Co znamená uhlíková neutralita
pro energetický sektor
Národní den bez kouře
Mojmír Hampl
7. 9. 2021

Energetická tranzice (ET) ovlivňuje všechny oblasti energetického trhu
Čtyři D jsou hnací silou
energetického přechodu...

Dekarbonizace

Decentralizace

Digitalizace

Demokratizace

...a jejich dopady se projevují napříč všemi zeměmi.

Pozorované hlavní vývojové trendy

tyto čtyři prvky trhu s energií
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Aktiva, technologie a
obchodní modely

02

Chování zákazníků
(domácích i firemních)

03
04



Poptávka po energii roste a mění se



Nástup decentralizace



Spotřeba energie se elektrifikuje





Prosumer (Výrobce a Zákazník v jednom) mění
vztahy

Vznikající digitální
ekosystémy



Dekarbonizace spotřebitelů povéde ke komoditizaci obnovitelných zdrojů
energie a k poptávce po širším portfoliu dodavatelů.

 Rámce cen uhlíku se vyvíjejí tak, aby podporovaly obnovitelné zdroje energie.

Chování vlády, regulačních
orgánů a občanské
společnosti

 Pravděpodobně dojde k rozšíření politiky na podporu zavádění elektrických
vozidel
 Regulace ESG se pravděpodobně zvýší
 Institucionální investoři čelí tlaku, aby do svých oceňovacích modelů zahrnuli
metriky ESG.

Chování investorů a
podniků

 Historické poměry rizika a výnosů se mění, což vyžaduje inovativní struktury
financování.

Zdroje. IEA, IRENA, Bloomberg NEF, rozhovory s klienty, analýza KPMG.
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Hlavní trendy
Trend

Výrazný růst
celosvětové poptávky
po elektřině

Prognózy spotřeby elektřiny v
roce 2030 se pohybují v rozmezí
od 28 tisíc TWh do 34 tisíc TWh,
což znamená růst v rozmezí od
2 % do 2,5 % ročně.

Hnací sily
Přístup k energii - očekává se, že do roku 2030
získá přístup k elektřině 600-700 milionů lidí.
Hospodářský a populační růst
Industrializace rozvíjejících se ekonomik

Dekarbonizace

Scénář IEA New Policies
předpokládá, že kapacita a
výroba elektřiny z obnovitelných
zdrojů poroste do roku 2030
tempem přibližně 5-6 %.

― Tempo a intenzita, kde a jak hrát, se budou lišit podle zeměpisných trhů a
regulačních nastavení, přičemž významné příležitosti budou mít ty trhy, které
podporují elektrifikaci (např. doprava, teplo atd.) a vykazují základní faktory,
které zvyšují poptávku.

Elektrifikace dopravy (zavádění elektrických
vozidel), vytápění a chlazení

Přijetí vládních cílů a příznivého regulačního
prostředí pro rozvoj obnovitelných zdrojů.

Pokračující růst
kapacity a objemu
výroby elektřiny z
obnovitelných zdrojů.

Klíčové poznatky

Poskytování levnější elektřiny z obnovitelných
zdrojů ve srovnání s fosilními palivy.
Nárůst instalovaných bateriových úložišť
Zvýšená dostupnost financovatelných DDD, která
umožňuje financování investičních výdajů.

― Využívání obnovitelné elektřiny narůstá, náklady na větrnou a solární energii
jsou stale příznivější a jsou stále více využívány k uspokojení rostoucí
poptávky způsobené hospodářským růstem (rozvojové země) a dekarbonizací
tepla a dopravy (rozvinuté země).
― V průběhu desetiletí trvalé výstavby se objevily vyspělé obchodní modely a
smluvní struktury, které některé z nich (např. Ørsted v oblasti větrné energie
na moři) proslavily a vytvořily překážky pro vstup nových účastníků na trh. To
posílilo konkurenci, dále snížilo výnosy a přimělo řadu hráčů hledat příležitosti
s vyšší hodnotou na nově vznikajících trzích nebo v oblasti technologií.
― Bod zlomu: Očekává se, že ve většině zemí budou do poloviny této dekády
náklady na výstavbu nové výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nižší než
náklady na provoz zavedené výroby elektřiny z fosilních paliv (např. solární
energie bude ve většině zemí levnější než elektřina z plynu).

