ممنوعیت انتشار :تا هفتم ژوئن ساعت  03:00به وقت ایران

سال بیسابقۀ دیگری برای انرژی تجدیدپذیر:
ایجاد ظرفیت بیشتر انرژی تجدیدپذیر با صرف هزینۀ کمتر
 (241.6ک م تر گ ذاری سرمای ه  23%ب ا شدهاف زوده ب رق ظرف یت گ ی گاوات  161رک ورد
)دال ر م ی ل یارد
رِن 21امروز گزارش وضعیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر ( 2017جیاسآر) را  -که جامعترین مررور اراهنه رر وضرعیت انررژیهرای
تجدیدپذیر اات  -منتشر کرد.
در ارا  ،2016رکوردهای جدیدی در افزایش ظرفیت برق تجدیدپذیر نصبشده به ثبت رسید .در ایرن ارا  ،را نبر 161
گیگاوات ،مجموع ظرفیت جهانی نسبت ه اا  %9 ،2015افزایش یافت و ره حردود  2017گیگراوات رارید .تقریبرا  %47از ظرفیرت
افزودهشده متعلق ه خورشیدی فتوولتاییک %34 ،متعلق ه رق ادی و  %15.5از آنِ رقآ ی ود.
تجدیدپذیرها در حال تبدیل شدن به ارزانترین گزینه هستند .معامالت اخیر در دانمرار ،،مبرر ،هنرد ،مکزیرک ،پررو و امرارات
متحدۀ عر ی نشان میدهد که قیمت تحویل رق تجدیدپذیر  0.05دهر یا کمتر از آن ه ازای هر کیلوواتااعت وده اات .روشن اارت
که این قیمت زیرِ قیمت معاد رق تولیدی از اوختهای فسیلی یا هستهای در هر یک از این کشورهاات .رندگان دو مزایدۀ اخیر رق
ادی فراااحلی در آلمان دون نیاز ه حمایت دولتی و تنها ا اتکا ه قیمت عمدهفروشی رق این کار را انجام دادند کره نشران مریدهرد
تجدیدپذیرها میتوانند ارزانترین گزینه اشند.
نیاز ذاتی به «بار پایه» یک افسانه است .ادغام اهمهای زرگ تولید رق تجدیدپذیر متغیر میتواند ردون « رار پایرۀ» اروختهرای
فسیلی و هستهای ،و ا انعطافپذیری کافی در ایستم قدرت  -از طریق اتباهت داخلی شبکه ،پیونددادن خشها ه یکردیگر و فنراوری
های کلیدی همچون فاوا (آیایتی) ،ایستمهای ذخیرهاازی ،وارایل نقلیرۀ رقری و پمر هرای حرارتری  -صرورت پرذیرد .ایرن نروع
انعطافپذیری نهتنها تولید متغیر را متعاد میکند ،لکه ایستم را نیز هینه میاازد و مجموع هزینرههرای تولیرد را کراهش مریدهرد.
نا راین ،جای تعج نیست که تعداد کشورهایی که پیک تولید رقِ نزدیک ه  %100یا یشتر از آن از منا ع تجدیدپرذیر را را موفقیرت
مدیریت میکنند ،رو ه افزایش اات .رای مثا  ،دانمار ،و آلمان در اا  2016هترتی پیکهای  %140و  %86.3رق تجدیدپذیر را
ا موفقیت مدیریت کردند.
انتشار  CO2جهانیِ مربوط به انرژی ،از سوختهای فسیلی و صنعت ،برای سومین سال متوالی ،علیرغم رشد  3درصدی در
اقتصاد جهانی و نیاز فزاینده به انرژی ،پایدار ماند .این امر ه طور عمده میتواند ه علت کراهش زغرا ارن
ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و هبود کارایی انرژی اشد.
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)دبیرخانۀ رنREN21 Secretariat (21
c/o UN Environment
1 rue Miollis • Building VII • 75015 Paris • France
Tel: +33 1 44 37 50 90 • Fax: +33 1 44 37 50 95
secretariat@ren21.net • www.ren21.net

