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رشد واردات بنزین در ایران و سیاستهایکنترل آن
سید حمیدرضا قریشی
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چکیده
واردات بنزین در دهۀ  ،1390پس از طی یک دورۀ نزولی ،مجددا ً روند افزایشی به خود گرفته است.
عدم توسعۀ ک ّمی قابل توجه در تولیدات پاالیشگاهی کشور ،توقف اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها
در سالهای  1390و  ،1391پایان یافتن سهمیهبندی بنزین در خردادماه سال  1394بعد از  8سال و
لونقل سبک در فاصلۀ سال های
همچنین توقف رشد سهم سوخت جایگزین ( )CNGاز سبد حم 
 1391تا  ،1395سبب شده است واردات بنزین در نیمۀ ابتدایی دهۀ  ،1390بهسرعت افزایش یابد .با
در نظر داشتن اینکه بنزین یک کاالی استراتژیک است و همچنین با توجه به تجربۀ تحریم واردات
فراوردههای نفتی در سال  ،1389ضروری است افزایش تولید فرواردههای نفتی با محوریت راهاندازی
پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس بهصورت جدی پیگیری شود .از سوی دیگر ،سیاستهای کنترل مصرف
با استفاده از ابزارهای کنترلی مختلف باید در دستور کار قرار گیرد .همچنین الزم است با تسهیل استفاده
از  CNGو توسعۀ حملونقل عمومی ،تقاضای بنزین و درنتیجه واردات آن کاهش یابد.
کلیدواژهها :واردات بنزین ،CNG ،پاالیشگاه ،کارت سوخت ،مصرف سوخت ،حملونقل سبک
 .1پژوهشگر حوزۀ انرژی در گروه پژوهشی «شبکۀ کانونهای تفکر ایران»؛ رایانامهghoreyshi@elenoon.ir :
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 .1مقدمه
در ایران ،بنزین و گاز طبیعی فشردهشده ( )CNGسوخت بخش حملونقل سبک را تشکیل میدهند.
از آنجا که به صورت سنتی بخش قابل توجهی از بنزین مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین میشده
است و با در نظر داشتن اینکه جایگزینی بنزین در کوتاهمدت امکانپذیر نیست ،بنزین بهعنوان یک
کاالی راهبردی (استراتژیک) محسوب میشود .به همین دلیل ،نیاز کشور به واردات به عنوان پاشنۀ
آشیل اقتصاد کشور مورد سوء استفادۀ دولتهای متخاصم قرار گرفته است .از اینرو ،سیاستهای
خودکفایی در تولید کاالی استراتژیک بنزین همواره مورد توجه بودهاست.
در نیمۀ اول دهۀ  1380تقاضای بنزین در کشور ساالنه  10درصد رشد داشت .تقاضای رو به رشد
بنزین ،که البته بخش قابل توجهی از آن به قاچاق مربوط میشد ،سبب شده بود واردات بنزین در سال
 1385به  27,5میلیون لیتر در روز برسد .این حجم از واردات 37 ،درصد از کل تقاضای بنزین را تشکیل
میداد که موجب گردید کشورهای متخاصم ،درصدد تحریم واردات بنزین برآیند تا بلکه بتوانند از
این طریق ،کشور را با مشکالت اقتصادی مواجه نمایند.
در همان سالها ،در مجلس و دولت ،برای حل این مشکل بحث و گفتگو میشد اما در عمل،
مسئلۀ افزایش تقاضا و رشد واردات روزبهروز وضعیت بحرانیتری به خود میگرفت .سرانجام ،پس از
اجرای آزمایشی طرح «کارت هوشمند سوخت» در زاهدان ،دولت در قالب بودجۀ سال  ،1386مکلّف
به اجرای سهمیهبندی بنزین با اولویت استفاده از کارت هوشمند سوخت شد .این قانون سبب شد در 5
تیر  1386سهمیهبندی بنزین بر بستر سامانۀ هوشمند سوخت اجرا شود.
ً
استفاده از کارت سوخت موجب شد از سویی ،قاچاق بنزین تقریبا متوقف گردد و از سوی دیگر،
تقاضای بنزین با کاهش مواجه شود .به همین دلیل ،واردات فزایندۀ بنزین متوقف و روند کاهشی
جایگزین آن شد.
سهمیهبندی بنزین سبب اقبال مردم به سمت استفاده از سوخت جایگزین ،یعنی  CNGشد .از سوی
دیگر ،بهتدریج با تولید بنزین در برخی مجتمعهای پتروشیمی خوراك مایع ،بخش اعظم نیاز بنزین در
داخل تأمین گردید .در نتیجۀ این اقدامات ،در سالهای  1387تا  ،1391روند کاهش مصرف و واردات
بنزین ادامه یافت و استفاده از  CNGگسترش پیدا کرد .در سال  ،1391واردات بنزین به کمترین رقم در
 25سال اخیر یعنی رقم  1,75میلیون لیتر در روز برسد .کاهش سهم واردات موجب گردید که علیرغم
تحریم واردات بنزین به کشور در تابستان سال  ،1389مشکلی برای تأمین سوخت به وجود نیاید .البته
راهاندازی نشدن پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس مانع رسیدن کشور به خودکفایی کامل در تأمین بنزین
شد.
ً
اما در دهۀ  ،1390مجددا مصرف بنزین و واردات آن رو به افزایش گذاشته است .با توجه به وجود
سیاستهای خصمانۀ علیه ایران ،این روند میتواند کشور را در معرض خطر مجدد تحریم قرار دهد.
بنابراین ،ضروری است بستههای سیاستی مناسب در راستای مقاومسازی اقتصاد بخش حملونقل و
سوخت اجرایی شود.