Zákazy prodeje ICE vládami

Urychlení
dekarbonizace silniční
dopravy

Dekarbonizace dopravy bude
vedena náhradou osobních
automobilů, lehkých užitkových
vozidel (LCV) a skútrů
elektrickými vozidly a podpořena
nárůstem využívání AV a MaaS.

Srovnatelnost nákladů na elektromobily s ICE
(začátek této dekády)

― Klesající poptávka po benzínu, naftě a souvisejících produktech ICE (např.
mazivech) může v krátkodobém horizontu zvýšit intenzitu konkurence, což
povede ke snížení marží a konsolidaci trhu.

Prodloužení dojezdu baterií a rozšíření
infrastruktury pro elektromobily (začátek této
dekády).

― Dodavatelé benzinu, nafty a souvisejících produktů ICE se mohou zaměřit na
nové trhy s palivy (např. nabíjení elektromobilů, LNG/NCG, vodík) tím, že
investují do nových technologických kapacit a využijí stávající vztahy se
zákazníky a aktiva (např. prodejny pohonných hmot).

(Bio) Investice do zkapalněného zemního plynu a
vodíku povedou ke snížení nákladů, vybudování
doplňkové infrastruktury a povzbuzení poptávky
(konec této dekády).

― Bod zlomu: Nákladová parita elektrických vozidel a vozidel se spalovacím
motorem (očekává se, že bude dosažen počátkem této dekády).
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Hlavní trendy
Trend

Dekarbonizace

Komercializace vodíku

Vodík může začít hrát mnohem
větší roli v dodávkách energie,
zejména tam, kde je poptávka
po teple soustředěna na zemní
plyn.

Úsilí podniků a
domácích spotřebitelů o
dekarbonizaci

Spotřebitelé z řad podniků i
domácností stále více snižují
emise uhlíku a jsou ochotni za
dosažení svých cílů zaplatit
vyšší cenu.

Hnací síly

Vládní politika na podporu investic do technologií
CCUS, SMR a P2G, aby se zvýšila kvalita a
snížily náklady, a na podporu poptávky po vodíku
(např. zvýšená poptávka po vodíku).
ceny uhlíku)
Potenciál pokračujících investic do snížení
nákladů na P2G na stejnou nebo nižší úroveň,
zejména prostřednictvím investic do snížení
investičních nákladů (P2G je v současnosti
přibližně 4x dražší než CCUS se SMR)

Snížení cen energie z obnovitelných zdrojů v
důsledku klesajících investičních a provozních
nákladů na aktiva.

Klíčové poznatky
― Vodík má potenciál stát se transformační technologií, ale k jeho širokému
rozšíření pravděpodobně dojde až po roce 2030. V příštích 10 letech se bude
činnost soustředit na podporu komerčního využití, snížení nákladů a prokázání
efektivity dodavatelského řetězce.
― Vodík, který má potenciál napomoci účinné integraci obnovitelných zdrojů,
představuje klíčový katalyzátor širší energetické transformace.
― Bod zlomu


Pro modrý vodík (CCUS s SMR) a zelený vodík (Power-to-Gas):
politická opatření na podporu míchání plynu a vodíku, např. zvýšení
limitu pro vodík smíchaný s plynem v plynové síti z 1 % na 20 % ve
Spojeném království.



Pro elektrolýzu P2G: bude zapotřebí silná cena uhlíku nebo regulační
prostředí, aby se podpořil výzkum a vývoj, vyvinuly technologie a snížily
náklady a vytvořila se poptávková základna po vodíku;
pravděpodobnější je, že se tak stane koncem dekády 2020.

― Rostoucí povědomí veřejnosti zvyšuje poptávku po udržitelných produktech a
službách, zejména v oblasti energetiky.
― Zákazníci byli v minulosti ochotni platit vyšší cenu za udržitelná řešení, ale
vývoj trhu měl tendenci tyto marže časem snižovat. V důsledku toho může být
pozice prvního hráče na geografickém trhu důvodem k vyšší ziskovosti.

Tlak investorů a regulačních orgánů, které
prosazují agendu ESG, jež je hnací silou cílů
"odpovědného podnikání" a požadavků, jako jsou
standardy vykazování.

