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Novinky z moderní
energetiky v číslech
Vítejte u červencového vydání souhrnu nejzajímavějších novinek v
oblasti moderní energetiky a obnovitelných zdrojů, který pro Vás
pravidelně připravuje Aliance pro energetickou soběstačnost. Každý
měsíc informujeme o světových trendech v energetice, vývoji cen
technologií obnovitelných zdrojů, moderně smýšlejících firmách a
dalších inovativních řešení.

Přejeme Vám příjemné čtení!

OBNOVITELNÉ ZROJE

Bezkonkureční růst: solární energie minulý rok narostla o 33 %
Nejnovější zpráva o stavu obnovitelných zdrojů ve světě s názvem Global Status Report
2018 od renomované platformy REN21 podtrhuje masivní růst solární energie v roce 2017.
Ta si připsala na 98 gigawatt nové kapacity, což je více než všechny nové jaderné a fosilní
zdroje dohromady.
Větrná energetika zaznamenala 11% růst a přidala dalších 52 gigawatt nových kapacit. Trh
s větrnými parky na moři se rozrostl o 30 %. Trvalý růst v sektoru obnovitelných zdrojů
přináší jasné benefity pro ekonomiku: výroba a provoz větrných a solárních elektráren
zaměstnává 4,5 milionů lidí ve světě.
Autoři výroční zprávy však upozorňují na slabiny rozvoje moderní energetiky: díky
globálnímu úspěchu větrných a solárních elektráren se daří v oblasti elektroenergetiky.
Ovšem z pohledu spotřeby klíčové součásti ekonomiky: doprava, vytápění/chlazení
zůstávají pozadu - dohromady tvoří 80 % spotřebované energie ve světě. Obnovitelné
zdroje tvoří v elektroenergetice čtvrtinu veškeré výroby, ve vytápění/chlazení je to pouze
10 % a v dopravě dokonce 3 %. K větší implementaci moderních bezemisních zdrojů je
podle autorů také potřeba ukončení dotací na fosilní paliva, která v roce 2017 obdržela z
veřejných zdrojů na 370 miliard dolarů zatímco obnovitelné zdroje pouze 140 miliard.
Dalším klíčovým sdělením zprávy o stavu moderní energetiky za loňský rok je potvrzení
trendu snižování ceny obnovitelných zdrojů. Fotovoltaika se například v Německu soutěží
za poloviční ceny než před dvěma lety. Dále se ukazuje, že velká penetrace obnovitelných
zdrojů v síti je nejen možná, ale i efektivní při dostatečném propojení spotřeby a výroby.
Více než poloviční podíl výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů zaznamenává
například Německo, Texas nebo Irsko.

ODKAZ NA STUDII

Výstavba nových větrných parků na moři se
v Německu a Nizozemsku minulý rok vysoutěžila
poprvé v historii za čistě tržní ceny bez dotací.

INVESTICE V ENERGETICE

Světové investice do energetiky poklesly třetím rokem v
řadě, růst zaznamenaly pouze investice do energetických
úspor
Mezinárodní energetická agentura (IEA) vydala svůj každoroční přehled o investicích
(2017), který ukazuje, že investice do elektroenergetiky (i přes 6% pokles v roce 2017) jsou
stále největším lákadlem pro investory po celém světě. Změna probíhá také v portfoliu
investorů, kde státní energetické společnosti nyní utvářejí 40 % veškerých investic
v energetickém sektoru.
Dalším zajímavým zjištěním je, že na 95 % veškerých investic bylo uskutečněno na
základě státních pobídek či strategických rozhodnutí. To jen potvrzuje důležitou roli
států v určování energetické politiky, která přímo ovlivňuje chování investorů.
Celkový pokles investic za rok 2017 byl 2 % a přispěly k němu mimo jiné levnější
technologie obnovitelných zdrojů. Solární energie například zaznamenala v minulém roce
zhruba 15% pokles cen a celkem tvořila 8 % veškerých světových investic do energetiky.
Studie také ukazuje, že aukce nových kapacit dokázaly zlevnit nové projekty
obnovitelných zdrojů a urychlit jejich růst ve vybraných regionech světa. I přesto
současný růst bezemisních zdrojů nestačí k uspokojení rostoucí světové poptávky po
elektrické energii.
Role velkých států je pořád určující v celkovém měřítku. Jen samotná Čína tvoří přes 20
% veškerých investic v energetice a 45 % ve fotovoltaice. Investice do nových uhelných
zdrojů naopak v Číně poklesly v minulém roce o 55 %.
Růst zaznamenal sektor energetických úspor (3 %) a také věda a výzkum, kde se
celosvětově za loňský rok proinvestovalo o 8 % více s celkovými výdaji 27 miliard dolarů.

