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:توانید پیشنهادها و نظرات اصالحی خود را به واحد مربوطه منعکس نماییدزیر میاز طریق پست الکترونیکی
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.استفاده از مطالب این گزارش با ذکر منبع بالمانع است

مهسا رجبی نژاد: تهیه کننده

عاطفه قاسمیان: ناظر

واحد گردآوری و تحلیل آمارهای اقتصادی 
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مقدمه

تغییراتشدیدتاثیراتازجلوگیریبرایجهان2050سالتاکهکندمیتاکیدانرژیالمللیبینآژانسجدیدگزارش•
ایدارپانرژیسرمایه گذاری هایحال،اینبا.داردنیاز"پاکانرژیدرگذاریسرمایهتاریخیجهش"بههواییوآب

.استیفسیلسوخت هاینفعبهتنظیم شدهمالیات هاییاقیمت هازیرامی شوند،مواجهسختچالشیباگاهی
هایتالشازهاستمدتانرژیالمللیبینآژانسواستترپاکانرژیآیندهبرایمانعیبازار،انحرافاتاین•

برایخودتعهدبرمجدداًخوداخیراجالسدر7گروهرهبران.کندمیحمایتآنهاتدریجیحذفبرایالمللیبین
وندندبپیمزبورتعهدبهخواستندکشورهاهمهازوکردندتاکید2025سالتاناکارآمدفسیلیسوختهاییارانهحذف

.کردحمایتانرژیگذارازجهانیسطحدرتوانمیتوجه،قابلمالیمنابعشناساییبازیرا
سراسردردگانمصرف کننکهاستانرژیقیمت هایبرنظارتفرآیند،ایندرانرژیبین المللیآژانسکلیدیسهم•

زااصطالحبه)کندمیمقایسه-استبازاردرواقعیارزشکه-مرجعقیمت هایباراآنکهمی پردازند،جهان
انیجهیارانه هایاندازهمی توانترتیب،اینبه.(مصرفیارانه هایتخمینبرای«قیمتشکاف»روشطریق

.زدتخمینزمانطولدررافسیلیسوخت هایمصرف
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2020به قیمت ثابت 2020تا 2010های طی سالآن تغییرات در جهان و فسیلی سوخت های ارزش اقتصادی یارانه

،(دالرمیلیارد180)خودحدپایین ترینبهرافسیلیسوخت هایمصرفیارانه هایواقعیارزشفسیلی،سوخت هایقیمتافتباهمراهتقاضاکاهش،2020سالدر
،قیمت گذاریاصالحاتدرپیشرفتباهمراهانرژی،مصرفرشدوسوختقیمتمجددافزایشحال،اینبا.رساند2019سالسطحازکمتردرصد40حدودیعنی

درتسریعبرایتالشبهکشورهاکهزمانازایبرههدرنگران کنندهروندیکهیابدمیافزایش2021سالدردوبارهفسیلیسوختمصرفیارانه هایارزشاحتماالً
.بودخواهد.دارندنیازانرژیگذار

181
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های جهانی مصرف به تفکیک انواع سوختارزش اقتصادی یارانه
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ال  تفکیک انواع سوخت از سانرژی به های ارزش اقتصادی یارانه

(میلیارد دالر، اسمی)2020تا 2010

کل ذغال سنگ مصرف نهایی برق گاز طبیعی نفت

2020سالدراسمیقیمتبهجهاندرفسیلیهایسوختانرژییارانهکل
40حدود2010سالدرمشابهرقمبامقایسهدرکهبودمیلیارددالر375حدود
.استیافتهکاهشدرصد

بهفسیلیسوختیارانهکلازانرژیهایحاملانواعسهم2020سالدر
ودرصد16.8طبیعیگاز،درصد23.7برقبرای،درصد54نفتبرایترتیب
.استبودهدرصد5.3سنگذغال