― Doposud byla poptávka po obnovitelné energii tažena domácnostmi a podniky
na rozvinutých trzích, avšak podniky budou potřebovat řešení na všech trzích,
na kterých působí, což poskytuje rozsáhlé partnerské příležitosti pro rozvoj
obnovitelných zdrojů.

Vzestup "profesionálních spotřebitelů"

― Očekává se, že obnovitelné zdroje energie se stanou klíčovým hráčem na trhu
a dodavatelé energie mají možnost se v budoucnu odlišit tím, že budou hledat
další možnosti, jak snížit uhlíkovou stopu zákazníků (např. zelený plyn).
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Hlavní trendy

Decentralizace

Dekarbonizace

Trend

Hnací síly

Větší zavádění cen
uhlíku (včetně daní a
systému obchodování s
emisemi) a zvýšení
stávajících cen uhlíku.

Stanovení cen uhlíku již probíhá
ve 46 národních a 28 dílčích
jurisdikcích a další země se k
němu přidávají.

Zvýšený důraz tvůrců politik a skupin občanské
společnosti na cíle v oblasti snižování emisí uhlíku
(v současné době probíhá).

Další politická opatření
na podporu
zavádění elektrických
vozidel

Vlády budou v budoucnu častěji
přijímat právní předpisy, které
zakážou prodej vozidel s
vnitřním pohonem a podpoří
zavádění elektrických vozidel.

Zvýšená pozornost tvůrců politik a občanské
společnosti / veřejnosti na cíle v oblasti snižování
emisí uhlíku a kvality ovzduší.

Pokračování růstu
decentralizované
energetiky a skladování
energie

Očekávané posílení poptávky
po výrobě elektřiny za
elektroměrem a bateriových
úložištích v sektoru domácností
a spotřebitelů (včetně
infrastruktury pro nabíjení
elektromobilů), protože
technologie se stále zlepšují a
náklady klesají.

Společnosti veřejných služeb investují do
decentralizované energetiky, aby se odlišily na
stále konkurenčnějším trhu maloobchodních
dodávek.
Pokračující snižování nákladů na aktiva, zejména
na solární energii, skladování a elektromobily
(začátek a polovina dekády 2020).
Průmysloví a komerční spotřebitelé, kteří požadují
větší kontrolu/bezpečnost dodávek a zelenou
energii.

Klíčové poznatky
― Na trzích s novými / rostoucími cenami uhlíku se fosilní paliva stávají méně
ekonomickými, což pomáhá překlenout rozdíly v cenové
konkurenceschopnosti mezi fosílnimi aktivy / produkty z fosilních paliv a
neuhlovodíkovými palivy, jako je vodík, a snižuje poptávku po fosilních
palivech.
― Společnosti vyrábějící fosilní paliva musí pečlivě sledovat politické programy v
zemích, které jsou relevantní pro jejich obchodní modely, aby zjistily změny v
tvorbě cen uhlíku a posoudily měnící se dynamiku hospodářské soutěže v
oblasti nahraditelných neuhlovodíkových paliv. Tyto analýzy by se měly
promítnout do jejich procesů hodnocení investic a rozhodování.
― Je možné přijmout agresivnější politická opatření pro regulaci trhů s ICE,
benzínem a naftou, než se v současnosti předpokládá.
― Hráči, kteří jsou schopni spolupracovat s tvůrci politik a pomáhat je utvářet,
mohou získat výhodu (prvního hráče) v mnoha obchodních modelech
souvisejících s elektrickými vozidly.
― Zvýšená kontrola nad bezpečností dodávek a charakterem dodávek (např.
ekologických) pro zákazníky z řad domácností i podniků bude i nadále hnací
silou růstu trhu s decentralizovanou energií a akumulací.
― Zlepšující se LCOE a doby návratnosti u většiny technologií umožňují stále
náročnějším zákazníkům instalovat decentralizovanou výrobu.
― Ztrátu poptávky po komoditách a odpovídajících příjmů mohou kompenzovat ti
hráči, kteří jsou ochotni rozšířit své portfolio nabídek o sofistikované produkty
a služby za měřidlem, a ti, kteří jsou ochotni zřídit a hostovat platformy pro
peer-to-peer obchodování.
― Bod zlomu: pro domácí zákazníky bod, kdy se počáteční kapitálové náklady
na aktiva sníží tak, že se doba návratnosti zkrátí na přibližně 3 roky.
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Hlavní trendy

