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مصرف فرآورده هاي نفتي انرژي زا در سال 1387

مصرف فرآورده هاي نفتی انرژي زا شامل بنزین موتور، نفت سفید، نفتگاز، نفتكوره، گازمایع و 
سوخت های هوایي درسال 1387 جمعا به سطح 87/6 میلیارد لیتر )239 میلیون لیتر در روز( رسید 
که نسبت به سال قبل 2/5 درصد رشد داشت. علت اصلي افزایش مصرف این فرآورده ها عمدتا به 
علت افزایش مصرف بنزین موتور، نفتگاز و نفتكوره بوده است. این میزان مصرف حدود 38 درصد 
انرژي مصرفي کل کشور بوده است. ازمجموع مصرف فرآورده هاي نفتی انرژي زا نفتگاز با سهم 
38/7 درصد )33/8 میلیارد لیتر(، بنزین موتور با سهم 28 درصد )24/5 میلیاردلیتر(، نفتكوره 
میلیاردلیتر(،   6/7( درصد   7/7 باسهم  سفید  نفت  میلیاردلیتر(،   17/2( درصد   19/7 سهم  با 
 1/3( باسهم 1/5 درصد  و سوخت هاي هوایي  میلیاردلیتر(   4( با سهم 4/5 درصد  گازمایع 

لیتر( به ترتیب رتبه اول تا ششم را به خود اختصاص داده اند. میلیارد
مجموع یارانه پنج فرآورده عمده جمعا به سطح 439،018 میلیارد ریال ) معادل 47/2 میلیارد 
دالر( رسید که درمقایسه با سال قبل 18/8 درصد رشد داشته است. افزایش چشمگیر رشد 
یارانه ها درسال 1387 مربوط به افزایش بي سابقه قیمت نفتخام و درنتیجه افزایش بهاي 
فرآورده هاي نفتي بوده است. ازاین میزان یارانه، 24 درصد سهم بنزین موتور، 9/7 درصد 
سهم نفت سفید، 47/8 درصد سهم نفتگاز، 15/3 درصد سهم نفتكوره و 3/2 درصد سهم 

گازمایع بوده است. 
نكته حایزاهمیت اینكه تقریبا نیمي از یارانه پرداختي به سوخت هاي مایع، به نفتگاز اختصاص یافته 
است که این امر ناشي از قیمت بسیار پایین این فرآورده ومصرف باالي آن میباشد که ضروري 

است نسبت به کاهش یارانه این فرآورده )منطقي نمودن قیمت آن( با اولویت ویژه اقدام گردد.

پیشگفتار
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مصرف بنزین موتور
مصرف بنزین موتور درسال 1387 به 67 میلیون لیتر ) 65/4 میلیون لیتر بنزین معمولي و 1/6 
میلیون لیتر بنزین سوپر( در روز رسید، که نسبت به سال قبل 3/7 درصد رشد داشته است. با 
توجه به سهمیه بندي بنزین موتور وعرضه آن با کارت هوشمند سوخت، رشد مصرف این فرآورده 
درسال 1387 به عواملي از قبیل افزایش تعداد خودروها، افزایش زمان توقف درترافیك و عادي 
شدن روند مصرف پس از سهمیه بندي مربوط بوده است . متوسط مصرف روزانه هرخودرو با 
احتساب مصرف هر3/5 موتور سیكلت معادل یك خودرو در این سال حدود 5/8 لیتر بوده است . 

همچنین دراین سال سرانه مصرف بنزین موتور به ازاء هر نفر به سطح 342 لیتر رسید.
 

واردات بنزین موتور
واردات بنزین موتورکه درسال 1386 به لحاظ سهمیه بندي روبه کاهش نهاده بود، درسال 
1387 به لحاظ افزایش مصرف این فرآورده مجددا روبه فزوني نهاد و واردات آن از 19 میلیون 
لیتر در روز درسال 1386 به سطح 20/6 میلیون لیتر درسال 1387 رسید، که از رشدي برابر 
8/4 درصد برخوردار گردید. ازاین میزان حدود 1/16 میلیون لیتر آن از بنادر شمالي )نوشهر و 
نكا( و مابقي از بنادرجنوبي )بندرعباس وماهشهر( وارد گردیده است. همچنین دراین سال بالغ 
بر 7/5 میلیارد لیتر بنزین موتور به ارزش تقریبي 4/2 میلیارد دالر وارد کشور گردید که بدین 

ترتیب حدود 30/7 درصد بنزین موتور مورد نیاز کشور ازطریق واردات تامین گردیده است. 