و همرینطرور رشرد

نوآوریها و پیشرفتها در فناوری ذخیرهسازی ،به طور فزایندهای موجب انعطافپذیری بیشترِ سیستم قدرت خواهد شد .در
اا  ،2016تقریبا  0.8گیگاوات ه ظرفیت ذخیرهاازی پیشرفتۀ انرژی افزوده شرد و مجمروع ظرفیرت ترا پایران ارا ره حردود 6.4
گیگاوات راید.
ازار شبکههای کوچک و ایستمهای خوداتکا هارعت در حا رشد اات و مد های کس وکارِ «پرداخت در حرین اارتفاده»  -کره را
فناوری مو ایل پشتیبانی میشوند  -در حا گسترشاند .در اا  ،2012ارمایهگذاری در شرکتهرای خورشریدیِ «پرداخرت در حرین
ااتفاده» تنها  3میلیون دهر ود .این مقدار تا اا  2016ه  223میلیون دهر افزایش یافته اات (افزایش از  158میلیون دهر در اا
.)2015
آرتوروس زِرووس ،رئیس کمیتۀ راهبری رِن  21میگوید« :ظرفیت رق تجدیدپذیری که در هر اا ره جهران افرزوده مریشرود ،از
مجموع ظرفیت جدید همۀ اوختهای فسیلی یشتر اات .یکی از مهمترین یافتههای گزارش وضعیت تجدیدپذیرهای امسرا آن اارت
که هکارگیری رویکردهای همهجانبه و ایستمی امری کلیدی اات و هزم اات این رویه ه قرانون رد شرود ،نره اینکره اارتثنا اشرد.
همچنانکه اهم تجدیدپذیرها یشتر میشود ،ما ه ارمایهگذاری در زیرااختها و همچنین مجموعه ا زارهای جامع نیاز خواهیم داشت،
مانند :شبکههای یکپارچه و ههمپیواتۀ انتقا و توزیع ،تدا یری رای موازنۀ عرضه و تقاضا ،پیونددادن خشها ا یکردیگر ( ررای نمونره
ادغام شبکههای رق و حملونقل) و گسترش یک طیف وایع از فناوریهای توانمندااز».

اما گذار انرژی با سرعت کافی برای رسیدن به اهداف معاهدۀ پاریس صورت نمیپذیرد.
سرمایهگذاریها پایین است .اگرچه ارمایهگذاری جهانی در ظرفیتهای جدید رق و اوخت تجدیدپذیر دو را ررِ اررمایهگرذاری در
اوختهای فسیلی اات ،اما ارمایهگذاری در احداث ایستمهای تجدیدپذیر جدید  %23نسبت ه  2015کمترر روده اارت .در میران
کشورهای دارای ازار نوظهور و درحا تواعه ،ارمایهگذاری در انرژی تجدیدپذیر ا  %30کاهش ،ه  116.6میلیارد دهر راید و همزمان،
این ارمایهگذاری در کشورهای تواعهیافته ا  %14کاهش ،ه  125میلیارد دهر راید .ارمایهگذاریها کماکان هشدت معطوف ه ررق
ادی و خورشیدی فتوولتاییک اات ،هرچند ،رای نگهداشتن گرمایش جهانی زیر  2درجۀ اانتیگراد ،ه گسترش تمام فناوریهای انرژی
تجدیدپذیر نیاز اات.
بخشهای حملونقل و گرمایشوسرمایش همچنان عقبتر از بخش برق هستتند .گسرترش فنراوریهرای تجدیدپرذیر در خرش
گرمایشوسرمایش ه جهت ماهیت منحبر هفرد و پراکندۀ این ازار همچنان ه عنوان یک چالش اقی مانده اات .کر نزدایری مبتنری
ر تجدیدپذیرها در خش حملونقل هنوز ه طور جدی در نظر گرفته نمیشود یا ه عنوان اولویت لحاظ نمیگردد .علریرغرم گسرترش
چشمگیر فروش خودروهای الکتریکی  -که ه طور عمده ه علت قیمتِ در حا کاهش فناوری اتری اات  -اقدامات سیار یشتری ایرد
صورت پذیرد تا از وجود زیرااخت کافی و تأمین رق آنها از منا ع تجدیدپذیر اطمینان حاصل شود .در حالی که خشهای کشرتیرانی و
هواپیمایی چالشی زرگ هستند ،ایااتهای دولتی یا مشکالت تجاری هنوز ه اندازۀ کافی ترغی کنندۀ یافتن راهحل نبودهاند.
یارانههای سوختهای فسیلی همچنان مانع پیشرفت است .ه طور کلی ،یارانههای اوختهای فسیلی و هستهای کماکان ،ه طرور
چشمگیری ،یش از یارانههای فناوریهای تجدیدپذیر اات .تا پایان اا  ،2016ریش از  50کشرور متعهرد ره توقرف تردریجی یارانرۀ
اوختهای فسیلی شدهاند و پارهای اصالحات صورت گرفته اات ،اما هنوز کافی نیست .در اا  ،2014نسبت یارانۀ اوختهای فسیلی
ه یارانۀ انرژیهای تجدیدپذیر  4ه  1ود .در ازای هر  1دهر هزینه رای تجدیدپذیرها ،دولرتهرا  4دهر ررای حفر وا سرتگی مرا ره
اوختهای فسیلی هزینه کردهاند.
کریستین لینز ،دبیر اجرایی رِن  ،21معتقد اات« :دنیا در حا مسا قه دادن ا زمان اات .تنها کار مهمری کره مرا مریتروانیم ررای
کاهش اریع و مقرون ه صرفۀ  CO2انجام دهیم ،توقف تدریجی ااتفاده از زغا ان

