
  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  بخش پنجم

  هيدروكربوريواردات و صادرات 
  

  . واردات 1-5

  خام (سوآپ) . واردات نفت1-1-5

تيك ايران در ميان كشورهاي منطقه موجبات اين امر را فراهم كرده است كه بتواند جايگاه ويژه و ژئوپل

رابطه به علت عـدم دسترسـي   توليدات ديگر كشورهاي همسايه را نيز صادر كند. در اين  ،غير از توليدات خود

المللي، با صرفه بودن مسير  نيهاي آزاد ب اهر برخي از همسايگان به خصوص كشورهاي مجاور درياي خزر به آب

قراردادهـايي بـا   امضـاء  منجر به  انتقال نفت از ايران به لحاظ داشتن مرز دريايي با خليج فارس و درياي عمان

ين نفتي كشورهاي همسـايه شـمالي شـد كـه بـر اسـاس آن روزانـه        هاي خارجي درگير در توسعه مياد شركت

شد و در عوض به همـين مقـدار    هاي تهران و تبريز مي از آن كشورها تحويل پااليشگاه سبك خام نفتمقاديري 

ترتيـب مبادلـه   گرديـد. بـدين    سبك ايران در خليج فارس به شركاي تجاري آن كشورها تحويـل مـي   خام نفت

هاي مـرتبط   به اوج خود رسيد و همزمان نيز پروژه 1388شورهاي حاشيه درياي خزر تا سال با ساير ك خام نفت

به طـوري  ادامه يافت. در روز هزار بشكه  500تا  خام نفتبا اين طرح در جهت افزايش تحويل، انتقال و مبادله 

ر بـا عنـوان طـرح    كشورهاي حوزه درياي خز خام نفتفاز سوم طرح انتقال فرآورش  1392كه در اواسط سال 

ظرفيـت  بـه  خـام   مخزن ذخيره نفت 4برداري رسيد. در اين طرح  به بهره مغانك -تعادلي سارياحداث مخازن 

هـزار   6نشاني با سقف ثابـت   مخزن ذخيره آب آتش 2، هزار مترمكعب با سقف شناور در ساري و مغانك 40

هزار متر مكعبي در ساري احداث شـده   6نشاني بدون سقف  مخزن ذخيره آب آتش 2 و در مغانك يمتر مكعب

برداري از  كند. با بهره هاي تهران و تبريز را تامين مي است. مخازن تعادلي در اين بخش امنيت خوراك پااليشگاه
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كشورهاي حوزه درياي  خام نفتاز طرح انتقال و فرآورش  خام نفتهزار بشكه  500اين فاز امكان انتقال روزانه 

ندر نكا مشتمل بر احـداث  در ب خام نفتاي طرح افزايش سوآپ  هاي توسعه پروژه ،بر آنه خزر فراهم شد. عالو

هاي نفتـي،   هاي تخليه و بارگيري فرآورده هاي مختلف و چند منظوره شامل اسكله گير، ساخت اسكلهحوضچه فرا

هـزار تـن در    14يـت  هايي بـا ظرف  هاي تعميراتي براي پهلوگيري نفتكش هاي خدماتي و پشتيباني و اسكله اسكله

  با پيشرفت فيزيكي خوبي در دست اجرا قرار داشت.  1392بندر نكا در سال 

هاي انجام شـده و   ريزي برنامه رغم عليهاي اخير  هاي فوق، قطع ناگهاني سوآپ در سال با وجود فعاليت

اي ايجـاد   به گونـه شرايط را  ،با كشورهاي حاشيه درياي خزر خام نفتآغاز مجدد مذاكرات براي احياي سوآپ 

خـود بـا ايـران     خـام  نفتكرده است كه كشورهاي حاشيه درياي خزر رغبت چنداني براي از سرگيري معاوضه 

هاي خـارجي   ترتيب با توقف سوآپ يك فرصت و موقعيت عالي از دست رفت و برخي از شركتندارند. بدين 

براي انتقال نفت منطقه آسـياي ميانـه    ذكورهاي م توسط شركت هاي ديگري از بازار ايران خارج شدند و گزينه

اين امـر   بود به داليل استراتژيك براين كه از نظر كارشناسان اقتصادي نبا وجود اي CPCو  BTCنظير خط لوله 

   در نظر گرفته شد.

  هــاي در ســالالــذكر را  مبــادي وارداتــي فــوقخــام از  نفــت كــل ميــزان وارداترونــد  5-1جــدول 

  دهد. نشان مي 92-1378

  1378- 92ي ها سال درخام  نفت واردات .5-1جدول 

  هزاربشكه در روزواحد: 

 خام  ت نفتواردا  سال

1378  4/8  

1379  06/15  

1380  44/5  

 1381   04/20  

1382  76/71  

1383  76/85  

1384  18/76  

1385  41/131  

1386  17/105  

1378  24/74  

1388  8/89  

1389  26/13  

1390  44/3  

1391  03/1  

1392  0  
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  . واردات فرآورده5- 2-1

سـاليان  از هـاي گونـاگون برحسـب مـورد      مقاديري فرآوردهواردات  ،هاي نفتي مين كمبود فرآوردهأبه منظور ت

  داخلي در نوسان بوده است.نياز صورت گرفته كه كم و بيش روند آن با توجه به تقاضاي  1392سال تا گذشته 

ــدول  ــودار  5-2جـ ــزان وار 5-1و نمـ ــد ميـ ــرآوردهرونـ ــي  دات فـ ــاي نفتـ ــالرا هـ ــاي در سـ   هـ

  دهد.نشان مي 92-1382

  هاي نفتي . واردات فرآورده5- 2جدول 
  

 ���� ���� ���� 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

 هزاربشكه در روز

  بنزين معمولي
03/95 58/142 04/156 95/172 81/119  62/129 

98/7 

 24/97 ��/�� ��/	 �
/�� 
 1/124  نزين سوپرب

 � � � � 0 0 07/0 0 0 0 06/0 بنزين هواپيما

 � � 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سفيد نفت

 �/�� �/�� � 79/6 33/31 169/48  75/43 32 82/1 06/1 0 گاز نفت

 ��/�� ��/�� 0 93/19 02/9 705/15 92/6 0 0 0 0  *برش سنگين نفتي از پتروشيمي

 �/�� ��/�� ��/�� 95/21 21/23 85/20 56/20 6/24 3/18 62/19 19/21 **گازمايع


� 91/145 64/195 34/214 1/191 55/229 16/176 26/163 28/116  جمع كل/�� �/�� ��/�� 

  خام در سال ميليون بشكه معادل نفت

 بنزين معمولي
32/30 61/45 78/49 18/55 22/38 47/41  

54/2  
02/31  	�/	  ��/�  ��/�  

  59/39  بنزين سوپر

  0 02/0 بنزين هواپيما
 

0  
 

0  
 

02/0 0  
 

0  
 

� � � � 

  0 سفيد نفت
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

0  
 

� � � � 

  0 گاز نفت
 

38/0 65/0 47/11  68/15 31/17 23/11 43/2 � ��/� ��/� 

 ��/�� ��/�� � 14/7 23/3 64/5 48/2 0 0 0 0  برش سنگين نفتي از پتروشيمي

 �/�	 �/	 �/�� 07/5 36/5 95/4 75/4 68/5 23/4 66/4 89/4  گازمايع

  09/22  73/20  96/12  67/45  96/61  37/69 15/61 33/72 66/54 65/50 23/35  جمع كل

  الملل و گزارش شركت پخش مĤخذ: امور بين

  گردد. زريق ميي براي مصرف كشور تتوليدي و واردات گاز نفتبرش سنگين نفتي از پتروشيمي به عنوان واردات محسوب شده و به * 

  واردات گاز مايع شامل برداشت گاز مايع از پتروشيمي و واردات از كشورهاي همسايه شمالي براي مصارف داخلي است.**
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موتـور   بنـزين  رشد بـاالي مصـرف  ، 1392در سال  5-2براساس ارقام مندرج در جدول : موتور بنزين

و افزايش بنزين ساخت داخـل از طريـق   ، ها هدفمندي يارانه بندي و همچنين اعمال قانون اعمال سهميه رغم علي

هاي داخلي و همچنين دريافت بنـزين   سازي و بهبود فرآيند در پااليشگاه هاي توسعه و بهينه برداري از طرح بهره