 .2رﺷﺪ واردات ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﺳﺎلﻫﺎى اﺧﯿﺮ
همانطور که گفته شد ،در اوایل دهۀ  ،1390میزان واردات بنزین به حداقل مقدار خود رسید .اما
بهتدریج حجم واردات بنزین افزایش یافت تا آنجا که در سال  ،1395میزان واردات بنزین به بیش از
 6,5برابر سال  ،1391یعنی به رقم  12میلیون لیتر در روز ،رسید .شکل  1روند واردات بنزین در بیست
سال اخیر را نشان میدهد.

شكل  .1نمودار روند واردات بنزین

 .3عوامل مؤثر بر رشد واردات بنزین
بهطور کلی عوامل مؤثر بر افزایش واردات بنزین در سه دسته قابل تبیین است:
 .1عدم افزایش تولید بنزین در داخل کشور
 .2افزایش تقاضای بنزین
 .3عدم توسعۀ سوخت جایگزین
در این بخش پیرامون هر کدام از عوامل فوق بحث میشود.
عدم افزایش توليد بنزین .براساس آمار رسمی ،رشد تولید بنزین داخلی در دهۀ  1390متوقف
شده است .شکل  2نمودار روند تولید بنزین در داخل کشور را نشان میدهد.
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گرچه سهم واردات بنزین از کل مصرف در سال  ،1395از  16درصد بیشتر نبوده است اما روند
افزایش این سهم نشان میدهد اگر سیاستهای مناسب اجرا نشود ممکن است در سالهای آینده سهم
واردات به بیش از  25درصد برسد و کشور را با چالش مواجه کند .از اینرو ،با در نظر داشتن اینکه بنزین
یک کاالی استراتژیک است و کشورهای متخاصم همواره بهنوعی سیاست ضربه زدن به اقتصاد کشور
را دنبال کردهاند ،اجرای بستههای سیاستی مناسب در جهت کاهش وابستگی به واردات این فراورده
ضروری است.
رشد واردات بنزین سبب خروج مبالﻎ قابل توجهی ارز از کشور شده است .برای مثال ،در ،1393
برای واردات روزانه  4,7میلیون لیتر بنزین ،حدود  1میلیارد دالر ارز از کشور خارج شده است .میزان
واردات در سالهای 1394و  1395به مراتب بیشتر از این بوده است.

