهالك الم�ضتقبلي المقدر بنحو مليون برميل بترجيح توقعات الزيادة في الطلب ال�ضيني ما 

بين 3 ماليين برميل/ اليوم اأو 4 ماليين برميل/ اليوم هو اأمر بالغ الأهمية لالأ�ضواق العالمية، ل �ضيما في ظل 

التحول الذي ي�ضهده نظام الطاقة العالمي، والمخاوف الم�ضاحبة لهذا التحول ب�ضاأن الذروة المحتملة للطلب 

العالمي على النفط، فاإن التعديل الب�ضيط في التوقعات بالن�ضبة لل�ضين التي ا�ضتهلكت 14 مليون برميل في 

اليوم من النفط في عام 2019، ل بد اأن يكون له تداعيات مهمة على الأ�ضواق العالمية للنفط.

المقال �ضدر في الموقع الإلكتروني لمعهد اأك�ضفورد لدرا�ضات الطاقة وقد تم ترجمته اإلى اللغة العربية باإذن من المعهد
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ولذلك قدمت هذه الورقة ا�ضت�ضرافاً لالآفاق الم�ضتقبلية للطلب ال�ضيني على النفط في اأعقاب جائحة 

كوفيد- 19، عبر طرح ت�ضاوؤلت حول جهود ال�ضين للتعافي من الوباء و�ضيا�ضات دعم النمو وتداعياتها على 

م�ضتقبل الطلب ال�ضيني على النفط، ومن اأهم ما خل�ضت اإليه الورقة ما يلي:

• تدابير 	 اأن  يبدو   ،  COVID-19 الناجمة عن  القت�ضادية  ال�ضدمة  من  لل�ضين  التدريجي  الخروج  مع 

الدعم المالي الحكومي و�ضيا�ضات التي�ضير النقدي توؤتي ثمارها في انتعا�ض الناتج المحلي الإجمالي الذي 

نما خالل الربع الثاني من عام 2020 بمعدل 3.2 % بعد النخفا�ض الحاد الذي �ضهده خالل الربع الأول 

من العام والذي بلغ 6.8- %. ونمو ال�ضتثمار في الأ�ضـــول الثابتــــة التي ارتفـــعت بن�ضبة 8.3 % في �ضهر 

يوليو 2020 وهو معدل اأ�ضرع من متو�ضط الوتيرة في عام 2019. وزيادة الناتج ال�ضناعي بن�ضبة 4.8% 

مدعوماً بالت�ضارع في الت�ضنيع، وخا�ضة في قطاع ال�ضيارات، كما يو�ضح ال�شكل )1(: -

ال�شكل )1( 

النمو في الناتج المحلي الإجمالي ال�شيني والم�شاهمة القطاعية في النمو 

 )%(

• اأن الن�ضاط القت�ضادي ال�ضيني قد ا�ضتعاد بالفعل 	  وب�ضكل عام تبرز موؤ�ضرات ا�ضتئناف الأعمال 

القطاع  اأن عودة  اإل  الثاني،  الربع  COVID 19 خالل  ن�ضاطه ما قبل  % من   90-80 معدلت 

ال�ضناعي اإلى م�ضتويات ما قبل COVID-19، تتطلب زيادة الطلب ال�ضتهالكي، وهي عملية اأثبتت 

التجزئة تعاني من ال�ضعف.  كما تباطاأ النتعا�ض ب�ضبب تف�ضي  اأنها بطيئة، حيث لزالت مبيعات 

الأوبئة المحلية في بكين والمقاطعات المجاورة لها خالل �ضهر يونيو الما�ضي، مما اأدى اإلى اإغالق 
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المدار�ض وتطبيق جولة اأخرى من القيود على ال�ضفر. وت�ضير توقعات المدى القريب اإلى انتعا�ض 

�ضريع في الن�ضاط ال�ضناعي وارتفاع اأبطاأ في طلب الم�ضتهلكين، حيث توؤثر المخاوف ب�ضاأن الدخل 

والتوظيف على الإنفاق ال�ضتهالكي، ل �ضيما بين قوة العمال المهاجرين القوية في ال�ضين التي يبلغ 

قوامها 400 مليون ن�ضمة، يعمل ن�ضفهم تقريًبا في التجارة.