وسـط واردات  به نحوي كه ميـزان مت  ،واردات اين فرآورده را اجتناب ناپذير كرده بودهاي پتروشيمي،  از مجتمع

 ميليون ليتر در روز) 52/1رسيد كه نسبت به سال قبل (در روز ليتر  ميليون 67/3به حدود  1392در سال  آن

هاي پتروشيمي در نيمه دوم  شايان ذكر است كه كاهش بنزين دريافتي از مجتمع .يافت افزايش برابر 5/2ود حد

  ن موتور موثر بوده است.به علت كاهش آلودگي محيط زيست نيز در افزايش واردات بنزي 1392سال 

هاي داخلي و رشد فزآينده  گاز در پااليشگاه هاي اخير به علت محدوديت در توليد نفت در سالگاز:  نفت

واردات ايـن فـرآورده    ،ها در فصـل سـرد   به دليل جبران كمبود سوخت نيروگاه بخصوص ،مصرف اين فرآورده

قيمت اين تثبيت  با 1392و  1391  هاي در سال. ده استناپذير بو اجتنابمتناسب با شرايط آب و هوايي كشور 

جبران كمبود گـاز  به علت  گاز مصرف نفتهاي مختلف مصرف،  در بخش كنترل عرضه آن رغم عليو   فرآورده

لـذا عـالوه بـر اسـتفاده از بـرش سـنگين نفتـي         .افزايش يافت هاي كشور به خصوص در فصل سرد در نيروگاه

  مقدار كمي واردات انجام شد. اي جبران كمبود مصرفبر ،دريافتي از پتروشيمي

شركت  وسطاز كشورهاي آسياي ميانه تهاي اخير  همانند سال واردات گازمايع 1392در سال  گازمايع:

 1382- 92 هاي سال درهاي نفتي  روند واردات فرآورده. 5- 1نمودار 
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از  و بقيه كمبود اين فرآورده شدهانجام كشور  و شمال شرق ملي پااليش و پخش براي مصرف در مناطق شمالي

و واردات از كشـورهاي   عسـلويه نظيـر  ساير منابع ( و )بندرامام و خارك( تروشيميتوليدات پبرداشت از طريق 

كـه بـه علـت     استبالغ شده  روزهزار تن در  36/0صورت گرفته است كه در مجموع ميزان آن به ) همسايه

نسبت به  هاي نفت و افزايش توليد اين فرآورده سازي در پااليشگاه هاي جديد توسعه و بهينه برداري از طرح بهره

   درصد كاهش يافته است. 4/66سال قبل 

سال هاي نفتي در  حجم كل واردات فرآورده ،شودمشاهده مي 5-2كه در جدول  چنان ها: وردهآكل فر

در سال بوده كه نسبت به  خام ميليون بشكه معادل نفت 09/22 هزار بشكه در روز معادل 67/65 حدود 1392

  دهد.نشان مي افزايش درصد 54/6گاز حدود  نفتنزين موتور و بواردات افزايش به علت  سال قبل

  ها سوآپ فرآورده

هاي نفتي در كشورهاي آسياي ميانـه و نبـود    موقعيت جغرافيايي استراتژيك ايران، حجم توليد فرآورده

و ترانزيـت  نقش ايران را به عنوان انتقال، سوآپ  ،المللي و بازارهاي منطقه هاي بين دستيابي اين كشورها به آب

  كننده كرده است.  هاي مختلف انرژي در منطقه حوزه آسياي ميانه و خاورميانه بسيار موثر و تعيين حامل

هاي نفتي شمال كشور و توسعه خطـوط   با ايجاد زيرساختارها در پايانه گذشتههاي  سالدر بر اين اساس 

تلف نفتي از كشورهاي حاشيه دريـاي خـزر   هاي مخ فرآوردهخام و  نفتسوآپ توجهي براي  قابلظرفيت  ،انتقال

عمليات سوآپ فرآورده در شركت ملي پخـش بـراي تـامين بخشـي از سـوخت مـورد نيـاز         .فراهم شده است

جـويي در   در مناطق شمال، شمال شـرق و غـرب كشـور بـا هـدف صـرفه       هاي كشور و نياز به فرآورده نيروگاه

مناطق اشاره شده، آزاد شدن بخشي از ناوگـان حمـل و نقـل     هاي حمل و نقل فرآورده از مبادي توليد به هزينه

هاي ديگر، كسب درآمد براي شـركت ملـي پخـش از طريـق دريافـت حـق        فرآورده و استفاده از آن در بخش

آغاز شده و همچنان تاكنون  1374هاي مازاد بر نياز داخل به عنوان معوض از سال  سوآپ و صادرات فرآورده

ها به طور عمده توسط بخش خصوصي و در صورت نياز  فعاليت سوآپ فرآوردهاست.  بدون توقف ادامه داشته

هاي اخيـر بـر افـزايش     و اين شركت در سال استساً توسط شركت ملي پخش انجام شده أبه فرآورده خاص ر

مقـدار   5-3جـدول   سوآپ از كشورهاي همسايه به ويژه به منظور كاهش قاچاق فرآورده تاكيد داشـته اسـت.  

داخلـي كشـور (نظيـر تـامين     هاي نفتي كه توسط شركت ملي پخش براي تامين نيازهاي مناطق  فرآورده سوآپ

نشـان  را انجـام شـده    1391-92در دوره زمـاني  كشورهاي همسايه از هاي نكا و غرب كشور)،  سوخت نيروگاه

  دهد. مي
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  1391- 92هاي  ها در سال سوآپ فرآورده. 5- 3جدول 

��	
��  
���� ���� 	���  ��� 	� ��  

���� ����  ����  ����  

 ���� ���    �������� ��������  �����  	
/����	  

� ! �	��  �������� ���� ��������� �
���  ��/	�		�  

� ! ���  �������������   �����  �  
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���  ������  

   

گاز مايع  تن هزار 31/70ار با مقد ها سوآپ فرآورده 1392در سال  ،دهد چنان كه جدول فوق نشان مي

  است. داشته  افزايشدرصد  9/89نسبت به سال قبل  ،كوره نفتتن هزار  99/96و 

  . واردات  گازطبيعي1-5- 3

به خصوص ايران  است ها سال شرق كشور، ي و شمالمناطق شمالمورد نياز طبيعي گاز بخشي از به منظور تأمين 

و بدين ترتيب تقريباً  كند يون متر مكعب گاز از تركمنستان وارد ميميل 30تا  23روزانه بين درفصول سرد سال 

نمايد. واردات گاز از تركمنستان از دو طريق  درصد مصرف خود را از اين طريق تامين مي 10 حدود هر سال

برداري  به بهره 1376كردكوي در سال  –كيلومتري كربچه  200شود. نخستين خط لوله گاز وارداتي  انجام مي

 كند. دومين خط ميليارد متر مكعب گاز خود را به ايران صادر مي 8تا  6يد و از اين خط تركمنستان ساالنه رس

كه ظرفيت ساالنه آن  باشد مي كيلومتر 30خانگيران به طول  -سرخس –آباد  دولتلوله گاز وارداتي خط لوله 

نيز با عنوان تبادل گاز يا  مقداري گاز ،نالوه بر واردات گاز از كشور تركمنستاعميليارد متر مكعب است.  12

   .دوش ميمنتقل سوآپ بين آذربايجان و ايران براي تحويل به نخجوان 

در را  )و برداشت از گاز آذربايجانشامل واردات از تركمستان (واردات گاز سبك كل مقدار  5-4جدول 

  دهد:نشان مي 1386-92ي ها سال

  1386- 92ي ها سال درواردات گاز سبك روند كل . 5- 4جدول 

  ارقام: ميليون متر مكعب در روز

  91نسبت به  92رشد   1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  كشور مبدا

  /تركمنستان

  آذربايجان
93/16  31/19  86/15  64/24  36/32  75/12  72/14  45/15  
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سـرماي شـديد   به علـت   1392در سال واردات گاز به كشور كل ميزان  ،كه از ارقام جدول مشهود است چنان

 72/14بـه  و  ش داشته افزاي درصد نسبت به سال قبل 45/15با شرق كشور   مناطق شمال و شمال زمستان در

  . بالغ گرديده است ميليون متر مكعب در روز

سال گذشته تاكنون واردات گاز طبيعي از تركمنسـتان فـراز و فرودهـاي متعـددي      پنجشايان ذكر است كه از 