براینفتسوختبهپرداختییارانهاینکهرغمعلیروبهرونمودارمطابق
گذشتهسال10طیاما،یافته،کاهش2020سالدرپیاپیسالدومین
میزان.استبودهبیشترهاسوختسایرازنفتبهاختصاصییارانههمواره
کهبودهدالرمیلیارد203حدود2020سالدرنفتمصرفبهپرداختییارانه
.استیافتهکاهشدرصد25حدود2019سالبهنسبت

طیوختسانواعسایرازبرقنهاییمصرفبهتخصیصییارانهنفتازپس
درصدی44.3کاهشبا2020سالدروبودهبیشتر2020بهمنتهیسال10

.استرسیدهدالرمیلیارد89به2019سالبهنسبت
اینابشدهدادهتخصیصسنگذغالسوختبهنیزانرژییارانهکمترین
.استبودههمراهدرصدی17حدودافزایشبا2020سالدرکهتفاوت



نسبت یارانه اختصاصی به تولید ناخالص داخلی
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داخلی تولید ناخالصمصرف سوخت فسیلی به های نسبت یارانه

(درصد)تفکیک انواع سوخت جهان به 

ذغال سنگ گاز طبیعی های نفتیفرآورده برق

انرژییارانهکلنسبت2020الی2010زمانیبازهطی
هشکاجهانداخلیناخالصتولیدکلبهفسیلیهایسوخت

2020سالدردرصد90به2010سالدردرصد179ازویافته
باهمراهانرژییارانهکلافتمزبور،کاهشعاملکهرسیده

درستاذکرشایان.استبودهجهانداخلیناخالصتولیدافزایش
کل2012سالمانندبررسیمورددورههایسالازبرخی
بیشحتیفسیلیهایسوختمصرفبرایاختصاصیهاییارانه

.استبودهجهانداخلیناخالصتولیدکلبرابردواز
نسبت2020سالتا2010سالازشود،میمالحظهکههمانطور

وتنفانرژیهایحاملبرایفسیلیهایسوختپرداختییارانه
یشتربسوختانواعسایرازهموارهداخلیناخالصتولیدبهبرق
حتینسبتاین2020سالبهمنتهیسالسهطی.استبوده
.استبودهنفتازبیشتربرقبرای

وبرقانرژیحاملدوبرایپرداختییارانهنسبت2020سالدر
بودهدرصد33ودرصد46ترتیببهداخلیناخالصتولیدبهنفت
18ودرصدواحد24حدود2019سالبهنسبتمزبورارقامکه

.استیافتهکاهشدرصدواحد



های مصرف به تفکیک انواع سوخت در ایرانیارانه
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از در ایران به تفکیک انواع سوختانرژی های سرانه یارانه

(دالر)2020تا 2010سال 

کل ذغال سنگ گاز طبیعی های نفتیفرآورده برق

سالدرایراندرفسیلیسوختمصرفبهمربوطهاییارانهکلسرانه
353حدودبه2019سالبهنسبتدرصدی64حدودافتازپس2020

نفتیهایفرآوردهمصرفبهپرداختییارانهمیزان،اینازکهرسیدهدالر
.تاسدادهاختصاصخودبهراسهمبیشترین(درصدی42حدودسهمبا)

41مسهباطبیعیگازمصرفیارانهسرانهنفتی،هایفرآوردهازپس
.داردقراردرصدی

یارانهکلازدرصد17حدود2020سالدرنیزبرقمصرفیارانهسرانه
شکیلتراسالایندرفسیلیهایسوختمصرفحوزهدرایرانپرداختی

همراهایمالحظهقابلافتبا2014سالازکلی،طوربهاگرچهدهد؛می
.استبوده

در2019سالدرنفتیهایفرآوردهمصرفیارانهسرانهاستذکرشایان
(دالر628)بودهگذشتهسال10طییارانهسرانهمیزانباالترینایران

دالر149بهوشدهمواجهدرصدی76افتباهمراه2020سالدرکه
ملهجازانرژیهایحاملبرخیقیمتافزایشآناصلیعاملکهرسیده
.است(1398آبان)بنزین



پرداختییارانهنسبت،2020سالدرروبهرونموداربهتوجهبا
ایرانبرایداخلیناخالصتولیدبهفسیلیهایسوختبرای
ارنموددرمذکورهایسوختکلیهدرکهبودهدرصد3.8حدود