Demokratizace

Digitalizace

Decentralizace

Trend

Rostoucí rozvoj
mikrosítí

Rozvoj obchodních
modelů energie jako
služby

Zvýšená regulace v
oblasti životního
prostředí, sociálních
věcí a správy a řízení
(ESG)

Očekává se, že velikost
globálního trhu s mikrosítěmi
vzroste mezi lety 2020 (28,6
miliardy dolarů) a 2025 (47,4
miliardy dolarů) o 10,6 % (1) a to
v důsledku rostoucí poptávky po
elektřině z důvodu větší
elektrifikace, růstu počtu
obyvatel a růstu výdajů na
obyvatele.

Způsob, jakým zákazníci
získávají a spotřebovávají
energii, se stává složitějším, což
dává dodavatelům příležitost
řídit tuto složitost
prostřednictvím modelu energie
jako služby (EaaS).

Vlády a regulační orgány
zahajují iniciativy na
monitorování, testování a
regulaci odvětví a činností
podniků s ohledem na jejich
dopad na otázky ESG.

Hnací síly
Vývoj technologie pro snížení rizika třídy aktiv na
úroveň přijatelnou pro investory.
The picture can't be displayed.

Rostoucí standardizace konstrukce mikrosítí, která
zvyšuje efektivitu nákladů
Užší propojení mezi vládou, provozovateli sítí,
dodavateli a uživateli.
Snížení nákladů na technologie výroby a
skladování energie z obnovitelných zdrojů

Klíčové poznatky
― Nabídku mikrosítě lze využít k realizaci příležitostí přístupu k energii na trzích,
které nejsou liberalizované nebo kde nefungují tradiční modely veřejných
služeb, což umožňuje společnostem využít příležitost obsloužit velký, ale
nedostatečně zásobovaný trh, s velkými přínosy pro ESG, pokud lze zajistit
nízkouhlíkové zdroje výroby. Rizikové profily jednotlivých mikrosíťových
projektů se mohou značně lišit, což hráčům umožňuje "vybírat si" projekty
odpovídající jejich toleranci k riziku a novým účastníkům umožňuje začít na
spodní části "rizikového žebříčku" s příležitostmi s nižším rizikem (např. vládní
protistrany) a postupovat podle toho, jak se s návrhem spokojí.

Analýza dat a funkce personalizovaného
vhledu

― Tradiční model dodávek energií bude brzy narušen obchodním modelem
EaaS, který sladí potřeby zákazníků s cíli obchodního modelu a integruje
energetické produkty do nabídky, místo aby se zaměřoval na "křížový prodej".

Větší konkurence o vlastní vztah se zákazníkem,
který je posílen pronikáním elektrických vozidel, a
tento vztah je uznáván jako cesta na trh pro další
produkty a služby (začátek a polovina roku 2020).

― Tento model vyžaduje, aby dodavatelé energií přešli od ziskovosti komodit v
jednotlivých letech k holistickému pohledu na celoživotní hodnotu každého
zákazníka. To však vyžaduje rozvoj řady nových digitálních schopností, do
kterých bude třeba neustále investovat.

Očekává se, že počet "chytrých domácností" v EU
vzroste z 30 milionů v roce 2018 na 84 milionů v
roce 2023(2).

― Podniky, které tento model úspěšně zavedou, mají potenciál urychlit růst,
protože
zvýšení flexibility portfolia umožňuje větší optimalizaci nákupu energie a
snižuje náklady na energii pro zákazníky.

Zvýšená pozornost voličů, zaměstnanců,
veřejnosti a občanských skupin na otázky ESG
Urychlení přechodu na alternativní zdroje energie
nebo dopravní systém urychlený COVID-19 a
nedávný dopad ceny ropy.