یارانه بنزین موتور
میزان یارانه بنزین موتور درسال 1387 بالغ بر 105،321 میلیارد ریال )معادل 11/3 میلیارد دالر( 
گردید که نسبت به سال گذشته 6/6 درصد رشد داشت. این میزان یارانه 24 درصد کل یارانه 
پنج فرآورده عمده مي باشد. سرانه یارانه بنزین موتور به ازاء هر نفر در این سال به 1381 هزار 
ریال رسید. همچنین دراین سال سرانه یارانه بابت هردستگاه خودرو معادل 9،200،000 ریال 
بوده است. دربین استان هاي کشور استان تهران با سهم 22/6 درصد بیشترین یارانه بنزین 

موتور را به خود اختصاص داده است. 
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مصرف نفت سفید
مصرف نفت سفید درسال 1387 به سطح 18/4میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال 
قبل 9/8 درصد کاهش داشت که علت کاهش مصرف این فرآورده توسعه هرچه بیشتر شبكه 

گازرساني و همچنین زمستان معتدل سال 1387 بوده است . 
دربین استان هاي کشور بیشترین مصرف نفت سفید به ترتیب به استان هاي آذربایجان غربي، 
خراسان رضوي و کردستان اختصاص داشته است. نفت سفید در بخش هاي مختلفي ازقبیل 
آن  درصد  این سال 91  در  که  به مصرف مي رسد  ادارات  و  خانگي  اصناف،  ارتش،  صنایع، 

دربخش خانگي و مابقي درسایر بخش ها به مصرف رسید. 

یارانه نفت سفید
بالغ بر 42،440 میلیارد ریال )معادل 4/6  درسال 1387 یارانه اختصاص یافته به نفت سفید 
میلیارد دالر( بود که این میزان یارانه 9/7 درصد یارانه پنج فرآورده عمده را شامل مي شود. 
دربین استان هاي کشور بیشترین میزان یارانه نفت سفید به ترتیب به استان هاي آذربایجان غربي، 

خراسان رضوي و کردستان اختصاص یافته است .

مصرف نفتگاز
مصرف نفتگاز درسال 1387 به میزان 92/5 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال قبل 
3/1 درصد رشد داشت. دلیل اصلي افزایش مصرف این فرآورده تحویل نفتگاز بیشتر به نیروگاه ها 
و افزایش پروژه هاي عمراني بوده است. دربین استان هاي کشور بیشترین مصرف به استان 

تهران با سهم 10/6 درصد تعلق داشته است. 
نفتگاز به لحاظ داشتن قابلیت مصرف دربخش هاي مختلف، داراي تنوع مصرف بیشتري نسبت 
به سایر فرآورده هاي دیگر مي باشد. دراین سال 54 درصد نفتگاز دربخش حمل ونقل، 13 درصد 
دربخش کشاورزي، 13 درصد دربخش نیروگاهي، 10 درصد درصنایع و بقیه در سایر بخش ها به 

مصرف رسیده است.
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واردات نفتگاز
 HEAVY-END درسال 1387 میزان واردات نفتگاز با احتساب برداشت روزانه 2/47 میلیون لیتر
از مجتمع هاي پتروشیمي به سطح 10/11 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال گذشته 
25/6 درصد رشد داشته است. از این میزان 1/06 میلیون لیتر از بنادر نوشهر و نكا ومابقي از 
بنادرجنوبي وارد گردیده است دراین سال جمعا 3/7 میلیارد لیتر نفتگاز وارد کشور شد که معادل 

با 11/4 درصد از مصرف کل کشور بوده است.

یارانه نفتگاز
درسال 1387 میزان یارانه اختصاص یافته به نفتگاز بالغ بر 209،958 میلیارد ریال )معادل 22/6 
میلیارد دالر( بوده است که نسبت به سال قبل رشدي معادل 25/5 درصد داشته است. این مبلغ 
برابر با 47/8 درصد از کل یارانه اختصاص داده شده به پنج فرآورده عمده مي باشد. مبلغ هنگفتي 
که به عنوان یارانه به فرآورده نفتگاز اختصاص داده شده به علت عرضه این فرآورده باقیمت 
بسیار پایین مي باشد که همین امر مصرف بي رویه این فرآورده دربخش هاي مختلف اقتصادي 
را درپي داشته و مانع از شكل گیري الگوي صحیح مصرف نفتگاز گردیده است. کاهش یارانه 
این فرآورده و یا به عبارت دیگر منطقي نمودن قیمت نفتگاز گامي اساسي درخصوص مصرف 

بهینه این فرآورده خواهد بود.
دراین سال سرانه یارانه نفتگاز به ازاي هر نفر 2،935 هزار ریال بوده است و دربین استان هاي 
درصد   6/6 و   9/3  ،10/6 سهم  با  ترتیب  به  خوزستان  و  اصفهان  تهران،  استان  سه  کشور 

بیشترین میزان یارانه نفتگاز را به خود اختصاص داده اند.

