ﭼﯿﻦ واردات ﻧﻔﺖ ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ
داد
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
 ۲۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  ۳۶۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﭼﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﯽ )اردﯾﺒﻬﺸﺖ( اﻣﺴﺎل  39ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻧﻔﺖ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ و اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻠﯽ در ﮔﺰارش آﻣﺎری در ﺗﺎرﻧﻤﺎی ﺧﻮد آورده
اﺳﺖ ﺑﻪ رﻏﻢ اﻓﺰاﯾﺶ واردات ،ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻔﺖ در داﺧﻞ در ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﻼدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  1/6درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
 16ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ ﭼﯿﻦ در ﻣﺎه ﻣﯽ)اردﯾﺒﻬﺸﺖ( اﻣﺴﺎل ﺑﺎ رﺷﺪ  5.9درﺻﺪی
ﺑﻪ  12ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  600ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ رﺳﯿﺪ.
اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  2020ﻣﯿﻼدی ﺑﻪ
 200ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ  360ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ ﺑﺮﺳﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﯿﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻔﺖ دﻧﯿﺎ را دارد ﺗﻼش ﭘﮑﻦ
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮ روی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ اﻧﺮژی ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ از
دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﭘﮑﻦ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ.
ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی در زﻣﯿﻨﻪ واردات ﻧﻔﺖ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺸﯽ ﮔﺮﻓﺖ
و در رده اول ﺟﻬﺎن اﯾﺴﺘﺎد و اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ رود اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل 2020
ﻣﯿﻼدی ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ اﻧﺮژی ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی 8
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  400ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ در روز وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از 7
ﻣﯿﻠﯿﻮن و  900ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ وارداﺗﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺎﻻﯾﺶ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
اﻧﺒﺎﺷﺖ ﻧﻔﺖ را در ذﺧﺎﯾﺮ راﻫﺒﺮدی ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ،
واردات ﻧﻔﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اداﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ در ﺳﺎل  2018ﻣﯿﻼدی اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻪ  60دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺷﺪ واردات ﭼﯿﻦ ﺣﺪود 10
درﺻﺪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺘﯽ ﭼﯿﻦ ﻫﻢ ﮔﺰارش دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ارﻗﺎم اداره ﮐﻞ ﮔﻤﺮک ،ﭼﯿﻦ در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی  420ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ
ﻧﻔﺖ وارد ﮐﺮده ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ  5درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ،اﻣﺴﺎل ﺑﻪ  635ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﭼﯿﻦ درﺻﺪد اﺳﺖ ﻣﯿﺰان ﻧﻔﺖ وارداﺗﯽ از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺑﺰرگ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻔﺖ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی روﺳﯿﻪ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺑﺮزﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
آﻣﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﭼﯿﻦ دﺳﺘﮑﻢ  67.4درﺻﺪ از ﻧﻔﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را
در ﺳﺎل  2017ﻣﯿﻼدی وارد ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ
ﻣﯿﺰان واردات در ﺳﺎل ﻫﺎی ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎز ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و
ﮐﻤﺎﮐﺎن ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