وري كه در اين مدت تركمنستان سه بار به طور رسمي صادرات گاز به كشور را متوقف كرده است. داشته به ط

با انجام مذاكراتي كه بين مقامات ايران و طرف تركمنستاني انجام شـد ضـمن آن    1392بر اين اساس در سال 

ورت در اختيـار  مقامات تركمنستان متعهد شدند بـراي زمسـتان در صـ    ،كه تغييري در قيمت گاز حاصل نشد

د، ليكن بر اساس اظهارات مسئولين شركت نداشتن توان و ظرفيت توليد، مقدار گاز بيشتري را تحويل ايران نماي

توانسـت بـيش از آن چـه كـه در سـال       ملي گاز با توجه به زمستان بسيار سخت سال، هر چند تركمنستان مي

هـاي موجـود در    اي محـدوديت  پارهاشد اما به دليل به ايران گاز تحويل داده صادرات به كشور داشته ب 1392

بيشتر از تعهـد   ، پرداخت هزينه صادرات با مشكل مواجه شد در نتيجههاي مالي و فنĤوري م دسترسي به مكانيز

  كشور ، صادرات گاز توسط تركمنستان انجام نشد. به

  

  سنگ. واردات زغال5- 4-1

كـه توليـد    شـود  اسـتخراج مـي  در سـال،   كشـور  سـنگ  غالميليون تن از ذخائر ز 5/2تا  2حدود  تقريباً

 2تـا   4/1 ،آهن اصفهان و فوالد مباركـه  كه كارخانه ذوب در حالي ،باشد تن ميميليون  2/1كنسانتره آن حدود 

بنابراين كمبودها بايد از طريق واردات تامين شود. بـر   ،نياز دارندبه صورت كك سنگ  تن در سال زغال ميليون

دهـد و ايـران در زمـره     حال حاضر بيشترين واردات زغال سنگ را از نظر نوع، كك تشكيل مـي  اين اساس در

   .شو قرار دارد از نوع كك در جهان سنگ زغال بزرگ خريداران و واردكنندگان

  دهد. نشان مي 1392 را در سال به جز كك ،وارداتي سنگزغال مقدار ساير انواع 5-5جدول 

  1392(به جز كك) در سال  سنگ وارداتياع زغالانو ساير.  مقدار 5- 5جدول 

  )وزن (تن  نوع

 282  ها بدون ماده فرار  ساير آنتراسيت

  42367  ها به هم فشرده نشده كه در جاي ديگري مذكور نباشد سنگ ساير زغال

 0  سنگ تهيه شده باشد كه از زغال ،هاي جامد همانند سنگ و سوخت سنگ قالبي، گلوله زغال زغال

  649/42  هزار تن)جمع (
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نشـان  را  1382-92هـاي   در سـال  شامل كك وارداتي مصرف شده سنگزغال كل واردات 5-6دول ج

  دهد. مي

  (هزار تن در سال)         1382- 92ي ها سالدر سنگ زغالكل .  واردات 5- 6جدول  ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ

  )'&%  %'&%  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  سال
 تغييرات

 91به92

رشد 
ساليانه 

  7/918 903 1476 1170 93/605 09/773 03/982 2/940 3/919 4/1107 8/626  واردات
  ميليون 9/3 02/2

  خام نفت معادل بشكه
3 3/5 4/4 5/4 7/4 7/3 9/2 6/5 06/7 ��/� �/� 

كارخانجـات ذوب   وارداتـي  معادل مصـرف كـك  1392تا1390سال ت نيرو و در از ترازنامه انرژي وزار 1389تا  1382سال از ارقام واردات 

  .در نظر گرفته شده استو ساير انواع زغال سنگ آهن اصفهان و فوالد مباركه 

 

 هزار تن بـوده اسـت كـه    7/918معادل  1392در سال سنگ  زغالواردات  ،دهد چنان كه جدول فوق نشان مي

از كـك وارداتـي و مقـدار    فهان ارخانه فوالد مباركه اصآهن اصفهان و ك كارخانجات ذوبميزان مصرف  معادل

   باشد. سنگ مي واردات ساير انواع زغالكمي نيز 

درصـد   2حالي كه واردات زغال سنگ نسبت بـه سـال قبـل حـدود     دهد، در  ميآمار جدول فوق نشان 

  روبرو بوده است. افزايشدرصد  9/3 با 1382-92در دوره زماني رشد متوسط ساليانه واردات  افزايش داشته،

  . صادرات 2-5

  خام  . صادرات نفت5- 1-2

خام در اوپك كـه بـراي كشـورهاي عضـو در نظـر      با توجه به رعايت سقف توليد نفتخام  ميزان صادرات نفت

خام  تعهدات نفتپس از تامين توليد شده كشور خام  نفت كل پذيرد. بنابراين در سقفصورت مي شود ميگرفته 

   شود. تخصيص داده ميهاي داخلي  خوراك پااليشگاهبراي خام فتنمابقي  ،صادراتي

  دهد.نشان ميرا  1378-92هاي  خام طي سالصادرات مستقيم نفتروند  5-2و نمودار  5-7جدول 
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  1378- 92ي ها سال در خام نفتمستقيم صادرات  .5-7جدول 

  در سالخام  واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  خام  صادرات نفت  سال

    1378  3/737  

1379  831  

1380  8/757  

 1381   3/748  

1382  7/891  

1383  1/886  

1384  7/866  

1385  6/881  

1386  65/908  

1387  73/862  

1388  96/799  

1389  97/819  

1390  47/810  

1391  48/413  

1392  77/372  

  

   

 1382- 92هاي  در سالخام  صادرات نفت. 5-2نمودار 
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در دوره زمـاني  خـام  مستقيم نفتطور كلي صادرات  به ،كه از ارقام مندرج در جدول مشهود است چنان

هـاي داخلـي و    هاي تعيين شده براي اعضا در اوپـك و تـامين خـوراك پااليشـگاه     سهميه با توجه به 90-1387

هـاي شـديد و    اعمال تحـريم به دليل  1391همراه بوده است. در سال  با نوسانات معمولهمچنين تقاضاي بازار 

خـام   صادرات نفت ،ساير كشورها از طرف كشورهاي غربيبراي ران از ايخام  هاي واردات نفت محدوديت ايجاد

 يدرصـد  49ه طوري كه ميزان آن با رشـد كاهشـي   به شدت كاهش يافت ب) 1390(سال نسبت به سال قبل 

سپس بر اساس طرح مشترك  ،هاي شديد تا نيمه دوم سال ادامه داشت اعمال تحريم 1392در سال  .روبرو شد

مطـابق بـا    1392دي مـاه   30نامه ژنـو در   (آغاز مرحله اول توافق 5+1كشورهاي گروه  توافق شده ميان ايران

به حالت شده يك ميليون بشكه در روز   هاي مرتبط با صادرات نفت كشور در سقف تعيين تحريم) 2014ژانويه 

ان به منظور حمل المللي براي شركت ملي نفتكش اير ه خدمات مرتبط با كشتيراني بينيتعليق درآمد و موانع ارا

اين شده لغو گرديد. با   جنوبي در سقف تعيين كشور چين، هند، تركيه، تايوان، ژاپن و كره شش بهخام ايران  نفت

 0213/1وجود ميانگين صادرات نفت كشور بر طبق آمار رسمي اعالم شده توسط شركت ملي نفت ايـران بـه   

چنـان بـا    ) هـم 1391سيد كه نسبت به سال قبل (سال ميليون بشكه در سال) ر 77/372بشكه در روز (معادل 

ميليون بشكه  489/2با صادرات  1386سال گذشته، سال  15طي درصد روبرو شد. بنابراين  6/9رشد كاهشي 

صـادرات   تـرين  تـرين و كـم   ميليون بشكه در روز ركـورددار بـيش   0213/1با صادرات  1392در روز و سال 

  اند. خام بوده نفت

خام وارداتي بـه عنـوان   نفت كه به ازاي بودركت ملي نفت متعهد ش ،خام رات مستقيم نفتصادعالوه بر 

ي تهـران و تبريـز   هـا  پااليشگاهمستقيماً براي خوراك كه درياي خزر از مسير ايران  هحاشيسوآپ از كشورهاي 