179

کمی توليد بنزین در  20سال اخير
شكل  .2نمودار روند ئﻐييرات ّ
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علت عدم افزایش تولید بنزین و حتی کاهش آن در سالهای اخیر از یک سو به عدم افزایش ظرفیت
پاالیشگاهی کشور بازمیگردد .مهمترین پروژۀ تولید فراوردۀ کشور ،یعنی پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس
در بندرعباس ،همچنان راهاندازی نشده است .در سالهای گذشته ،چندین بار وعدۀ راهاندازی مرحلۀ اول
این پاالیشگاه و تبدیل ایران به صادرکنندۀ بنزین از طرف مسئولین داده شد اما نهتنها ایران به صادرکنندۀ
بنزین تبدیل نشده بلکه واردات آن چندین برابر شده است .پاالیشگاه آناهیتای کرمانشاه نیز فقط در حد
تخصیص زمین باقی مانده است .همچنین ،پروژههای پاالیشی سیراف عمدتاً با هدف تولید نفتا مطرح
شدهاند و در فاز اول ،تولید بنزین در آنها مطرح نیست.
گرچه طرحهای ارتقای کمیت و کیفیت بنزین در برخی پاالیشگاهها اجرا شده و کیفیت سوخت
بهویژه در کالنشهرها افزایش یافته اما اجرای این پروژهها پاسخگوی نیاز کمی کشور نبود و این کمبود از
طریق واردات برطرف شد.
از سوی دیگر ،کاهش استفاده از بنزین تولیدی واحدهای پتروشیمی سبب افزایش نیاز کشور به
واردات بنزین شده است.
افزایش مصرف بنزین .همانطور که گفته شد ،پس از سهمیهبندی بنزین مصرف این فراورده
کاهش پیدا کرد .شکل  3نمودار روند تقاضای بنزین را قبل و بعد از اجرای سهمیهبندی نشان میدهد.

شكل .3نمودار روند تﻐييرات مصرف بنزین در بيست سال اخير

کاهش تقاضای بنزین بعد از سهمیهبندی و همچنین بعد از اجرای مرحلۀ اول هدفمند کردن
یارانهها سه علت عمده دارد:
ـ کاهش قاچاق بنزین
ـ افزایش رغبت مردم به استفاده از سوخت جایگزین ()CNG
ـ کاهش استفاده از خودروی شخصی و اصالح نسبی رفتار مردم.
در توضیح موارد فوق باید گفت افزایش شفافیت در عرضۀ سوخت بر بستر سامانۀ هوشمند ،سبب
جلوگیری از قاچاق بنزین بهویژه قاچاق سازمانیافته شد که اثر دفعی آن ،کاهش شدید تقاضای بنزین
در سال  1386بود .تداوم روند کاهش مصرف در سالهای بعد بیش از آنکه مرتبط با قاچاق باشد ،ناشی
از جایگزینی  CNGدر بخش حملونقل سبک بود .همچنین براساس آمارها ،بعد از سهمیهبندی ،شیب
رشد کل مصرف سوخت حملونقل سبک (مجموع  CNGو بنزین) کمتر شد که میتواند نشاندهندۀ
کاهشتقاضایاستفادهازخودرویشخصیوگسترشحملونقلعمومیباشد.نمودارزیرروندمجموع
مصرف بنزین و  CNGرا نشان میدهد.

