الطلب ال�صيني على النفط يف �أعقاب جائحة كوفيد19 -

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

ت�ضاعف الطلب ال�صيني على النفط خالل العقدين الما�ضيين ثالث �أ�ضعاف تقري ًبا ،حيث ارتفع من
 4.7مليون برميل/اليوم في عام � 2000إلى نحو  14.1مليون برميل/اليوم في عام  ،2019لي�ساهم بنحوثلث
النمو في �إجمالي الطلب العالمي على النفط �سنوياً .ومن المتوقع �أن توا�صل ال�صين قيادتها لقاطرة نمو الطلب

العالمي على النفط في الم�ستقبل ،حيث يتوقع �أن يتجاوز االقت�صاد ال�صيني نظيره الأمريكي ك�أكبر اقت�صاد
عالمي في الم�ستقبل القريب.
وبالرغم من مواطن النمو الكامنة في االقت�صاد ال�صيني الذي ال يتجاوز فيه حجم ا�ستهالك الفرد
من النفط فيها ثلث نظيره في مجموعة الدول الأع�ضاء في منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية� ،إال �أن وثيرة
النمو في ا�ستهالك ال�صين من النفط خالل العقدين القادمين يتوقع �أن تنخف�ض كثيراً عن نظيرتها للعقدين
الما�ضيين .ففي الوقت الذي ارتفع فيه ا�ستهالك ال�صين من النفط بنحو  9.4مليون برميل/اليوم خالل العقدين
ال�سابقين ،ال يتوقع �أن يزيد حجم الزيادة في ا�ستهالك ال�صين من النفط خالل العقدين القادمين عن � 3إلى
 4مليون برميل/اليوم ،وترجع �أ�سباب ذلك �إلى التحوالت الهيكلية التي يمر بها االقت�صاد ال�صيني والمتمثلة في
تعزيز انتقاله �إلى اقت�صاد مدعوم باال�ستهالك المحلي بدالً من اقت�صاد معتمد على قطاع الت�صدير ،ف�ض ً
ال عن
جهود ال�سيا�سات ال�صينية الوطنية الرامية للحد من تلوث الهواء وتقليل انبعاثات غازات االحتبا�س الحراري.

ونظراً لأهمية ال�صين كم�ؤثر رئي�سي في الطلب العالمي على النفط ،ف�إن تقلي�ص نطاق ال�ضبابية في
توقعات حجم اال�ستهالك الم�ستقبلي المقدر بنحو مليون برميل بترجيح توقعات الزيادة في الطلب ال�صيني ما
بين  3ماليين برميل /اليوم �أو  4ماليين برميل /اليوم هو �أمر بالغ الأهمية للأ�سواق العالمية ،ال �سيما في ظل
التحول الذي ي�شهده نظام الطاقة العالمي ،والمخاوف الم�صاحبة لهذا التحول ب�ش�أن الذروة المحتملة للطلب
العالمي على النفط ،ف�إن التعديل الب�سيط في التوقعات بالن�سبة لل�صين التي ا�ستهلكت  14مليون برميل في
اليوم من النفط في عام  ،2019ال بد �أن يكون له تداعيات مهمة على الأ�سواق العالمية للنفط.
المقال �صدر في الموقع الإلكتروني لمعهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته �إلى اللغة العربية ب�إذن من المعهد

ولذلك قدمت هذه الورقة ا�ست�شرافاً للآفاق الم�ستقبلية للطلب ال�صيني على النفط في �أعقاب جائحة
كوفيد ،19 -عبر طرح ت�سا�ؤالت حول جهود ال�صين للتعافي من الوباء و�سيا�سات دعم النمو وتداعياتها على
م�ستقبل الطلب ال�صيني على النفط ،ومن �أهم ما خل�صت �إليه الورقة ما يلي:
•مع الخروج التدريجي لل�صين من ال�صدمة االقت�صادية الناجمة عن  ، COVID-19يبدو �أن تدابير
الدعم المالي الحكومي و�سيا�سات التي�سير النقدي ت�ؤتي ثمارها في انتعا�ش الناتج المحلي الإجمالي الذي
نما خالل الربع الثاني من عام  2020بمعدل  % 3.2بعد االنخفا�ض الحاد الذي �شهده خالل الربع الأول
من العام والذي بلغ  .% -6.8ونمو اال�ستثمار في الأ�صـــول الثابتــــة التي ارتفـــعت بن�سبة  % 8.3في �شهر

يوليو  2020وهو معدل �أ�سرع من متو�سط الوتيرة في عام  .2019وزيادة الناتج ال�صناعي بن�سبة 4.8%
مدعوماً بالت�سارع في الت�صنيع ،وخا�صة في قطاع ال�سيارات ،كما يو�ضح ال�شكل (- :)1

ال�شكل ()1
النمو في الناتج المحلي الإجمالي ال�صيني والم�ساهمة القطاعية في النمو
()%
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• وب�شكل عام تبرز م�ؤ�شرات ا�ستئناف الأعمال �أن الن�شاط االقت�صادي ال�صيني قد ا�ستعاد بالفعل
معدالت  % 90-80من ن�شاطه ما قبل  COVID 19خالل الربع الثاني� ،إال �أن عودة القطاع
ال�صناعي �إلى م�ستويات ما قبل  ،COVID-19تتطلب زيادة الطلب اال�ستهالكي ،وهي عملية �أثبتت
�أنها بطيئة ،حيث الزالت مبيعات التجزئة تعاني من ال�ضعف .كما تباط�أ االنتعا�ش ب�سبب تف�شي
الأوبئة المحلية في بكين والمقاطعات المجاورة لها خالل �شهر يونيو الما�ضي ،مما �أدى �إلى �إغالق