ـ وارداتي خام نفتميزان  معادل ،الزحمه سوآپ پس از دريافت حقشد، تخصيص داده مي اب كشـورهاي  حسـ  هب

طور به  1392اين عمليات در سال  ،ولي با توقف سوآپ صادر نمايد "سوآپ ازاي هصادرات ب"عنوان   همذكور ب

   متوقف شد. كامل

  دهد. نشان مي 1382-92ي ها سالدر طي را سوآپ  ازايه خام ب صادرات نفتروند  5-8جدول 

 

  1382- 92هاي  در سال ازاي سوآپ خام به . صادرات نفت5-8جدول 

  خام در سال واحد: ميليون بشكه معادل نفت

  1388  1387  1386 1385 1384 1383 1382 خام نفت

  22/32 61/29 33/38 58/46 61/23 39/31 19/26 خام  (سوآپ) صادرات نفت

  91نسبت به  92رشد  ���� ���� ���� 1389 خام نفت
  رشد متوسط ساليانه

92-1382  

� � �/�� �/�� 17/8  خام  (سوآپ) صادرات نفت  - 
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هـاي خـارجي    قـرارداد بـا شـركت   به علت اينكه  1389سال در اوايل دهد،  نشان ميچنانكه جدول فوق 

سوآپ به مقدار قابل  خام صادراتي به ازاي ميزان نفت سوآپ به حالت تعليق درآمد،طرف مقابل تمديد نشد و 

مجدداً عمليـات سـوآپ آغـاز گرديـد و بـه       1390سالدر اوايل تابستان هرچند يافت ليكن  اي كاهش مالحظه

آغـاز مـذاكره بـا     رغـم  علـي  1392در سـال  با اين وجود  ،هزار بشكه در روز رسيد 25تا  20تدريج تا حداكثر 

خـام در   عمالً فعاليت سوآپ نفتاز عقد قرارداد با ايران  ها به علت عدم استقبال آنقرارداد   هاي طرف شركت

  متوقف گرديد. ور كاملطبه  و خارك نكا هاي پايانه
 

  . صادرات فرآورده5- 2-2

باشد به طوري كه ايران يكي از بزرگتـرين صـادركنندگان    كوره مي هاي نفتي كشور نفتعمده صادرات فرآورده

هاي مازاد بر مصرف داخلي برحسب مورد انجام  صادرات ساير فرآورده كوره در سطح منطقه و جهان است. نفت

  گيرد. مي

 1382-92در دوره زمـاني  را هاي نفتي كشـور   وردهآفرانواع صادرات روند  5-3مودار نو  5-9 جدول

  دهد. نشان مي
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  1382- 92در دوره  هاي نفتي . صادرات فرآورده5- 9جدول 

 ���� ���� ���� �(�� 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 سال

  هزاربشكه در روز


�/�� 87/183 54/141 94/156 066/176 1/242 9/231 4/234 2/257 كوره نفت
 	�/��� 
/��� 

 �/�� ��/�� ��/�� 9/2 74/15 28/5  41/1  0 2/9 1/21 8/3 گاز نفت

 � � �/�� 0 4/0 14/3  88/0 32/1 2 8/3 5/9 سفيد نفت

 �/�� � �/�� 2/0 0 0 0 0 0 0 0 گاز مايع

 � � � 144/0 0 0 001/0     سوخت جت

  �  �  �/��                  بنزين موتور 


                  برش سنگين نفتي از پتروشيمي�/�  �  �  

 	��/	� ���/�	 ���/�� 11/187 68/157 37/165 35/178 42/243 1/243 3/259 5/270  *جمع صادرات فرآورده بدون نفتا


�/�� 5/20 62/20 - 873/3 3/1 4/4 5/5 2 نفتا ��/
 ��/
  

 01/168 1/124 54/223 61/207 29/178 37/165 23/182 72/244 5/247 8/264 5/272  كل صادرات

   خام در سال ميليون بشكه معادل نفت 

 ��/�� ��/� ��/�� 33/75 98/57 47/64 13/72 18/99 01/95 29/96 37/105 كوره نفت

 �/� �/�	 �/�� 04/1 64/5 9/1 5/0 - 3/3 58/7 36/1 گاز نفت

 � � �/�	  14/0 08/1 30/0 45/0 68/0 3/1 24/3 سفيد نفت

 �/�� � �/�� 05/0 0 0 - - - - - گاز مايع

 � � � 05/0 0 0  0003/0     -    سوخت جت

 � � �/���                  بنزين موتور 

 � � �/�	�                  برش سنگين نفتي از پتروشيمي


/�� 46/76 76/63 45/67 94/72 63/99 98/98 18/105 97/109 فرآورده بدون نفتا جمع صادرات� ��/�� ��/�� 

 73/2 59/2 82/5 48/6 72/5 - 07/1 36/0 22/1 53/1 55/0  نفتا

*�	��+ "�  53/110 71/106 21/100 100 01/74 45/67 50/69 95/82 6/88 65/49 77/67 

  باشد.هاي نفتي ميالملل وزارت نفت و مقادير فروش ارزي صادراتي شركت ملي پخش فرآوردهصادرات شامل مقادير صادر شده توسط امور بين*
  

   

 1382- 1392هاي  سال درهاي نفتي  . صادرات فرآورده5-3نمودار 
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و گاز مايع گاز  فرآورده نفت مقداريكوره  عالوه بر نفت 1392در سال  ،شود مشاهده مي 5-9كه در جدول  چنان

  است.  جزء اقالم صادراتي قرار گرفته نظير عراق و افغانستان توسط شركت ملي پخش به كشورهاي همسايه، 

 01/168 احتساب نفتـا)  ا(ب هاي نفتي دهحجم كل صادرات فرآور، 1392در سال  ،براساس مطالب فوق

به علـت افـزايش صـادرات    خام در سال) بوده، كه  ميليون بشكه معادل نفت 77/67 هزار بشكه در روز (معادل

   دهد.نشان مي افزايشدرصد  38/35 نسبت به سال قبلو نفتا  كوره نفت

  

  . صادرات گازطبيعي 2-5- 3

يم، باال بودن ميزان مصرف نسـبت بـه توليـد، تـاخير در     صادرات گاز كشور به علت مسائلي چون تحر

هـاي اخيـر فـراز و     در سـال هاي توسعه توليد گاز به خصوص فازهاي جديد پارس جنـوبي،   برداري از طرح بهره

دومين ذخاير گاز  BPاين كه ايران بر اساس آمار اوپك اولين و بر پايه گزارش باهاي زيادي داشته است.  نشيب

بنـابراين در   نتوانسته سهم مناسب خود را از تجارت جهاني گاز به دست آورد. ،در اختيار دارد طبيعي جهان را

هاي گذشته منحصر به صادرات گاز به كشورهاي همسايه  سال همانندصادرات گاز طبيعي از كشور  1392سال 

 باشد.  ر گاز و برق ميتركيه و ارمنستان بود كه در مورد صادرات گاز به ارمنستان، قرارداد به صورت تهات

هاي اخير مقـداري گـاز بـا عنـوان      نيز همچنان مانند سال 1392در سال  ،الذكر افزون بر صادرات فوق

و از اين طريق مقـداري گـاز   گرفته  تبادل گاز يا سوآپ بين آذربايجان و ايران براي تحويل به نخجوان صورت

ازي كه به نخجوان تحويل شـده بـه عنـوان صـادرات     براي مصارف داخل برداشت شده است. بنابراين مقدار گ

  شود. محسوب مي

  ي هـا  سـال  دررا و نخجوان  ارمنستان ،تركيهكشورهاي به  مقدار صادرات گاز سبك روند 5-10جدول 

  دهد. نشان مي 92-1382
  

  1382-92ي ها سال در و ارمنستان به تركيهصادرات گاز سبك روند . 5- 10جدول 

  عب در روزارقام: ميليون مترمك

كشور 

  مبدا
��)�  ��)�  ��),  ��)-  ��).  ��)/  ��))  ��)�  ����  ����  ����  

  92رشد

  91به نسبت

رشد متوسط 

92-1382  


�  33/23  55/23  65/21  23/17  22/12  9/14  35/15  9/12  56/9  35/9  تركيه/��  64/9  64/0  

