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تهیه شده  توسط 
دفتر همکاری فناوری سفارت ایران و 
نمایندگی شرکت ملی نفت در پکن

نـفتوانـرژی
چـــــــــــین

شماره یک       مردادماه       1401
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چین در سال های اخیر به بزرگ ترین وارد کننده نفت 
جهان تبدیل شده و همچنان بزرگ ترین وارد کننده نفت 
ایران نیز محسوب می شود. تحوالت و رویدادهای عرصه 
نفت و انرژی در چین، بازارهای نفت را در سراسر دنیا 

تغییر می دهد و از حساسیت خاصی برخوردار است.
همچنین چین در سال های اخیر بدنبال رشد و توسعه 
فناوری ها و تجهیزات در عرصه انرژی بوده و منابع مالی 
زیادی در این بخش سرمایه گذاری کرده است که آگاهی 

از آنها مفید و راهگشاست.
خبرنامه »نفت و انرژی چین«، جدیدترین رویدادهای این 

حوزه را به صورت ماهانه، منتشر می کند.

مقدمه:
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تحلیل گران  گفته  به   - )رویترز(  ژوئیه   6 سنگاپور، 
تانکر ترکرز1 و معامله گران نفت، چین علیرغم کاهش 
کل واردات نفت خام به علت قرنطینه و کاهش تامین 
نفت از خاورمیانه و غرب آفریقا، واردات بی سابقه نفت 
خام روسیه با قیمت پایین را تا ماه ژوئن تمدید کرد 
و روسیه برای دومین ماه متوالی با پیشی گرفتن از 
عربستان سعودی، بزرگترین تامین کننده چین باقی 

ماند.

چینوارداتبیسابقهنفتازروسیهراتا
ژوئنتمدیدکردوتامینوتجارتنفتی

خودباعربستانراکاهشداد

1. شرکت تانکر ترکرز که 
حرکت کشتی ها در آب های 
آزاد را رصد می کند.
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سخنگوی وزارت انرژی ایاالت متحده گفت: »ذخایر 
امنیت  تامین  در  حیاتی  ابزاری  استراتژیک،  نفتی 
انرژی برای حل و فصل اختالالت در عرضه جهانی 

نفت خام است. «
در ماه گذشته ذخایر نفتی استراتژیک ایاالت متحده، 
حتی زمانی که قیمت بنزین و گازوئیل به باالترین حد 
خود در امریکا رسیده بود، به اروپا و آسیا از جمله به 
چین به عنوان دشمن اصلی ژئوپلیتیک ایاالت متحده 
صادر شد. الزم به ذکر است موجودی این ذخایر به 

کمترین میزان از سال 1986 رسیده است.

ایاالتمتحدهمیلیونهابشکهنفتاز
ذخایرنفتاضطراریخودبهاروپاوآسیا

صادرمیکند
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دوشنبه  روز  در  نفت  قیمت   - )رویترز(  نیویورک 
یازدهم جوالی تغییر چندانی نداشت زیرا بازار، کاهش 
گسترده  تست  انجام  دلیل  )به  تقاضا  انتظار  مورد 
COVID-19 ( در برابر نگرانی های پیاپی در زمینه 

تامین محدود نفت چین را متعادل کرد.
تحویل  برای   )LCOc1( برنت  نفت  آتی  معامالت 
در سپتامبر، 8 سنت یا 0.1 درصد افزایش یافت و به 
107.10 دالر در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام 
وست تگزاس اینترمدیت آمریکا )WTI( 70 سنت یا 

0.7 درصد کاهش یافت و به 104.09 دالر رسید.
مرکزی ایاالت  بانک  می رود  انتظار  اینکه  به  توجه  با 
بهره  نرخ  افزایش  به   ) رزرو  فدرال  متحده آمریکا ) 
آتی  معامالت  در  اینترست(  باز)اپن  ادامه دهد، سود 
ژوئیه   7 در   )NYMEX( نیویورک  کاالی  بورس 
زیرا  رسید   2015 اکتبر  از  خود  حد  پایین ترین  به 

سرمایه گذاران، دارایی های پرریسک را کاهش دادند.

قیمتنفتبهدلیلترسازکروناو
نگرانیهایشدیدچیندرتامیننفت

ثابتمیماند
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سال  در  بنزین  قیمت  خام،  نفت  قیمت  افزایش  با 
طور  به  و  یافته  افزایش  بار  ده  چین  در  جاری  
تاثیر  چین  مردم  روزمره  زندگی  بر  غیرمستقیم 
گذاشته، به طوری که مقامات این کشور  را به تجدید 
کرده  وادار  انرژی  های  استراتژی  خصوص  در  نظر 
است. هیچ بخشی از اقتصاد چین، از مواد شیمیایی 
گرفته تا حمل و نقل و کودها، از این افزایش قیمت 
در امان نیست، زیرا کارخانه ها مجبورند محصوالت 
خود را در ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل )بر 
اساس شاخص قیمت تولیدکننده( 6.1 درصد گران 
کنند اگرچه در مقایسه با ماه اکتبر و افزایش 13.5  
درصدی این شاخص، با روند کاهشی روبرو هستیم.