اما همانطور که شکل  3نشان میدهد پس از تجربۀ حداقل مصرف بنزین در سال  ،1390با توقف
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصرف بنزین رویۀ افزایشی به خود گرفت .اجرای مرحلۀ دوم قانون
هدفمندی نیز قیمت نسبی بنزین آزاد و سهمیهای را به یکدیگر نزدیکتر کرد و درنتیجه چندان در
کنترل مصرف اثر نداشت .سرانجام ،در سال  1394و  ،1395با تکنرخی شدن بنزین مصرف آن بیش
از پیش رشد کرد به طوری که رشد مصرف در سال  1395نسبت به  ،1394به بیش از  5درصد رسید.
بنابراین ،اجرا نشدن مراحل بعدی قانون هدفمند کردن یارانهها و تکنرخی کردن بنزین را میتوان از
مهمترین علل رشد مصرف در دهۀ  1390دانست .پیرامون توقف توسعۀ  CNGو همچنین رشد تولید
خودرو در سالهای اخیر در ادامه مطالبی خواهد آمد.
توقﻒ توسعۀ سوخت جایگزین) .(CNGبا توجه به ارزان بودن و در دسترس بودن این
سوخت پاك ،سیاست گسترش استفاده از آن در دهۀ  1380در دستور کار قرار گرفت که در نیمۀ
دوم این دهه ،موجب کاهش مصرف و واردات بنزین شد .اما در دهۀ  1390استفاده از  CNGبه نسبت
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شكل  .4روند تﻐييرات کل تقاﺿای سوخت در بخش حملونقل سبك )مجموع بنزین و(CNG
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سالهای پیش از آن رشد چندانی نداشت و سهم آن در سبد سوخت در محدودۀ  22درصد متوقف شد.
به همین علت ،افزایش تولید خودرو و رشد تقاضای حملونقل ،سبب رشد مصرف و واردات بنزین در
سالهای اخیر شده است؛ در حالی که در فاصلۀ سالهای  1386تا  ،1394علیرغم رشد  2,5برابری تعداد
خودرو ،افزایش تقاضای حملونقل با گسترش  CNGپاسخ داده میشد و مصرف بنزین در طول  8سال
تقریباً ثابت ماند (شکل  .)1شکل  5نمودار روند تغییرات سهم  CNGدر سبد سوخت حملونقل سبک
را در سالهای گذشته نشان میدهد.