وعربیمتحدهاماراتقطر،کشورهایبامقایسهدرمقابل،
.استبیشترکویت

هایدهفرآورومصرفیبرقپرداختییارانهنسبتباالترین
0.6ودرصد1.6)ایرانازبعدداخلیناخالصتولیدبهنفتی

بودهدرصد0.1ودرصد1.4حدودترتیببهکویتدر،(درصد
.است

درداخلیناخالصتولیدبهگازطبیعییارانهنسبت
.استبودهدرصد1.3حدود2020سالطیعربیمتحدهامارات
ه،منطقعربیکشورهایسایربامقایسهدررقمایناگرچه
1.5)ایرانبرایمشابهرقمازهمچناناماباالست،نسبتاً
.استترپایین(درصد
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ایران امارات متحده عربی قطر کویت

د ناخالص  تولیسوخت فسیلی به مقایسه نسبت یارانه مصرف 

(درصد)2020داخلی ایران با کشورهای منتخب در سال 

گاز طبیعی های نفتیفرآورده برق

های مصرف به تفکیک انواع سوخت در ایرانیارانه



کشور با باالترین ارقام یارانه25
2020کشور برتر، 25های فسیلی در ارزش یارانه سوخت
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ید نسبت کل یارانه به تولنفتبرقگازذغال سنگ
ناخالص داخلی

صرفمبرایپرداختییارانهکلمیزانباالترینباکشور25میاندر•
دردالر،میلیارد29.7رقمباایران،2020سالدرفسیلیهایسوخت

درهندوچینکشورهایایران،ازپس.داردقرارنخسترتبه
.اندگرفتهقرارسومودومهایرتبه

تولیدهبفسیلیهایسوختمصرفبرایپرداختییارانهکلنسبت•
دربودهدرصد4.7حدودایرانبرای2020سالدرداخلیناخالص

0.9ودرصد0.2بابرابرترتیببههندوچینبرایرقماینکهحالی
.استدرصد

ورهایکشمیاندرطبیعیگازمصرفبرایپرداختییارانهباالترین•
مصرفبرایپرداختییارانهباالترینوایرانبهمتعلقجهان

.استچینکشوربهمتعلقنفتیهایفراورده
اختالفابنیزایراندربرقمصرفبهپرداختییارانهاستذکرشایان•

.داردقرارمزبورکشورهایسایراززیاد



یارانه های مصرف سوخت های فسیلی همچنان مانعی بر سر راه آینده انرژی پاک است

مسه.شدحمایتالمللیبینهایقیمتباداخلیهایقیمتهمسوسازیبرایهادولتبرخیابتکاراتبا2020سالدرفسیلیهایسوختمصرفیارانهکاهش•
.دادکاهشرازاربابرمبتنیقیمت هایوتنظیم شدهقیمت هایبینشکافکهبودهجهانیمصرفافتوقیمت هاکاهشازناشیافت،اینازبیشتریبسیار

یکنواختواقعیقیمتسطوححال،اینبا..استمشاهدهقابلوضوحبهانرژیالمللیبینآژانستوسطانرژیقیمتردیابیدرگذاریقیمتگوناگونرویکردهای•
درآمدیمهمنابعمازاغلبخام،نفتفروش.استمتفاوتدیگرکشوربهکشوریازهاسوختسایروبنزینگازوئیل،بهمربوطهایهزینهوهامالیاتزیرانیست،
سوختمصرفکاهشمنظرازینودهندمیتشکیلکشورهابرخیدرراعمومیبخشدرآمدهایازدرصد10حدودتاحتیکهنحویبههستنداقتصادهابرخی

.شودمیمحسوباقتصادهابرخیعمومیسیاستحوزهدرجدیمعضلعنوانبهگذاردورهطولدرفسیلی

مت هایقیسطحبهواکنشکههستندنیزکشورهاییحال،اینبا•
در.استشدهمحدودنوعیبهیانداردوجودیاآنهادربین المللی