  -  - 36/17  �  21/1  44/1  898/0  68/0  -  -  -  -  -  -  ارمنستان

  8/15  56/5  �/�	  9/0  97/0  71/0  68/0  66/0  5/0 34/0  -  -  -  نخجوان

  5/10  -04/0 ��/��  44/25  96/25 26/23  59/18 88/12 9/14 4/15 9/12 56/9 35/9  جمع
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كه گاز  در حاليشركت ملي گاز  ،1392در سال  زمستان سخت رغم عليدهد  طور كه جدول فوق نشان مي همان

تقريبـاً  تامين كرده،  تجاري-ل در گازرساني به خصوص به بخش خانگيبدون هيچگونه اختالرا مورد نياز كشور 

  .استعمل كرده تا حد امكان با كشورهاي تركيه و ارمنستان صادراتي خود قراردادهاي تعهدات به 

اندازي فازهاي پارس جنوبي  با توجه به اين كه حجم توليد گاز ايران در دو الي سه سال آينده با راه

براي افزايش صادرات گاز  ،چنين به علت اشباع بودن بازار مصرف داخلي اهد داشت و همافزايش بسيار خو

طرف مذاكره ايران  1392كشور مذاكراتي با كشورهاي مختلف آغاز شده است. از كشورهايي كه در سال 

ان نام برد. هاي فرانسوي و هند و بوت توان به ارمنستان، آذربايجان، عمان و عراق، نمايندگان شركت بودند مي

الملل شركت ملي گاز امضا شد. تركيه نيز  ضمن آن كه قرارداد صادرات گاز به سوييس نيز توسط امور بين

اعالم كرده كه گفتگو با ايران را براي توافق احداث يك خط لوله گاز براي انتقال گاز ايران به اروپا از طريق اين 

  كشور آغاز كرده است. 

 در دست اجرا و پيگيري بوده عبارتند از: 1392قراردادهاي صادراتي گاز كه در سال 

 ،مابين صادرات گاز به پاكستان، با توجه به تعهدهاي طرفين به موجب قرارداد في در مورد قرارداد •

اينچ در بخش  56درصد خط لوله اتصال گاز به قطر  75بيش از  1392طرف ايراني تا اواخر سال 

كيلومتر  924كيلومتر خط لوله، سهم ايران به ميزان  1227اجرا كرده به طوري كه از مجموع  ايراني

آن احداث شده و با روند موجود در زمان تعيين شده به تعهد خود عمل خواهد كرد. ليكن به نظر 

جدي رسد كه طرف پاكستاني در انجام تعهدات خود با مشكالت فراواني مواجه شده و اقدام عملي و  مي

 ته است.نسهاي آمريكا عليه ايران مرتبط دا در اين زمينه انجام نداده و موضوع را با تحريم

باشد كه با  ميليون متر مكعب مي 25بر اساس قرارداد، صادرات گاز به عراق در فاز نخست روزانه  •

غداد از سمت گردد. صادرات گاز به ب نيروگاه كليدي عراق تامين مي 5اجرايي شدن آن گاز مورد نياز 

 227ايالم و از خط لوله گاز ششم سراسري صورت خواهد گرفت. براي اجرايي شدن فاز نخست بايد 

ميليون متر مكعب گاز در روز احداث شود كه به  37اينچ با ظرفيت  48كيلومتر خط لوله با قطر 

در حال  1392سال  در كيلومتر از خط لوله 97 ،فاز اضطراري به عنوان منظور تسريع در اجراي پروژه

آغاز ا پايان احداث اين بخش ساخته خواهد شد. بكيلومتر  130اجرا بوده است و مابقي خط به طول 

ميليون  7تا  5 بادر فاز اول  و قرار است بيني شده پيشدر سال آينده  صادرات گاز به عراقعمليات 
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در لوله گاز اهد يافت. طول خط متر مكعب گاز آغاز شود كه با اتمام كامل خط به تدريج افزايش خو

هاي بغداد، شهر صدر و المنصوريه  نيروگاهسوخت به منظور تامين  و گاز آن كيلومتر است 270عراق 

 در نظر گرفته شده است.

ميليون متر مكعب شده است. صادرات  50عراق خواستار افزايش حجم واردات گاز از ايران تا روزانه 

ميليون متر مكعب  25عنوان فاز دوم صادرات گاز به عراق با ظرفيت  گاز به عراق از طريق بصره به

الملل شركت ملي گاز براي اجرايي  در روز به درخواست طرف عراقي در دست مذاكره با امور بين

كيلومتر با قطر  142. در صورت انعقاد قرارداد، طول خط لوله صادرات گاز به بصره بود شدن قرارداد

انشعابي از خط ششم سراسري به سمت خرمشهر و در فاز  ،براي اجراي اين خط اينچ خواهد بود. 42

شود. با اجراي فاز دوم صادرات گاز به عراق، حجم  اضطراري انشعابي از خرمشهر تا مرز گرفته مي

ميليون متر مكعب افزايش خواهد يافت و بدين ترتيب حجم  80تا  75صادرات گاز ايران به روزانه 

  برابر واردات گاز كشور خواهد رسيد. 3تا  5/2 به صادرات

 امضا شد. 1392ميليارد متر مكعب گاز به كشور عمان در اواخر سال  10قرارداد صادرات ساالنه  •

كيلومتر  350اي به طول  ريزي شده گاز از طريق خط لوله سال برنامه 25مطابق اين قرارداد كه براي 

شود از رودان در استان  ومتر خط در خشكي ميكيل 150كيلومتر خط دريايي و  200كه شامل 

گردد. در اين قرارداد  شود و بعد به شبكه داخلي عمان وصل مي هرمزگان به سهار در عمان وارد مي

گذاري خط لوله در بخش خشكي و دريايي و تاسيسات انتقال به طور  بيني شده كه تمام سرمايه پيش

خت آن از محل درآمدهاي حاصل از فروش گاز تامين كامل توسط طرف عماني تامين شود و بازپردا

عماني تشكيل و  –چنين بر اساس اين قرارداد شركت مشتركي با سهام مساوي ايراني  خواهد شد. هم

شود كه اين شركت كار بازاريابي و عمليات راهبري و تعمير و نگهداري خط لوله را به عهده  ثبت مي

در عمان عرضه شود و هم با بازاريابي شركت مشترك مذكور به  تواند گيرد. بنابراين اين گاز مي مي

رود اين پروژه در مدت كمتر  بندي شده انتظار مي كشورهاي همسايه صادر شود. بر اساس برنامه زمان

  از سه سال عملياتي شود.
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  و گاز مايع ميعانات گازي  ،. صادرات مايعات5- 4-2

دد. ميعانات گـازي صـادر   گر ايران صادر مي نفتط شركت ملي بخش اعظم ميعانات گازي ميادين مستقل توس

و صادرات مايعات گازي مازاد بـر مصـرف از   باشد  ميو پارسيان پارس جنوبي  ،كنگان ،از ناحيه نار شده عمدتاً

 هـزار  39/257طـور متوسـط   هب 1392سال  در .گيرد صورت ميخيز جنوب از طريق بندر ماهشهر  مناطق نفت

بنـدر  از پارس جنوبي و پارسيان و پااليشگاه فجر خيز جنوب،  مناطق نفتميعانات گازي يعات و ما بشكه در روز

نشان افزايش درصد  66/6 ،نسبت به سال قبل كهبه خارج از كشور صادر شد  بندر طاهري و عسلويهماهشهر، 

گـاز   ،قداري ميعانات گـازي ماز باشند  كه داراي كارخانجات گاز مايع ميهاي گازي  ضمناً در پااليشگاه دهد. مي

عرضـه  بـراي صـادرات    آنعمـده  بخش مصارف داخل و تامين از آن براي  كمي كه بخش شود مي توليد مايع

كـه توسـط    1392در سـال   هاي گازي گاز مايع توليد شده در كارخانجات گاز مايع پااليشگاهصادرات  شود. مي

درصـد   02/12 نسبت به سال گذشـته ه كه بود نهزار ت 1521 شركت ملي نفت و شركت ملي گاز انجام شده

  داشته است.افزايش 

ي ها سالرا در طي  )پروپان و بوتان(گاز مايع و  گازيميعانات  ، مايعات ومقدار صادرات 5-11جدول 

  دهد.نشان مي 92-1382

  