شكل  .5نمودار روند تﻐييرات سهم  CNGدر سبد سوخت بخش حمل و نقل سبك
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 .4راهكارهای کاهش سهم واردات بنزین در سبد سوخت
همانطور که گفته شد ،افزایش نیافتن تولید بنزین ،رشد تقاضای سوخت و توقف توسعۀ CNG
علل زمینهساز افزایش واردات بنزین در دهۀ  1390بودند .درنتیجه ،در راستای اصالح این وضعیت،
ضروری است برای مقابله با این عوامل بهنحو موثری اقدام شود .در این قسمت به اقدامات الزم برای
کنترل واردات بنزین و پیشگیری از بحرانی شدن آن اشاره میشود.
افزایش توليد بنزین داخل .مهمترین سیاست جلوگیری از گسترش وابستگی در کاالی
استراتژیک بنزین ،افزایش تولید در داخل کشور است .از اینرو ،ضروری است راهاندازی پروژۀ
پاالیشی ستارۀ خلیج فارس در اولویت قرار گیرد .پروژههای ارتقای کیفیت نیز اگر چه به لحاظ
زیستمحیطی و سالمت مردم دارای اهمیت زیادی هستند و باید پیگیری شوند اما نباید از جنبههای
امنیتی افزایش وابستگی به واردات بنزین و تحریمها غفلت شود.
اجرای سياستهای کنترل مصرف بنزین .همانطور که در بخشهای قبل گفته شد ،مصرف
بنزین روند افزایشی قابل توجهی به خود گرفته و میزان مصرف بنزین را به سالهای قبل از 1386
بازگردانده است .رشد  5درصدی در سال  ،1395نشان میدهد باید برای مقابله با واردات بنزین ،اجرای
سیاستهای کنترلی در دستور کار قرار گیرد.
راهکاری که در سالهای  1386تا ابتدای  1394از رشد قابل توجه مصرف جلوگیری و زمینۀ
استفاده از سوخت جایگزین را فراهم کرد ،سهمیهبندی بنزین بود .به نظر میرسد برای حفظ انگیزۀ
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جایگزینی  CNGدر بین مردم و همچنین کاهش تقاضای استفاده از خودروی شخصی استفاده از نرخ
پلکانی همچنان باید ادامه یابد .این اقدام منافع اقتصای نیز برای دولت دارد .چرا که با در نظر گرفتن
قیمت بنزین در فوب خلیج فارس در یک سال اخیر ،دولت یارانۀ زیادی برای واردات بنزین میپردازد.
بهعنوان مثال در شش ماه دوم سال  ،1395میزان یارانۀ پرداختی دولت برای جبران مابهالتفاوت قیمت
فوب و قیمت فروش داخلی ،بالﻎ بر  1200میلیارد تومان بوده است .با اجرای سیاست نرخگذاری
پلکانی ،میتوان قیمت بنزین در پلۀ دوم را معادل  90درصد قیمت وارداتی قرار داد تا از سویی یارانۀ
مستقیم پرداختی دولت به واردات کاهش یابد و از سوی دیگر ،تقاضای سوخت کمتر شود.
توسعۀ حملونقل عمومی درونشهری نیز از دیگر راهکارهای مهم کاهش مصرف سوخت است.
افزایش ناوگان اتوبوسرانی و توسعۀ مترو از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه هستند .همچنین
افزایش منابع تسهیالت تعویﺾ خودروی فرسوده و الزام خودروسازان به ارتقاء بازدهی انرژی در
محصوالت میتواند در کاهش مصرف بنزین مؤثر باشد .هماکنون الیحۀ ممنوعیت خرید و فروش
خودروهای فرسوده ،مراحل قانونی خود را برای تصویب میگذراند.
آنچه در مورد کنترل مصرف بنزین اهمیت دارد ،حفظ و ارتقای زیرساختهای نظارتی و ابزارهای
کنترلی از قبیل سامانۀ هوشمند سوخت است .عالوه بر اینکه طرحهایی از قبیل سهمیهبندی بنزین و
نرخگذاری پلکانی بر بستر کارت سوخت قابل اجرا هستند ،میتوان از این ابزار در راستای ایجاد
محدودیت سوختگیری برای خودروهای فرسوده و یا فاقد معاینۀ فنی بهره گرفت .هماکنون از این
طریق ،سهمیۀ سوخت ناوگان گازوئیلی جادهای که فاقد بیمهنامۀ شخص ثالث هستند ،قطع شده که
موجب کاهش قاچاق سوخت و افزایش ایمنی جادهها است.
توسعۀ استفاده از سوخت جایگزین .گسترش  CNGمیتواند مانند سالهای  1386تا  ،1390از
رشد مصرف و واردات بنزین بکاهد .طبق اظهارنظر مسئوالن ،هماکنون برای عرضۀ  CNGتا سقف
 40میلیون مترمکعب در روز ،زیرساخت در کشور وجود دارد در حالی که میزان مصرف روزانۀ این
سوخت تنها  21میلیون مترمکعب است که نشان میدهد نیمی از ظرفیت عرضۀ این سوخت پاك
بالاستفاده است .این تفاوت نشان میدهد بدون صرف هزینۀ هنگفت و تنها با اتخاذ سیاستهای درست،
میتوان مصرفکنندگان را به استفاده از  CNGترغیب کرد .اگر از ظرفیت ایجادشدۀ توزیع  CNGدر
کشور بهطور کامل استفاده شود ،نهتنها واردات بنزین متوقف میشود بلکه میتوان به صادرات بنزین
نیز امیدوار بود.
یکی از موانع پیش روی استفاده از سوخت جایگزین در کالنشهرها ،کمبود جایگاه سوخت به
نسبت تعداد خودروها است .این مسئله که ریشه در قیمت باالی زمین در شهرهای بزرگ دارد ،مانع
سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه شده است .ضروری است برای حل این معضل ،تسهیالت
ویژهای برای تخصیص زمین به متقاضیان درنظر گرفته شود و یا کارمزد جایگاههای  CNGافزوده شود.
در این راستا دولت در زمستان سال گذشته با افزایش کارمزد جایگاههای  CNGگام مؤثری برای توسعۀ
سوختجایگزینبرداشت.
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به عنوان یک راهکار جامع در بحث کنترل مصرف و جایگزینی  ،CNGمیتوان به «وضع عوارض
پلکانی بر مصرف بنزین بهمنظور توسعۀ حملونقل عمومی و  »CNGاشاره کرد .اگر متناسب با میزان
مصرف بنزین ،از مشتریان عوارض اخذ شود ،بهطور همزمان انگیزه برای کاهش مصرف ایجاد میشود
و منابع مورد نیاز توسعۀ حملونقل عمومی و جایگزینی  CNGتأمین میشود .توسعۀ  CNGهمزمان با
اجرای عوارض پلکانی سبب میشود هزینۀ حملونقل درونشهری تغییر چندانی نداشته باشد و درنتیجه،
تورم تا حد قابل توجهی کنترل شود .ضروری است تا زمان شناورسازی کامل نرخ بنزین و استفادۀ کامل
از زیرساختهای CNGهمچنان از نرخهای پلکانی به عنوان اهرم کاهش مصرف بنزین بهره گرفته شود.
 .5جمعبندی و نتيجه
پس از تجربۀ کاهش وابستگی به واردات بنزین در نیمۀ دوم دهۀ  ،1380در دهۀ  ،1390بهتدریج واردات
این فراوردۀ استراتژیک روند صعودی به خود گرفته بهطوری که واردات بنزین در سال  ،1395بیش از
 6,5برابر سال  91شده است .توقف استفاده از بنزین تولیدی پتروشیمیها ،عدم رشد ک ّمی قابل توجه
در تولید فراورده ،رها شدن سیاستهای کنترل مصرف و عدم گسترش استفاده از سوخت جایگزین را
میتوان از علل این پدیده برشمرد.
بهطور کلی ،ضروری است برای کاهش وابستگی کشور به واردات کاالی استراتژیک بنزین
سیاستها زیر به صورت همزمان اتخاذ گردد:
ـ افزایش کمی توليد فراوردههای پاﻻیشی با تأکيد بر