وهنیجریدرنهاییمصرف کنندهبنزینقیمترو،بهرونمودار
تغییر2020سالدرخامنفتقیمتشدیدکاهشبه دنبالازبکستان

برایانرژیالمللیبینآژانسقیمتیهایداده.استنکردهچندانی
رفمصهایقیمتازایگستردهطیفوجودوضوحبهکشورهابرخی
کهکشورهایی.دهدمینشانجهانسراسردررانهاییکننده

فیمصریارانهکههستندآنهاییهستند،داراراقیمتکمترین
.کنندمیپرداخترابیشتری
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یارانه های مصرف سوخت های فسیلی همچنان مانعی بر سر راه آینده انرژی پاک است

رافرصتینفتجهانیقیمت هایکاهش.شددادهنشان19-کوویدهمه گیریازناشیاقتصادیواجتماعیتحوالتطولدرمجدداًسوختقیمتاصالحپیچیدگی•
عمدهکشورهایدر.دادکاهشراتورمیتغییراتیااجتماعییاسیاسیواکنش هایخطربازار،برمبتنیقیمت هایباکمترشکافزیراکرد،فراهماصالحاتبرای

افزایشراتسوخضمنییارانه هایحذفبرایفشاروکردایجادراشدیدیمالیفشارهای،هیدروکربن هافروشازکم تردرآمدهایکسبگاز،ونفتتولیدکننده
.داد

شدباعث19-دکوویازناشیعمومیسالمتبحرانواقتصادیشدیدبحراناست،کردهپیشرفتکشورهابرخیدرقیمت گذاریاصالحاتکهحالیدرحال،اینبا•
دربیشترابتکاراتیچنینکهکنندتقویتحتییاحفظمشاغل،وخانوارمالیوضعیتازحمایتبرایسیاستیعنوانبهرامصرف کنندهیارانه هایدولت هاازبرخی
.شودمیاشارهاقداماتاینازبرخیبهادامهدر.بودمتمرکزبرقبخش

.ردندپرداخت قبوض گاز و برق دریافت کدر زمینه های مازاد دولتی کمکشرایط، کنندگان واجد ، مصرف19-در نتیجه کوویدارمنستان

کاهشنصفبه2020/21مالیسالبودجهدرراسوختیارانههایهزینهدارندقصدکهکردنداعالممقامات،2020آوریلدرمصر
بههایارانهلغوبرنامههمچنینداد،افزایشدرصد27و17مصرفنوعبهبستهرابرقهایتعرفهدولتژوئیه،ماهدر.دهند
.افتادتعویقبه2024/25مالیسالبه2021/22سالجای

.دادشافزایراگازوئیلوبنزینمصرفبرمالیاتبین المللی،قیمت هایکاهشبهواکنشدردولت،2020مهماهدرهند

اندونزی
سهمدتبهخانوارمیلیون31بهبرقیارانهاختصاصبرایایبرنامهPLNدولتیبرقشرکتطریقازدولت،2020مارسدر

.دادکاهشدرصد50نیزراگازوئیلیارانه2021سالبودجهدروکردتصویب19-کوویدبهپاسخدرماه

قزاقستان
قیمتجوالیماهدرآنازپسودادکاهشرابرقبهایهایتعرفه19-کوویداولموجبهواکنشدردولت،2020مارسدر

.یافتافزایشدرصد16متوسططوربهبرق



یارانه های مصرف سوخت های فسیلی همچنان مانعی بر سر راه آینده انرژی پاک است

مالزی
سقفداکثرح.شدتعدیلالمللیبینهایقیمتسطحبهشدننزدیکبرایهفتگیصورتبهبنزینقیمت،2020ژانویهاز

دلیلبهاریارانه هاکردنهدفمندجدیدبرنامهیکتاگرفتتصمیمدولتژوئیه،ماهدر.شدحذفنیزسوختبرایقیمت
قیمتیسقفخام،نفتقیمتافزایشبهواکنشدردولتنیز،2021فوریهدر.کندلغوهمه گیریطولدراقتصادیشرایط