و  الکتریکی  خودروهای  بر  تا  است  آن  بر  چین 
این  روابط  چند  هر  کند،  تمرکز  جدید  انرژی های 
تنش های  افزایش  بحبوحه  در  روسیه  با  کشور 

ژئوپلیتیکی، نگرانی هایی را برانگیخته است.

افزایشقیمتنفتبهمثابهفرصتیبرای
چینبرایارتقایاستراتژیجدیدانرژی؛

فشارقیمتبنزینبراقتصادچین
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داده های  بررسی   – )رویترز(  ژوئیه   20 سنگاپور، 
برای دومین  نشان می دهد  روسیه  روز چهارشنبه 
عنوان  به  را  خود  جایگاه  ژوئن  ماه  در  متوالی،  ماه 
زیرا  کرد  حفظ  چین  نفت  کننده  تامین  بزرگترین 
پایین تر  قیمت  با  نفت  عرضه  از  چینی  خریداران 
از  گران تر  محموله های  واردات  و  کرده  استفاده 

عربستان سعودی را کاهش دادند.
واردات  چین،  گمرک  کل  اداره  داده های  اساس  بر 
طریق  از  شده  پمپاژ  نفت  شامل  روسیه،  از  نفت 
آرام  اقیانوس  سیبری-شرقی  نفت  انتقال  لوله  خط 
از بنادر اروپایی و شرق دور  و محموله های دریایی 
روسیه، در مجموع 7.29 میلیون تن بوده است که 
نسبت به سال گذشته نزدیک به 10 درصد افزایش 

یافته است. 

آماروارداتنفتچیندرماهژوئن
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با این حال، عرضه نفت روسیه در ماه ژوئن نسبت ماه 
می از نزدیک به 2 میلیون بشکه در روز - سطحی 
که تحلیلگران انتظار داشتند حفظ شود- به حدود 

1.77 میلیون بشکه در روز رسید.
چین در ماه ژوئن، 5.06 میلیون تن معادل 1.23 
میلیون بشکه نفت در روز از عربستان سعودی وارد 
کرده که نسبت به 1.84 میلیون بشکه در روز در 
ماه مه کاهش داشته و همچنین  30 درصد کمتر از 
سطح واردات نفت از عربستان در  ژوئن سال گذشته 

است.
واردات ساالنه از روسیه تا کنون در مجموع به 41.3 
رسیده  روز(  در  بشکه  میلیون   1.67( تن  میلیون 
افزایش  گذشته  سال  به  نسبت  درصد   4 که  است 
عربستان  از  پس  روسیه  همچنان  اما  است،  یافته 
سعودی با  43.3 میلیون تن )1.75 میلیون بشکه 
در روز( در رتبه دوم قراردارد که یک درصد کمتر از 

سال گذشته است. 
گفتنی است کل واردات نفت خام چین در ماه ژوئن 
اخیر سقوط  پایین ترین حد خود در چهار سال  به 
کرد زیرا محدودیت های سختگیرانه برای مهار کرونا 
باعث کاهش تقاضای سوخت شده و افزایش واردات 
از روسیه نیز جایگزین واردات از آنگوال و برزیل شده 

است.
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داده های گمرک که تایید کننده گزارش قبلی رویترز 
است، نشان می دهد چین در ماه گذشته 260 هزار 
تن نفت خام از ایران وارد کرده که چهارمین محموله 

صادرات نفت خام ایران از دسامبر گذشته است.
علیرغم تحریم های آمریکا علیه ایران، چین همچنان 
عرضه  دیگر  از کشورهای  معموالً  که  را  ایران  نفت 
از  7 درصد  تقریباً  این مقدار که  می شود، می خرد. 
با  می دهد،  تشکیل  را  چین  خام  نفت  واردات  کل 
جریان رو به رشد واردات از روسیه در رقابت است.

طبق داده های گمرک، واردات نفت خام  چین  از 
چین  دولتی  نفتی  شرکت های  است.  صفر  ونزوئال 
رعایت  از عدم  ترس  دلیل  به  اواخر سال 2019  از 
تحریم های ثانویه ایاالت متحده از خرید نفت ونزوئال 

خودداری کرده اند.
واردات از مالزی که اغلب به عنوان نقطه انتقال نفت 
استفاده  مورد  گذشته  سال  دو  در  ونزوئال  و  ایران 
افزایش 126 درصدی سالیانه  با  نیز  قرار می گرفت 

به 2.65 میلیون تن رسید.
از آن است که واردات گاز  داده ها همچنین حاکی 
مجموع  در  به چین   )LNG( روسیه  مایع  طبیعی 
حجم  دومین  که  است  رسیده  تن   520530 به 
بزرگ واردات ماهانه به چین از ابتدای سال 2021 
محسوب می شود. واردات LNG روسیه برای نیمه 
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درصد تغییرات سال به سالژوئن