ـ راهاندازی هرچه سریعتر پاالیشگاه ستارۀ خلیج فارس
ـ اجرای پروژههای افزایش تولید در پاالیشگاههای کشور.

ـ بهرهگيری از سياستهای کنترل مصرف از جمله،

رشد واردات بنزین در ایران و سیاستهای کنترل آن
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ـ وضع نرخ پلکانی برای بنزین و آزادسازی قیمت در پلههای باال
ـ تعیین عوارض توسعۀ حملونقل عمومی و گسترش  CNGبه صورت پلکانی
ـ ایجاد محدودیتهای مختلف سوختگیری برای خودروهای فرسوده یا فاقد معاینۀ فنی بر بستر
سامانۀ هوشمند سوخت.

ـ گسترش استفاده از سوخت جایگزین با تأکيد بر

ـ احداث جایگاههای جدید در کالنشهرها با تسهیل تصرف اراضی برای متقاضیان و افزایش
کارمزد
ـ ترغیب مردم به استفاده از  CNGبا ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی .
با بهرهگیری از این بستۀ سیاستی رشد وابستگی به واردات بنزین متوقف و خطر ناشی از تحریم و
خصومتهای احتمالی در آینده کاهش مییابد .ضروری است تا زمانی که کشور ایران به صادرکنندۀ
بنزین تبدیل نشده است ،سیاستهای افزایش تولید داخل ،کاهش مصرف و جایگزینی سوخت از سوی
قوای مققنه و مجریه پیگیری شود.