.کردتعیینگازوئیلوبنزینبرای
عربستان  
سعودی

جملهازسوختانواعمصرفبرایدرصد15بهدرصد5ازراافزودهارزشبرمالیاتنرخافزایشدولت،2020مهماهدر
کاهشدرصد50اًتقریبمیماهدربنزینقیمتصادراتی،نفتقیمتبامرتبطقیمتیمکانیسماساسبر.کرداعالمبنزین
بحرانازقبلسطحبههاقیمتنیز،2021مهماهدر.یافتافزایشدرصد30ازبیشجوالیماهدرکهحالیدریافت،

.بازگشت
.کردحذف2020سالطیراهایارانهموفقیتبادولت،2019سالدرسوختقیمتتدریجیافزایشاعالماساسبرسودان

تایلند
30بین،مصرفبهبستهراخانوارمیلیون20ازبیشبرققبوضموقتطوربهدولت،19-کوویددلیلبه،2020آوریلدر

تعرفهدردیگریتخفیفدولتهمه گیری،دومموجبهواکنشدر،2021ژانویهدرهمچنین.دادکاهشدرصد100تادرصد
.کرداعالمبرق

تونس
در.کردیمعرفراگازوئیلوبنزینداخلیفروشبرایماهانهقیمتخودکارتعدیلمکانیزمسوخت،یارانهحذفهدفبادولت

دومنیمهدرLPGیارانهکامللغوشاملکهکردفاشراخوداقتصادیاصالحاتبرنامهازبخشیداراییوزیر،2021مهماه
.است2024سالتاطبیعیگازوبرقیارانهتدریجیحذفو2021سال

امارات  
.کرددرخواسترابرقتعرفهافزایشمجوزگذشتهسال22درباراولینبرایدبیدولتیشرکتمتحده عربی



یارانه های مصرف سوخت های فسیلی همچنان مانعی بر سر راه آینده انرژی پاک است

مت هایقیوبین المللیبازارقیمت هایبینشکافویافتافزایشهمه گیریاولیهشوکازپس2021سالدرفسیلیسوخت هایقیمت•
رادولتایبودجه هبرفشاراقدام،ایناصالحی،تالش هایغیابدر.دادافزایشراکشورهابرخیدرمصرف کنندگانبرایثابتوپایین

.استگلخانه ایگازهایبیشترانتشارومصرفاتالفموجبومی دهدافزایش
بار،2050الساهدافتامینراستایدرانرژیبین المللیآژانسجدیدتحلیلیگزارش.استنیازگذاریقیمتاصالحبرایمجددیانگیزه•

وآبتغییراتبالهمقاببرایسیاست هاترکیبازجدایی ناپذیربخشیفسیلیسوخت هایناکارآمدیارانه هایحذفکهمی کندتاکیددیگر
شانناند،طراحی شدهبه خوبیکهرایارانهتدریجیحذفبرنامه هایمتعددمزایایکهموفقاصالحاتاززیادینمونه های.استهوایی

داردوجودسیاست گذارانهدایتوراهنماییبرایمی دهد،
:استذیلمواردشاملوشدهشناختهخوبیبهموفقیتعواملارتباطهمیندر•

شوددادهتوضیحوابالغکنندگانمصرفبهوضوحبهکهشدهبندیدرجهومشخصزمانیجدولیک
جامعهاقشارپذیرترینآسیبوفقیرترینبرتأثیرکاهشبرایهاییطرح
باالراندمانباسوختکنندهمصرفخانگیلوازمعرضهافزایشبرایتالشو.