  1382- 92ي ها سالدر گاز مايع  و ميعانات گازي ،مايعات . صادرات5-11جدول 

 ���� ���� 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382  سال

  ����  ����/�  ����  3/1044                (هزار متريك تن)گاز مايع

  مايعات و ميعانات گازي

  (هزار بشكه در روز)
29/124 57/172 96/214 73/220 49/205 39/176 199 79/250 �	/��� ��/��� �	/���  

  خامميليون بشكه معادل نفت

  19/11  02/10  17/9  69/7                گاز مايع
 65/72 3/68 49/71 79/70 11/56 873/49 94/57 24/62 67/60 71/48 08/35  مايعات و ميعانات گازي

  

  

  سنگ. صادرات زغال5- 5-2

  .شودصادر ميمازاد بر مصرف داخل به خارج از كشور انواع زغال سنگ سنگ قيري، قالبي، گلوله و ساير زغال

ريزي صنعت، معدن و تجـارت   صادراتي كه توسط معاونت برنامهسنگ لزغانواع مقدار و ا 5-12 جدول

  دهد.نشان مي 1392در سال را گزارش شده 
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  1392در سال سنگ صادراتي .  مقدار و انواع زغال5- 12جدول 

  )وزن (تن  نوع

 27057  سنگ قيري، به هم فشرده نشده زغال

  281506  جاي ديگر مذكور نباشد ها، به هم فشرده نشده كه در سنگ ساير زغال

 5  سنگ تهيه شده باشد هاي جامد همانند، كه از زغال سنگ و سوخت سنگ قالبي، گلوله زغال زغال

  6/308  جمع

  دهد.نشان ميرا  1382-92طي دوره سنگ را لزغاميزان صادرات  5-13جدول 
 

  1382- 92ي ها سال در سنگ.  صادرات زغال5- 13جدول 
  نهزار تواحد: 

  1392  1391  1390  1389  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  سال
تغييرات 

 91به92

رشدساليانه 

92-1382 

  6/308  67/334 4/313 4/125 9/20 8/41 9/20 7/62 8/41 4/125 9/20  صادرات
بشكه ميليون 9/30 -6/7

  در سال خام نفت معادل
1/0 6/0 2/0 3/0 1/0 2/0 1/0 6/0 5/1 !/"  #$/"  

     

در حالي كه نسبت به سال قبل حـدود   سنگ زغالنشان از آن دارد كه ميزان صادرات آمار جدول فوق 

متوسط سـاليانه   ،1382-92دوره زماني طول در شديد  با نوسانات  كاهش داشته ليكن به طور كليدرصد  6/7

  .است همراه بوده درصدي 9/30 رشدبا  آنصادرات 

  . وضعيت جهاني 5- 3

  هاي نفتي و گاز طبيعي خام، فرآورده اني نفتمبادالت جه

  خام مبادالت جهاني نفت

 دهد.نشان مي 2013خام را در جهان در سال ات نفتوضعيت واردات و صادر 5-14جدول 

ردات و صادرات نسبت خام اعم از وا مبادالت تجاري نفت ،شودمشاهده مي 5-14كه در جدول  چنان

كشورهاي اروپايي و پس از آن اياالت متحده  2013. در سال استفته يا شكاهدرصد  28/2به سال گذشته 

خام را به خود اختصاص و ژاپن همچنان بيشترين واردات نفت اقيانوس آرام ه، ساير كشورهاي حوزآمريكا، چين

ترين هاي قبل بيش خام، منطقه خاورميانه نيز همچنان بر طبق روال سالاند. در مورد تبادالت صادراتي نفتداده

  اند.رده بعدي قرار گرفتهغرب آفريقا در   سابق و  مقدار و پس از آن منطقه شوروي
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با ) 2012(  كه در سال گذشته كشور ايران خام نفتصادرات  ،اوپك توسطبراساس آمار منتشر شده 

در رده ه و نيجري عراق ،، امارات متحده عربيروسيه عربستان وبعد از كشورهاي بشكه در روز  ميليون 102/2

با  2013در سال  ،بودرا به خود اختصاص داده  اوپكدرصد از كل صادرات  4/8 و داشتقرار جهاني  ششم

درصد از كل صادرات اوپك و  1/5 معادل ميليون بشكه در روز 215/1المللي به مقدار  هاي بين تشديد تحريم

  جهاني قرار گرفت. دوازدهمدر رده جهان درصد از صادرات كل  1/3

دي ماه  30كه به صورت رسمي از  5+1ايان ذكر است كه توافقنامه ژنو بين ايران و گروه كشورهاي ش

) مرحله اول آن آغاز شد و سقف صادرات نفت ايران در اين توافقنامه يك 2014ژانويه  20(مطابق با  1392

مي شركت ملي نفت در ميليون بشكه در روز تعيين گرديد، ميانگين صادرات نفت كشور را بر طبق آمار رس

  ميليون بشكه در روز رساند.  82/2به 1392سال 

نشان داده شده  5- 15جدول  درالمللي  در بازارهاي بين هاي شاخص مهم خام فروش نفت قيمت همتوسط ساليان

  است.

  2012- 2013 هاي خام در سال . واردات و صادرات نفت5- 14جدول 

  واحد: هزار بشكه در روز

  

  خام صادرات نفت  امخ واردات نفت
2012  ����  2012  ����  


 اياالت متحده آمريكا�	� ���	 ��  ��� 
 ���� ���� ��� ��� كانادا

 ���� �	�� ++ ++ مكزيك

 	��� ���� ��� �	� آمريكاي مركزي و جنوبي


� ���	 ���	 اروپا� �
� 

 ���� 	��� � ++ شوروي سابق

 ����� ����� ��� ��� خاورميانه


� آفريقا شمال� �� ���	 ���� 


��� ++ ++ غرب آفريقا ���� 


� شرق و جنوب آفريقا� ��	 
� ��� 

 ��� ��� 	�� ��� استراليا

 	� �� ���� ���� چين


� ����  هندوستان�� ++ ‡ 

 �,�� ++ 	��� 	��� ژاپن


�	 سنگاپور 
	� �� � 

 �	� ��� ���� ���� ساير كشورهاي حوزه اقيانوس آرام

 37720 38599 37720 38599 جمع دنيا

  .اي منظور نشده است مبادالت بين منطقه باشد. المللي نمي هاي بين تيصادرات شامل سوخت كش

  5/0++ كمتر از 
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  اي خام تك محموله . قيمت فروش نفت5- 15جدول  

  واحد: دالر هر بشكه

 نفت متوسط غرب تگزاس    نيجريه  رنتب  دبي  سال

2002 ��/�� ��/�� ��/�� ��/�� 

2003 �
/�� 
�/�
 ��/�
 ��/�� 

2004 ��/�� ��/�
 ��/�
 �	/�� 

2005 ��/�	 ��/�� �	/�� �	/�� 

2006 �/�� ��/�� ��/�� ��/�� 

2007  �	/�
 �	/�� �
/�� �/�� 

2008  ��/	� ��/	� ��/��� ��/��� 

2009  �	/�� ��/�� ��/�� 	�/�� 

2010  ��/�
 �/�	 ��/
� ��/�	 

����  �
/��� ��/��� ��/��� 04/95 

����  �
/��	  ��/���  ��/���  13/94  
���� ��/��� ��/��
 	�/��� 		/	� 
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فارس  خام كشورهاي خليج هاي نفتخام دبي كه شاخص قيمت گردد قيمت نفتيكه مالحظه م چنان      

نشان  افزايشدرصد ، 69/14هاي جاري به طور متوسط با قيمت 2003-2013در دوره زماني  ،باشد مي

  دهد.  مي

خام در اروپا و  هاي نفتشاخص قيمتترتيب بهزاس كه گخام درياي برنت و نفت متوسط غرب ت قيمت نفت

درصد تغيير يافته  17/12و  19/14ترتيب با رشد متوسط  مذكور بهقيمت جاري در دوره زماني با ريكاست، آم

همزمان براساس تغييرات طور معمول  بهخام دبي كه  رشد قيمت نفت درصدكه گردد  بنابرين مالحظه مياست 

  .مطابقت دارد تا حدوديخام  گردد با درصد رشد متوسط يازده ساله اين نفت برنت تعيين مي خام نفتقيمت 

  
  هاي نفتي  مبادالت جهاني فرآورده •

  دهد.را در جهان نشان مي 2013هاي نفتي در سال  وضعيت واردات و صادرات فرآورده 5-16جدول 
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  واحد: هزار بشكه در روز     2012-2013 هاي هاي نفتي در سال . واردات و صادرات فرآورده5- 16جدول  