ODKAZ NA STUDII

I přes 7% pokles investic v minulém roce tvořily
obnovitelné zdroje dvě třetiny všech investic do nových
zdrojů s téměř 300 miliardami proinvestovaných dolarů.

ČISTÁ MOBILITA

Evropským automobilkám se nedaří prodávat elektromobily.
V Číně tento trh zažívá naopak velký růst.
Podle dat přední organizace Transport and Environment (T&E) zaostávají evropské
automobilky za vývojem na trhu s elektromobily v Číně, kde se již dnes vyrábí o třetinu
více než v Evropě. Číně se také daří přilákat mnohem více investic v tomto sektoru, kdy
si v posledních dvou letech zajistila na 22 miliard eur na výrobu elektromobilů.
Evropské státy v tomto ohledu dokázaly přilákat pouze 3,2 miliardy eur v investicích.[1]
Evropským automobilkám se navíc nedaří prodávat elektromobily podle jejich představ
i přesto, že 30 % zákazníků ve Velké Británii, Německu a Francii o koupi elektromobilu
vážně uvažuje. Podle automobilek stojí za dosavadním neúspěchem nedostatek
dobíjecích stanic. Podle dat T&E ale evropské automobilky vynakládají na prodej a
marketing elektromobilů mnohem méně prostředků než na klasická vozidla. Ve stejný
čas se navíc snaží zvrátit nařízení EU o limitech CO2 v nově vyrobených automobilech
po roce 2021, které mají vypouštět pouze 90g CO2 na kilometr.
Čína jde naopak čisté mobilitě napřed. Minulý rok začal platit zákon podmiňující firmy v
automobilovém průmyslu prodávat určité procento svých vozů pouze v elektrické
variantě. Podle T&E hrozí, že pokud evropské firmy lépe nezareagují na poptávku po
elektromobilech, začnou se na starý kontinent ve velkém dovážet právě z Číny, čímž
Evropa ztratí konkurenceschopnost a výrobní kapacity, které podporují zaměstnanost
a růst ekonomiky.

ODKAZ NA STUDII

Německý soud nedávno potvrdil právo zakázat vjezd
dieselových aut do center měst za účelem ochrany ovzduší.
Milán je další město, které se přidalo k úplnému zákazu
vjezdu dieselových aut do centra již k roku 2025.

ENERGETICKÉ ÚSPORY

Nejlepší období pro investice českých firem do energetických
úspor a obnovitelných zdrojů
Výše upozorňujeme na meziroční nárůst světových investic do energetických úspor. Ty
jsou základem efektivního využívání energetických zdrojů a značné úspory podniků na
výdajích za energie. V českém prostředí existuje řada firem dodávající tato řešení na klíč
s využíváním nejmodernějších technologií. Příklady realizovaných investic lze najít také
na veřejných či historických budovách. Nicméně, energeticky efektivní projekty se
v českém prostředí nedaří uskutečňovat dostatečně rychle a ČR tak zaostává v plnění
Evropských cílů. Toho si nedávno všiml i Nejvyšší kontrolní úřad.
Potenciál je přitom obrovský a firmy mají jedinečnou příležitost využít široké škály
dotační podpory a zvýhodněného financování. Energií navíc nemusí pouze šetřit, ale také
si ji sami vyrábět. Moderní firmy po celém světě se takto stávají více konkurenceschopné
a odolné vůči výkyvům cen energií.
Shrnutí novinek a vylepšení aktuálních dotačních programů pro české firmy se dočtete
na Obnovitelně.cz

VÍCE O TÉMATU
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