ضروری محیطیزیستواقتصادینظرازامااستبرانگیزچالشکنندگانمصرفبرقیمت گذاریاصالحتاثیرسیاسیمنظرازاگرچه•
.گیردقرارپایدارترانرژیآیندهمسیردرجهانتااست



های فسیلی اصالح شود؟چرا باید یارانه سوخت

.استخانه ایگلگازهایجهانیانتشاراصلیعواملازیکیهمچنانخانه هاوماشین آالتنقلیه،وسایلنیروگاه ها،درفسیلیسوخت هایاحتراق•
هستندااجرحالدرهمچنانسیاست هاازبرخیداده اند،انجامخوداقتصاددرکربنتولیدشدتکاهشبرایرااقداماتیدولت هاازبسیاریاگرچه

.هاستاستسیهمینازیکیفسیلیهایسوختیارانهاختصاصومی کنندتشویقرافسیلیسوخت هایازبیشتراستفادهوتولیدکه
نیزرامحلییآلودگمشکالتبلکهکند،میتضعیفراهواییوآبتغییراتکاهشبرایجهانیهایتالشتنهانهفسیلیهایسوختهاییارانه•

.شودمیزیستمحیطوانسانسالمتبهبیشترآسیبباعثوکندمیتشدید
هاییحوزهدرریبهتاستفادهآنهاازمی توانکهراکمیابمالیمنابعومی کنندواردنیزعمومیبودجهبرتوجهیقابلفشارهمچنینهایارانهاین•

نهایت،در.می کنندتخلیهسوختمصرفیارانهبخشدرکرد،فیزیکی،زیرساخت هایومهارت هاآموزش،دراستراتژیکسرمایه گذاریمانند
ورانسرمایه گذاتولیدکنندگان،ازبسیاریتصمیماتبرتاثیرعلتبهومخدوشراقیمت هاوهزینه هافسیلی،سوخت هاییارانه های

. بخشندمیتداومرابرانرژیتولیدشیوه هایوقدیمی ترفناوری هایازاستفادهجملهازناکارآمدتولیدتامصرفهایشیوهمصرف کنندگان
هدفموضوع،این.کنندحذفAPECوG20،G7نشست هایچارچوبدررافسیلیسوخت هایناکارآمدیارانه هایکهشده اندمتعهددولت ها•

بردررا( کندمیتشویقرابیهودهمصرفبازار،نقشحذفباکهناکارآمدفسیلیسوختیارانه هایسازیمنطقی)پایدارتوسعهاهدافاز12شماره
.می گیرد



های فسیلی مهم است؟های سوختچرا پیگیری شفاف یارانه

هاییبآسوانرژیبازارهایدرانحرافدولت،بودجهبرفشارمیزانآنها،کاملتأثیرفسیلی،هایسوختهاییارانهمیزانازدرستیدرکبدون•
باپایدارعهتوساهداففرآینددرفسیلیسوخت هاییارانهاندازه گیریاهمیت.استدشوارهوایی،وآبتغییراتمهاربرایتالش،محیطیزیست

مورددرزارشگ.استشدهشناخته«(مصرفوتولید)داخلیناخالصتولیدواحدهرازایبهفسیلیسوخت هاییارانهمیزان»اختصاصیشاخص
کنندهرفمصهاییارانهکهدهدمیارائهراهادولترهبریتحتوترجامعجهانیتصویربار،اولینبرایفسیلی،هایسوختیارانهجهانیشاخص

ملیپیشرفتاتدهدمیاجازههادولتومحققانبهوکردهتکمیلراالمللیبینهایسازمانهایتالشطریقازینتاگیردمیبردرراتولیدکنندهو
.کنندعملگذاریسیاستبرایمهمیابزارعنوانبهوکننددنبالراجهانیو

برایمریمستنقشبین المللیداده هایوشوداجراوراه اندازیتامی کشدطولمدتیاحتماالًکشوریگزارش دهیبخشسازیفعالحال،اینبا•
.داشتخواهندمقایسهقابلیتافزایش

کافشکردنپربهتاآوردمیهمگردرافسیلیهایسوختازحمایتمورددرموجودالمللیبینبرآوردهایفسیلی،هایسوختیارانهردیاب•
دولتتعهداتربرابدرپیشرفتپیگیریبراینیزفسیلیسوختمصرفوتولیدازحمایتمورددرجامعاطالعات.کندکمکموجوددهیگزارش

.استنیازموردAPECوG20،G7هایانجمنچارچوبدر"فسیلیسوختناکارآمدهاییارانه"تدریجیحذفبرای