  

  هاي نفتي صادرات فرآورده  هاي نفتي وردهواردات فرآ

����  ����  ����  ����  

��� ���� ���� �	�� اياالت متحده آمريكا 

 ��� 	�� ��� ��� كانادا

� مكزيك� ��� �� ��� 

 ��� �	� ���� ���� آمريكاي مركزي و جنوبي
 ���� �	�� ���� ��	� اروپا


��� ��� ��� شوروي سابق ���� 

 	�� خاورميانه�� ���� ���� 

 ��� ��� 		� ��� شمال آفريقا

�� غرب آفريقا ��� ��� ��� 

 �� �� ��� ��� شرق و جنوب آفريقا
 ��� ��� ��� 	�� استراليا


		� 	��� چين ��
 ��� 
 ���� 	��� 	�� ���  هندوستان

 	�� ��� ��	 ���� ژاپن
 �	�� 	��� ���� ���� سنگاپور


� ���� ���� اقيانوس آرامساير كشورهاي حوزه �� ���� 

 --/(� -�/.� --/(� -�/.� جمع دنيا

  اي منظور نشده است باشد. مبادالت بين منطقه المللي نمي هاي بينصادرات شامل سوخت كشتي
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در اقتصاد  2013هاي نفتي در سال  رآوردهنشان از آن دارد كه مبادالت ف 5- 16 طور كلي ارقام جدول به

و  رامآ حوزه اقيانوساروپا، درصد افزايش يافته است. در اين راستا كشورهاي  2/12 ،جهاني نسبت به سال قبل

 ،در مورد صادرات .اند ها را به خود تخصيص دادهبيشترين مبادالت وارداتي فرآوردهترتيب  به آمريكاي شمالي

  اند.داشته 2013بيشترين مقدار را در سال  روي سابق و خاورميانه، شوهاي آمريكاكشور

كشور ايران در سال  هاي نفتي فرآورده صادرات ،اوپك منتشر شده توسطالزم به توضيح است كه در آمار  

  از كشورهاي واردكننده  ،صادراتميزان هزار بشكه در روز گزارش شده كه از نظر  394) 1392سال مطابق ( 2013

سال  درايران هاي نفتي  وردهآدر بولتن اوپك براي واردات فر . ضمناًاست چين كمتر بوده و ، ايتالياهلندخام نظير نفت

  شده است.هزار بشكه در روز گزارش  14رقم ، 2013

  

  هاي نفتي  خام و فرآورده مبادالت جهاني نفت •

  دهد.هاي نفتي) را در جهان نشان ميخام و فرآوردهمبادالت تجاري نفت (شامل نفتوضعيت كل  5-17جدول 
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  واحد: هزار بشكه در روز      در جهان هاي نفتي)خام و فرآورده(نفت مبادالت تجاري نفتروند . 5- 17جدول           

 ���� ���� ���� ����  2009  2008  2007 2006 2005 2004 2003 سال

     واردات
   

   
 

9792 �
��� 11338 11689 11453 12872 13632 13612 13525 12898 12254 اياالت متحده آمريكا 

��� 12208 12094 12486 13751 13953 13461 13261 12538 11993 اروپا
 12637 
 4530 ���� 4494 4567 4263 4925 5032 5201 5225 5203 5314 ژاپن
 29516 �	��� 26570 25160 24132 23078 22937 20287 19172 18651 17191 ساير

 -/,.- ,��-- ��.,- 53510 52333 54626 55554 52561 51182 49290 46752 جمع دنيا

 0           صادرات
3271 �
�� 2497 2154 1947 1967 1439 1317 1129 991 921 اياالت متحده آمريكا 

 3276 ���� 2798 2599 2518 2498 2457 2330 2201 2148 2096 كانادا
 1335 ���� 1487 1539 1449 1609 1975 2102 2065 2070 2115 مكزيك

3710 ��
� 3764 3568 3748 3616 3570 3681 3528 3233 2942 و مركزي امريكاي جنوبي 
 2400 ���� 2053 1888 2034 2023 2273 2173 2149 1993 2066 مركزي جز اروپاي اروپا به

 8791 8544 7972 8184 8334 7155 7076 6440 6003 سابق  شوروي و مركزي اروپاي�	9048 � 

 19603 		�	� 19753 18883 18409 20128 19680 20204 19821 19630 18943 خاورميانه
 2217 ���� 1949 2871 2938 3260 3336 3225 3070 2917 2715 آفريقاي شمالي

 4462 ���� 4654 4601 4364 4587 4830 4704 4358 4048 3612 غرب آفريقا
 6680 	��� 6217 6226 5631 5392 6004 4312 4243 4189 3978 فيك بجز ژاپنآسياي پاس
 473 ��� 646 637 1323 1363 1656 1359 1542 1631 1361 ساير دنيا

 -/,.- ,��-- ��.,- ��-�- ����- .�.,- ,---- �.-�- �(��- ����,  �-/.,  جمع دنيا
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طوركلي مجموع مبادالت تجاري اعم از واردات و صادرات  به ،شودمشاهده مي 5- 17كه در جدول  چنان

 دهد. كشورهاي اروپايي افزيش نشان ميدرصد  1/2نسبت به سال قبل  2013هاي نفتي در سال  خام و فرآورده نفت

اند. هاي نفتي) را به خود اختصاص دادهوردهخام و فرآپس از آن اياالت متحده و ژاپن بيشترين واردات نفت (نفت و 

هاي قبل بيشترين مقدار و پس از آن  ، منطقه خاورميانه همچنان بر طبق روال سالدر مورد تبادالت صادراتي نفت

اند. در دوره زماني بعدي قرار گرفتههاي  هغرب آفريقا در ردآسيا پاسيفيك و  ،سابق  شوروياروپاي مركزي و منطقه 

هاي  آمريكا به علت افزايش قابل مالحظه توليد نفت از منابع غيرمتعارف در سال به  واردات نفت 2003- 2013

در نتيجه صادرات آن افزايش يافته است. واردات نفت به اروپا  وكاهش درصد  22/2 به طور متوسط ساالنهاخير 

طوركلي با تغيير الگوي مصرف  به مچناننيز هكشور ژاپن  و ه استداشتدرصد افزايش  52/0 به طور متوسط ساالنه 

  كاهش داده است. درصد 58/1با رشد متوسط  2003- 2013اتكاي خود را به نفت در دوره  ،سمت گاز به 

  مبادالت جهاني گاز طبيعي •

. گـردد  با كشتي بين كشورها مبادلـه مـي  ) LNGگازطبيعي به وسيله خط لوله يا به صورت گازطبيعي مايع شده (
ــان ــده اســت 5-19و  5-18جــداول كــه در  چن ــازطبيعي در ســال  م ،آم ــادالت تجــاري گ ــر 2013ب ــالغ ب                 ب

 25/0حـدود  ميليارد متر مكعـب)   39/1033نسبت به سال قبل (ميليارد متر مكعب بوده است كه  95/1035
بـا   2013سـال   صادرات گاز توسط ايران از طريق خـط لولـه در   ،در آمار جهاني دهد. افزايش نشان مي درصد
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ميليـارد متـر    7/8 و 7/0ميليارد مترمكعب در سـال (  40/9مجموعاً ، نسبت به سال قبل درصد 9/11 شافزاي
از كل صادرات جهان  درصد 32/1گزارش شده است كه معادل با حدود ) نخجوان و تركيهترتيب به  بهمكعب 

  . )5-20(جدول  باشد مي
بـه ترتيـب    2013در سـال   BPر منتشر شده از سوي شركت رقم صادرات و واردات گاز ايران در آما

درصد كاهش نسـبت بـه سـال     46(ميليارد متر مكعب  1/5و درصد افزايش نسبت به سال قبل)  9/11( 4/9
شده توسط شركت ملي گاز ايران براي صادرات و واردات گاز در سال  ارايهشده درحالي كه ارقام گزارش قبل) 

متر مكعب اعالم گرديده است. اختالف در اين ارقام احتماالً مربوط به  ميليارد 37/5و  28/9به ترتيب  1392
هـر حـال در هـر    باشد. به  آمار صادرات و واردات گاز مي ارايهو خورشيدي در  يالديعدم تطابق تقويم سال م