• واردات 	 النفط، حيث قفزت  ال�ضيني على  للطلب  ا�ضتثنائي  نمو  القت�ضادي في  النتعا�ض  انعك�ض 

النفط الخام اإلى 13 مليون برميل/اليوم خالل �ضهر يونيو 2020، مقارنة بمتو�ضط بلغ نحو 10.9 

مليون ب/ي خالل الن�ضف الأول من العام، واأعلى على اأ�ضا�ض �ضنــوي باأكثـــــر من1 مليــــون ب/ي 

)10 %( وتجاوز نمو ال�ضنوات الما�ضية البالغ 800 األف ب/ي، ال�شكل )2(: - 

ال�شكل )2(

التغير ال�شنوي في واردات ال�شين من النفط الخام

)مليون ب/ي(

 

• التكرير 	 اأهمها قيام �ضركات  الأ�ضباب،  الى عدد من  الخام  ال�ضين من  واردات  الزيادة في  وترجع 

ب�ضراء المزيد من الخام الأمريكي قبل المراجعة المجدولة ل�ضفقة »المرحلة الأولى«، حيث و�ضلت 

اليوم في  برميل في  مليون   0.8-0.7 قيا�ضية عند  م�ضتويات  اإلى  المتحدة  الوليات  الواردات من 

يوليو. واأغ�ضط�ض، كما يو�ضح ال�شكل )3(:
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ال�شكل )3(

واردات ال�شين من النفط الخام للوليات المتحدة

)مليون ب/ي(

• وترجع اأهم اأ�ضباب ارتفاع الواردات ال�ضينية من النفط الخام اإلى حركة البناء المكثفة للمخزونات 	

النفطية ال�ضينية التي قامت الحكومة بها م�ضتفيدة من الأ�ضعار المنخف�ضة، كما تدر�ض الحكومة 

ال�ضينية اعتماد �ضيا�ضة جديدة تطلب من م�ضافي التكرير الحتفاظ بمخزونات تغطي 35 يوما من 

الت�ضغيل بدل ال�ضيا�ضة ال�ضابقة التي تتطلب 15 يوما فقط من الت�ضغيل، مما �ضينعك�ض ايجاباً في 

ارتفاع الواردات ال�ضينية من النفط الخام خالل الفترة القادمة.

• انتعا�ض الطلب المحلي ال�ضيني على المنتجات النفطية بمعدلت اأقل من المدادات المحلية منها، 	

وقد كان اأهم اأ�ضباب ارتفاع وثيرة عمليات الت�ضغيل في الم�ضافي انخفا�ض اأ�ضعار النفط الخام في 

الأ�ضواق العالمية واآلية الت�ضعير المحلية للمنتجات النفطية التي ت�ضمن هوام�ض التكرير من خالل 

و�ضع حد اأدنى لأ�ضعار التجزئة عند 40 دولًرا للبرميل من النفط الخام، وت�ضير فوائ�ض المدادات 

المحلية من المنتجات النفطية وفي مقدمتها الديزل والغازولين اإلى توقع ارتفاع ال�ضادرات منها 

م�ضتقبال.

• 	 dual المزدوج-  “الدوران  عليها  اأطلق  جديدة  ا�ضتراتيجية  ب�ضياغة  ال�ضينية  الحكومة  قيام 

circulation” تم الإ�ضارة لها في تقرير عمل الحكومة في مايو 2020، وت�ضعى هذه ال�ضتراتيجية 
اإلى جعل القت�ضاد اأقل عر�ضة لل�ضدمات الخارجية من خالل العتماد على الذات في التكنولوجيا 
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الرئي�ضية، كما ت�ضير ال�ضتراتيجية اإلى ت�ضريع كهربة المدن ال�ضينية وال�ضتخدام النهائي للطاقة، 

المدى  على  التعافي  جهود  �ضميم  في  تقع  والتي  للحكومة،  الجديدة  التحتية  البنية  خطة  وتركز 

الق�ضير وتركز على تطوريها ب�ضكل ملح على المدى الطويل، على �ضبعة مجالت محددة: �ضبكات 

5G، ومراكز البيانات، والذكاء ال�ضطناعي ، واإنترنت الأ�ضياء ال�ضناعي، ونقل الطاقة فائقة الجهد، 
وقطارات �ضكك الحديد عالية ال�ضرعة، والبني التحتية ل�ضحن المركبات الكهربائية.  لذلك، فاإنه 

على الرغم من اأن اآفاق النمو في الطلب ال�ضيني على النفط على المدى المتو�ضط ل تزال قوية، 

اإل اأن طموحات ال�ضين فيما يخ�ض الكهرباء والتي تقود تركيز الحكومة على البنية التحتية لدعم 

اأ�ضطولها الكهربائي المتنامي ب�ضقيه الخا�ض والعام �ضوف تنعك�ض حتماً على نمو الطلب ال�ضيني 

على البنزين والديزل في المدى الطويل.
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