2

المدار�س وتطبيق جولة �أخرى من القيود على ال�سفر .وت�شير توقعات المدى القريب �إلى انتعا�ش
�سريع في الن�شاط ال�صناعي وارتفاع �أبط�أ في طلب الم�ستهلكين ،حيث ت�ؤثر المخاوف ب�ش�أن الدخل
والتوظيف على الإنفاق اال�ستهالكي ،ال �سيما بين قوة العمال المهاجرين القوية في ال�صين التي يبلغ
قوامها  400مليون ن�سمة ،يعمل ن�صفهم تقري ًبا في التجارة.
•انعك�س االنتعا�ش االقت�صادي في نمو ا�ستثنائي للطلب ال�صيني على النفط ،حيث قفزت واردات
النفط الخام �إلى  13مليون برميل/اليوم خالل �شهر يونيو  ،2020مقارنة بمتو�سط بلغ نحو 10.9
مليون ب/ي خالل الن�صف الأول من العام ،و�أعلى على �أ�سا�س �سنــوي ب�أكثـــــر من 1مليــــون ب/ي
( )% 10وتجاوز نمو ال�سنوات الما�ضية البالغ � 800ألف ب/ي ،ال�شكل (- :)2
ال�شكل ()2
التغير ال�سنوي في واردات ال�صين من النفط الخام
(مليون ب/ي)
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•وترجع الزيادة في واردات ال�صين من الخام الى عدد من الأ�سباب� ،أهمها قيام �شركات التكرير
ب�شراء المزيد من الخام الأمريكي قبل المراجعة المجدولة ل�صفقة «المرحلة الأولى» ،حيث و�صلت
الواردات من الواليات المتحدة �إلى م�ستويات قيا�سية عند  0.8-0.7مليون برميل في اليوم في
يوليو .و�أغ�سط�س ،كما يو�ضح ال�شكل (:)3
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ال�شكل ()3
واردات ال�صين من النفط الخام للواليات المتحدة
(مليون ب/ي)

•وترجع �أهم �أ�سباب ارتفاع الواردات ال�صينية من النفط الخام �إلى حركة البناء المكثفة للمخزونات
Subheading
FCالحكومة بها م�ستفيدة من الأ�سعار المنخف�ضة ،كما تدر�س الحكومة
قامت
Subheadingال�صينية التي
النفطية
ال�صينية اعتماد �سيا�سة جديدة تطلب من م�صافي التكرير االحتفاظ بمخزونات تغطي  35يوما من
الت�شغيل بدل ال�سيا�سة ال�سابقة التي تتطلب  15يوما فقط من الت�شغيل ،مما �سينعك�س ايجاباً في
ارتفاع الواردات ال�صينية من النفط الخام خالل الفترة القادمة.
•انتعا�ش الطلب المحلي ال�صيني على المنتجات النفطية بمعدالت �أقل من االمدادات المحلية منها،
وقد كان �أهم �أ�سباب ارتفاع وثيرة عمليات الت�شغيل في الم�صافي انخفا�ض �أ�سعار النفط الخام في

الأ�سواق العالمية و�آلية الت�سعير المحلية للمنتجات النفطية التي ت�ضمن هوام�ش التكرير من خالل
و�ضع حد �أدنى لأ�سعار التجزئة عند  40دوال ًرا للبرميل من النفط الخام ،وت�شير فوائ�ض االمدادات
المحلية من المنتجات النفطية وفي مقدمتها الديزل والغازولين �إلى توقع ارتفاع ال�صادرات منها
م�ستقبال.

•قيام الحكومة ال�صينية ب�صياغة ا�ستراتيجية جديدة �أطلق عليها “الدوران المزدوجdual -
 ”circulationتم الإ�شارة لها في تقرير عمل الحكومة في مايو  ،2020وت�سعى هذه اال�ستراتيجية
�إلى جعل االقت�صاد �أقل عر�ضة لل�صدمات الخارجية من خالل االعتماد على الذات في التكنولوجيا
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الرئي�سية ،كما ت�شير اال�ستراتيجية �إلى ت�سريع كهربة المدن ال�صينية واال�ستخدام النهائي للطاقة،
وتركز خطة البنية التحتية الجديدة للحكومة ،والتي تقع في �صميم جهود التعافي على المدى
الق�صير وتركز على تطوريها ب�شكل ملح على المدى الطويل ،على �سبعة مجاالت محددة� :شبكات
 ،5Gومراكز البيانات ،والذكاء اال�صطناعي  ،و�إنترنت الأ�شياء ال�صناعي ،ونقل الطاقة فائقة الجهد،
وقطارات �سكك الحديد عالية ال�سرعة ،والبني التحتية ل�شحن المركبات الكهربائية .لذلك ،ف�إنه
على الرغم من �أن �آفاق النمو في الطلب ال�صيني على النفط على المدى المتو�سط ال تزال قوية،
�إال �أن طموحات ال�صين فيما يخ�ص الكهرباء والتي تقود تركيز الحكومة على البنية التحتية لدعم
�أ�سطولها الكهربائي المتنامي ب�شقيه الخا�ص والعام �سوف تنعك�س حتماً على نمو الطلب ال�صيني
على البنزين والديزل في المدى الطويل.
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