بدين ترتيب  بيشتر از واردات آن بوده كه 2013دهد كه صادرات گاز ايران در سال  صورت آمار فوق نشان مي
  به صادركننده خالص گاز تبديل كرده است. را كشور

) بـا كشـتي   LNGصورت گازطبيعي مايع (  هبدرصد  4/31حدود جهاني گاز مبادالت در  2013در سال 
 ،الجزايـر  ،مصرف خود را به وسيله خطوط لوله از كشـورهاي روسـيه  عمده حمل شده است. كشورهاي اروپايي 

بخشـي   و انگلستان فرانسه ،و برخي از آنها نظير اسپانيا...)  هلند اي (از نروژ ودرون قارهو خطوط لوله  قزاقستان
صـرفاً  و تـايوان   كره جنوبي ،نمايند. كشورهاي ژاپنتامين مياز نيازهاي خود را به صورت گاز طبيعي مايع شده 

كـل  آنچه كـه از حجـم     نابراين،كنند بت گازطبيعي مايع تامين ميصور مصارف خود را از طريق واردات گاز به
ات صـادر  افزايشو  )درصد نسبت به سال قبل LNG )78/0رشد صادرات  كاهش ،شود نتيجه مي  گازصادرات 

ي شمالي با خط لولـه و  آمريكا گازكاهش شديد واردات  از اين آمار حاكي .استدرصد)  73/0( گاز با خط لوله
 واردات شـديد  كـاهش  و اياالت متحده آمريكـا د گاز در كشور در اثر افزايش تولي LNGافزايش اندك واردات 

LNG دهد كه ضمناً اين آمار نشان مي باشد. ميآنها از طريق خط لوله تامين گاز  افزايش اروپا و اوراسيا به دليل 
بـا رشــد   LNGآمريكـاي جنـوبي و مركـزي واردات گـاز طبيعـي بــا خـط لولـه و بـه صـورت           در كشـورهاي 

روبرو بوده و همچنين در آسيا پاسفيك نيز رشد واردات گاز طبيعي بـه صـورت    2013ر سال اي د مالحظه قابل
LNG  گـاز از طريـق    قـال تننسبتاً بااليي برخوردار گشته است. عواملي كه منجر به افزايش تمايـل بـه ا  ميزان از

رژي اين كشـورها كـه   ناكافي انمنابع بسيار  رشد تقاضاي گاز و از سوي ديگر ،در اين مناطق شده LNGتجارت 
به خصوص وجود كشورهاي صنعتي همانند ژاپن و  باشد در مناطق دورافتاده از منابع انرژي جهان قرار دارند مي

هاي اخير تمايـل بـه    كره جنوبي و همچنين رشد سريع صنعتي ساير كشورهاي منطقه مانند چين و هند در سال
اي طوالني در مقايسه با واردات از طريق خـط لولـه كـه    ه بليت حمل آن در مسافتارا به دليل ق LNGتجارت 

  هاي زيادي را در پي دارد افزايش داده است. موانع و محدوديت
هـا قيمـت   ترين آن شود كه معروفاي تعيين و اعالم ميصورت منطقه هدر جهان ب هاي گازطبيعيقيمت

اي آمريكـا  تحاديـه اروپـا و بـازار منطقـه    يا گازطبيعي در ا ،) در ژاپنCIFسيف ( صورت هگازطبيعي مايع شده ب
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در مقايسـه بـا قيمـت     1985-2013تغييـرات آن در دوره زمـاني    5-22 باشد كه در جدول) مي1هاب (هنري
 هقيمت گاز در ابتداي دورتغييرات  ،گرددچه مالحظه مينشان داده شده است. چنان OECDخام كشورهاي  نفت

نيـز   خـام  نفـت ، با تغييرات قيمـت  ر نداشتهارتباط چنداني با يكديگه ضمن آنكدر مناطق مختلف  زماني مذكور
بـا  ژاپـن و اتحاديـه اروپـا    قيمـت گـاز   تغييـرات  ي اخير با ارتباط دادن ها سالتدريج در  ليكن بهارتباط بوده؛  بي

  وده است.همچنان برقرار بنيز اين رابطه  2013كرده و در سال پيدا  تري ارتباط منطقي ،خام نفتتغييرات قيمت 

  

  2012- 2013 هاي واردات گازطبيعي به وسيله خط لوله در مناطق مختلف جهان در سال. 5- 18جدول 

  مترمكعب واحد: ميليارد  

  درصد رشد نسبت به سال قبل  2013جمع واردات   2012 جمع واردات  مناطق

 - 3/4 3/123  89/128  آمريكاي شمالي

 48/10 6/18  87/16  آمريكاي جنوبي و مركزي

 6/2 2/481  03/469  اروپا و اوراسيا

 05/14 1/25  21/29  خاورميانه

 45/7 4/6  99/5  آفريقا

 65/0 9/55  50/55  آسياپاسيفيك

 73/0 6/710  49/705  جمع
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  2012- 2013 يها سالمناطق مختلف جهان در در  LNGگازطبيعي به صورت  واردات. 5- 19جدول 

  واحد: ميليارد مترمكعب

  درصد رشد نسبت به سال قبل  2013جمع واردات   2012جمع واردات   مناطق

  09/0  58/11  57/11  آمريكاي شمالي

  05/29  6/19  20/15  آمريكاي جنوبي و مركزي

  - 72/25  46/51  28/69  اروپا و اوراسيا

  -84/1  53/4  61/4  خاورميانه

  8/4  14/238  24/227  آسياپاسيفيك

  -78/0  33/325  90/327  جمع
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1. HENRY HUB 
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  2013و  2012هاي  . صادرات گاز طبيعي توسط ايران از طريق خط لوله در سال5- 20جدول 

  واحد:ميليارد متر مكعب
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  2013و  2012هاي  يران از طريق خط لوله در سالواردات گاز طبيعي به ا. 5- 21جدول 

  واحد:ميليارد متر مكعب
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 . قيمت گاز5- 22جدول 

  يو تي واحد: دالر آمريكا هر ميليون بي

 
 گازطبيعي مايع شده

  CIFژاپن 
 يگازطبيع

 CIFاتحاديه اروپا 

 انگلستان

)Heren NBP Index (@ 

 آمريكا

Henry hub  
  كانادا

 خام قيمت سيف نفت

  OECDكشورهاي 
1985 23/5 25/4 - - - 75/4 

1986 10/4 93/3 - - - 57/2 

1987 35/3 55/2 - - - 09/3 

1988 34/3 22/2 - - - 56/2 

1989 28/3 00/2 - 70/1 - 01/3 

1990 64/3 78/2 - 64/1 05/1 82/3 

1991 99/3 19/3 - 49/1 89/0 33/3 

1992 62/3 69/2 - 77/1 98/0 19/3 

1993 52/3 50/2 - 12/2 69/1 82/2 

1994 18/3 35/2 - 92/1 45/1 70/2 

1995 46/3 39/2 - 69/1 89/0 96/2 

1996 66/3 46/2 87/1 76/2 12/1 54/3 

1997 91/3 64/2 96/1 53/2 36/1 29/3 

1998 05/3 32/2 86/1 08/2 42/1 16/2 

1999 14/3 88/1 58/1 27/2 00/2 98/2 

2000 72/4 89/2 71/2 23/4 75/3 83/4 

2001 64/4 66/3 17/3 07/4 61/3 08/4 

2002 27/4 23/3 37/2 33/3 57/2 17/4 

2003 77/4 06/4 33/3 63/5 83/4 89/4 

2004 18/5 32/4 46/4 85/5 03/5 27/6 

2005 05/6 88/5 38/7 79/8 25/7 74/8 

2006  14/7 85/7 87/7 76/6 83/5 66/10 

2007  73/7 03/8 01/6 95/6 17/6 95/11 

2008  55/12 56/11 79/10 85/8 99/7 76/16 

2009  06/9 52/8 85/4 89/3 38/3 41/10 

2010  91/10  01/8  56/6  39/4  69/3  47/13  

2011  73/14  48/10  04/9  01/4  47/3  55/18  

2012  75/16  03/11  46/9  76/2  27/2  82/18  

2013  17/16  72/10  63/10  71/3  93/2  25/18  

CIF  حمل= قيمت حامل انرژي + بيمه + كرايه                                     BP STATISTICAL REVIEW OF WORLD ENERGY JUNE 2014   