مصرف نفتکوره
عمدتا  نفتكوره برخالف نفتگاز از تنوع چنداني دربخش هاي مختلف مصرف برخوردار نبوده و
این فرآورده درسال 1387 به سطح  درنیروگاه ها و کارخانجات به مصرف مي رسد. مصرف 
47/2 میلیون لیتر در روز رسید که نسبت به سال قبل 4/2 درصد رشد داشته است. علت اصلي 
این امر افزایش مصرف نفتكوره درنیروگاه ها بوده است. درسال 1387 حدود 51 درصد نفتكوره 
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عرضه شده دربخش نیروگاهي  و مابقي درسایر بخش ها به مصرف رسیده است. دربین استان هاي 
کشور سه استان اصفهان، قزوین و تهران به ترتیب با 19/1، 8  و 7/2 درصد بیشترین میزان مصرف 

را داشته اند.

یارانه نفتکوره
درسال 1387 مبلغ 67،349 میلیارد ریال )7/2 میلیارد دالر( یارانه بابت عرضه نفتكوره پرداخت 
شده است که از این میزان بالغ بر 51 درصد آن به نیروگاه ها اختصاص یافته است. قیمت پایین 
نفتكوره باعث استفاده صاحبان کارخانجات از ماشین آالت فرسوده و انرژي بر گردیده و در 

نتیجه رغبتي جهت بهینه سازي مصرف نفتكوره وجود ندارد.

مصرف سوخت نیروگاه ها

الف: نفتگاز
درسال 1387 حدود 4/2 میلیارد لیتر نفتگاز )11/6 میلیون لیتر درروز( معادل 13 درصد نفتگاز 
عرضه شده درنیروگاه ها به مصرف رسید که نسبت به سال گذشته حدود 5 درصد کاهش داشته 
است. علت اصلي کاهش مصرف نفتگاز نیروگاه ها در این سال به لحاظ تحویل گازطبیعي 
سوخت  که  جدید  نیروگاه  تعدادي  هرساله  اینكه  به  باتوجه  است.  بوده  نیروگاه ها  به  بیشتر 
دوم آنها نفتگاز مي باشد به بهره برداري مي رسد. بنابراین تامین نفتگاز مورد نیاز آنها خصوصا 

درچهارماهه پایاني سال یكي از تنگناهاي سوخت رساني در سال های آتی خواهد بود.

ب: نفتکوره
درصد  معادل51  روز(  در  لیتر  میلیون   24/2( نفتكوره  لیتر میلیارد   8/9 حدود   1387 درسال 
به سال گذشته 4/3 درصد رشد  نیروگاه ها رسید که نسبت  به مصرف  نفتكوره عرضه شده 
داشت. علت اصلي افزایش مصرف این فرآورده استفاده بیشتر از نیروگاه هاي بخاري به جاي 

نیروگاه هاي برق آبي به لحاظ کاهش نزوالت آسماني جهت تامین برق کشور بوده است. 
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ج: گازطبیعي
درسال 1387 روزانه به طور متوسط 113 میلیون مترمكعب گازطبیعي درنیروگاه ها به مصرف 

رسید که این میزان مصرف 31 درصد مصرف گازطبیعي کل کشور را شامل مي شود.

یارانه سوخت مایع نیروگاه ها
درسال 1387 یارانه اختصاص یافته به نیروگاه ها به شرح زیر بوده است:

میزان مصرف                                  یارانه                                         یارانه   
                                    )میلیارد لیتر(                             )میلیارد ریال(                     )میلیون دالر(

الف: نفتگاز      4/2      29،672      3190 

ب: نفتکوره      8/9      38،406      4130

جمع:      13/1               68،078      7320

بانکرینگ
از سوي  کافي  میزان  به  نفتكوره  تولید  و  از یك سو  فارس  داشتن سواحل طوالني درخلیج 
دیگر و همچنین تردد تعداد زیاد کشتي از آبراه تنگه هرمز فرصت الزم جهت توسعه صنعت 
بانكرینگ را طي سال هاي متمادي فراهم نموده بود که به دلیل عدم شفافیت درفعالیت هاي 
اقتصادي وغفلت از این امر مهم، صنعت بانكرینگ در سال هاي گذشته توسعه چنداني نیافت. 
خوشبختانه طي سال هاي اخیر بافعال شدن بخش خصوصي در این زمینه، صنعت بانكرینگ 
به شكل چشمگیري توسعه یافت به طوریكه میزان بانكرینگ نفتكوره از 392 هزارتن درسال 
83 به سطح 2/1 میلیون تن در سال 87 رسید، که پیش بیني مي گردد با گسترش بانكرینگ 
به مناطق عسلویه، قشم، چابهار و ماهشهر شاهد افزایش بیش از پیش آن درسال 88 باشیم.
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