و ارعت خشیدن ه اررمایهگرذاری در کرارایی

انرژی و تجدیدپذیرهاات .وقتی چین در ماه ژانویه اعالم کرد که یش از  100طرحِ در حا تواعۀ زغا ان
صفحه | 2

را لغو خواهد کرد ،تبدیل

ه نمونهای رای دولتها در هر کجای جهان شد :تغییر هنگامی هارعت اتفاق میافتد که دولتها را تبروی ایاارتهرای مشرخ

و

لندمدت و نیز از طریق ایگنا ها و مشوقهای مالی اقدام میکنند».
 -پایان –

دربارۀ گزارش وضعیت جهانی انرژیهای تجدیدپذیر رن21
گزارش وضعیت جهرانی انررژیهرای تجدیدپرذیر  2017رن ،21پیشررفتهرا و رونردها را ترا پایران ارا  2016و همچنرین رونردهای
مشاهدهشده از ا تدای اا  2017را  -تا آنجا که در داترس وده اات  -نمایش میدهد.
گزارش ااهنۀ وضعیت جهانی تجدیدپذیرها که اولین ار در  2005منتشر شد ،جامعترین و هروزترین گزارش از وضعیت ،پیشررفتهرای
اخیر و روندهای موجود ،در زمینۀ ازار ،صنعت ،ارمایهگذاری و ایااتهای انرژی تجدیدپذیر در اراار جهان اات .ر اااس مأموریرت
از پیش تعریفشده ،این گزارش ه تحلیل یا پیش ینی نمیپردازد .دادهها ا همکاری شربکهای شرامل ریش از  800نفرر دارتانردرکار،
محقق و مؤلف از ارتاار دنیا تأمین میشودwww.ren21.net/gsr .

پیش از انتشار گزارش جلسات پرسش و پاسخ برقرار میباشد.
داترارررررررری رررررررره مرررررررروارد زیررررررررر رررررررره منظررررررررور پرررررررریشنمررررررررایش راررررررررانهای از طریررررررررق
 https://ren21.rotcloud.com/index.php/s/WR8IljwryS1eWyqمیسر اات:
-

نکات کلیدی گزارش در یک نمای کلی (انگلیسی) .در صورت درخواات ،گزارش کامل موجود اات.

-

اینفوگرافیها

-

گزاره رگهای منطقهای و ملی

-

انتشار راانهای ه ز انهای عر ی ،چینی ،انگلیسی ،فارای ،فرانسوی ،آلمانی ،یونانی ،ژاپنی ،کرهای ،پرتغالی ،ااپانیایی و ویتنامی

سخنران :کریستین لینز ( ،)Christine Linsد یر اجرایی
+33 (0) 1 44 37 50 90; +33 6 16 01 72 89 (m); christine.lins@ren21.net
ارتباط رسانهای :هرا ویلیامسون ( ،)Laura Williamsonمدیر ارتباطات و تواعه
+33 (0) 1 44 37 50 99; +33 6 03 06 02 58 (m) laura.williamson@ren21.net
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