29.7-5.057.902عربستان سعودی

7.285.8809.5روسیه 

9.9-3.203.002عراق

36-2.352.633آنگوال

14.6-2.004.225برزیل

52.7-672.655ایاالت متحده

2.654.310126مالزی

-260.349ایران

--ونزوئال

46-2.073.190عمان

3.124.78080امارات

اول سال 2022 عمدتا از پروژه ساخالین-2 در شرق 
دور و یامال ال ان جی در قطب شماِل روسیه بوده 
و  کرده  پیدا  سالیانه  درصدافزایش   30 تقریباً  که  
افزایش، در  این  به 2.36 میلیون تن رسیده است. 
مقابل کاهش 21 درصدی کل واردات سال به سال 

LNG در مدت مشابه قرار می گیرد.
در زیر جزئیات واردات نفت با حجم بر حسب تن آمده است:
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 به دلیل آغاز دست کم دو پروژه جدید پاالیشگاهی و 
یک پروژه بزرگ توسعه پاالیشگاه، قرار است ظرفیت 
چین در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش 

یابد.
پتروشیمی  تاسیسات  جدید،  پاالیشگاه  اولین 
ظرفیت  با  لیانیونگانگ  در  شنگونگ  خصوصی 
تخمینی 320000 بشکه در روز است که عملیات 
 2022 می  ماه  در  آن  خام  نفت  فرآوری  آزمایشی 
جی  پاالیشگاه   ، پاالیشگاه  دومین  است.  آغازشده 
با  جنوبی  گوانگدونگ  استان  در  پتروچاینا  یانگ 
انتظار  که  است  روز  در  بشکه   400000 ظرفیت 
می رود در سه ماهه سوم سال 2022  به تولید برسد.

بیشترینظرفیتجهانیپاالیشدرحال
توسعه،متعلقبهکشورچیناست
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برنامه توسعه ظرفیت فاز دوم تاسیسات پاالیشگاهی 
با   )ZPC( ژجیانگ  پتروشیمی  شرکت  رونگشنگ 
اوایل سال  در  نیز  روز  بشکه در  ظرفیت 400000 

2022 آغاز شده است.
این پروژه ها قطعی ترین پروژه ها در راستای افزایش 
می رود  انتظار  اما  هستند  چین  در  جدید  ظرفیت 
فرآوری  و  پاالیش  ظرفیت  افزایش  به  کشور  این 
از  تعدادی  کردن  اضافه  طریق  از  خود  پتروشیمی 
 2030 سال  تا  می رود  انتظار  که  جدید  پروژه های 
وارد چرخه پاالیش و فرآوری شوند، ادامه دهد. در 
با  هوجین  پاالیشگاه  توسعه  پروژه های  میان،  این 
ظرفیت 300000 بشکه در روز و پاالیشگاه یولونگ 
با ظرفیت 400.000 بشکه در روز، از سایر پروژه ها 
سال  پروژه،  دو  هر  تاریخ شروع  و   توجه ترند  قابل 

2024 است.
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رسیدن به اهداف رشد و توسعه گازی در استان های 
کلیدی چین، بر نقش سوخت در حمایت از اهداف 

اقلیمی تاکید می کند.

کاهشبیسابقهوارداتLNGدرسال
2022درچین
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و  گاز  واردات  برای  چین  تقاضای  می رود  انتظار 
در  در سال 2021،  رشد چشمگیر  از  پس   LNG
تولید  تقاضا )مجموع  این  یابد.  سال 2022 کاهش 
و واردات خالص( در سه ماهه دوم امسال 5 درصد 
یافت.  کاهش  قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت 
کاهش تقاضای گاز به دلیل عواملی از جمله کسادی 
سیاست  گاز،  واردات  قیمت  افزایش  اقتصادی، 
حمایت از زغال سنگ پاک و زمستانی گرمتر از حد 

معمول بود.
سال،  اول  نیمه  در  داخلی  تولید  عرضه،  سمت  در 
4.9 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
لوله  خطوط  طریق  از  واردات  که  حالی  در  یافت، 
 LNG واردات  است.  یافته  درصدی   11 افزایشی 
این  که  رسید  تن  میلیون  به 31  در مجموع  چین 
درصد  قبل 21  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  میزان 

کاهش داشت.
چین در عین تعهد به اهداف بلندمدت اقلیمی، بر 
انرژی  هزینه های  تثبیت  و  انرژی  تامین  تضمین 
ملی  ساله  پنج  برنامه  چهاردهمین  است.  متمرکز 
انرژی چین که در ماه مارس رونمایی شد، بار دیگر 
بر زغال سنگ به عنوان پشتوانه امنیت انرژی تاکید 

کرد.



15 نـفت و  انـرژی چین
شماره یک / مردادماه 1401

نـفتوانــرژیچین
شمارهیک/مردادماه1401

تهیهشدهتوسط
دفترهمکاریفناوریسفارتایرانو
نمایندگیشرکتملینفتدرپکن