― Společnosti musí již nyní začít přijímat opatření, aby vyhověly předpisům ESG,
a zajistit, aby byly začleněny do firemních přístupů ke strategii, správě a řízení.
řízení rizik
― Je pravděpodobné, že požadavky na podávání zpráv o ESG budou vyžadovat
změny provozních modelů (systémů, procesů, struktur atd.), které by subjekty
měly začít navrhovat a realizovat již nyní: společnosti by měly začít vyvíjet,
zveřejňovat a realizovat strategii ESG, která zahrnuje programy udržitelnosti
zaměřené na tři R ("3R") - obnovu, obnovu a odstranění. Měly by také zřídit
organizační linii (linie) pro udržitelnost a obnovitelné zdroje energie nebo
provozní a neprovozní

Zdroj: (1) Zprávy o trhu s mikrosítěmi, Narkets and Markets; (2) Berg insights.
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DEKARBONIZACE

. . Což vede k nárůstu
hodnotových řetězců,
v nichž dochází jak ke
sbližování, tak kolizím.

DECENTRALIZACE

DIGITALIZACE

DEMOKRATIZACE

Strategické
plánování
Data
Energie
Centralizovan
á výroba

Připojení
Aplikace
Kyberbezpe UŽIVATELS
čnost
KÉ
ROZHRANÍ

Smart
Grid

Hostová
ní

Maloobcho
Distribuova Velkoobcho dní prodej
da
né úložiště
obchodová
ní
Distribuovan
á výroba

Přenos

Dodávka
na
poslední
míli
Reverzní
logistika

Systémy správy
baterií

Těžba materiálu
Baterie

Energie
jako služba
Elektrické
vozidlo

Ropa a zemní
plyn
Průzkum
& Výroba

Doprava

Rafinace

Maloob
chodní
prodej
Agregátor
zkušeností

NEENERGETICKÁ
ODVĚTVÍ

Chytrá
domácnost

Připojení

OEM
Poskytov
atel MaaS
Sociální péče

Maloobc
hodní
prodej
Technika / média

Staré hodnoty se mění a rozpadají, např.
obnovitelné zdroje a distribuovaná výroba
mění podobu energetiky a plynu.

Služby
dopravce

Hardware

Data
loggery

Logistika

Správa zásob

Úroveň I

Úroveň II

Suroviny
Autonomní vozidlo

AV
Řešení

Datové Poskytovatel Senzory Zabezpečení
platformy/ hardwaru
zpracování

Obrana

Silnice

Letectví

Pojištění
Připojené
služby pro
domácnost

Námořní doprava

Chytrá města

Vodovodní a kanalizační
sítě

Infrastruktura

Železniční doprava

Činnosti nyní procházejí více tradičními
řetězci, např. elektrická doprava a doprava
na alternativní paliva ovlivňuje více prvků.
Vznikají zcela nové hodnotové řetězce, které
umožňují technologie a data, např. Smart Cities.
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Rostoucí zájem
o investiční
příležitosti související
s klimatem je brzděn
nedostatkem
vhodných příležitostí.

Korporace

Pojišťovny

Institucionální investoři

Financování Orstedu
prostřednictvím zelených
dluhopisů, PE firmy
aktivně investovaly podíl
prostřednictvím IPO

Největší pojišťovny se
odvracejí od hnědé energie

Odklon od financování
energetiky náročné na
emise uhlíku

Vlastníci aktiv

Společnost BlackRock se
vzdá společností, které
mají 25 % nebo více příjmů
z těžby uhlí.

“ Nedávno jsme provedli rozhovory se 70 vedoucími pracovníky 43
globálních institucionálních investičních firem, včetně tří největších světových
správců aktiv (BlackRock, Vanguard a State Street) a obřích vlastníků aktiv, jako
je California State Teachers' Retirement System a státní penzijní fondy Japonska,
Švédska a Nizozemska. Zjistili jsme, že ESG je pro tyto vedoucí pracovníky
téměř všeobecně na prvním místě. “
-- Robert G. Eclees, pro Harvard Business Review

Zdroj: Webové stránky společností, BloombergNEF, Eurasia, Harvard Business Review, projekty a analýzy KPMG.
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Investiční
prostředí
se také vyvíjí

5 klíčových vzájemně souvisejících trendů
(vstupů)
Vývoj výdajů na dekarbonizaci a dosažení udržitelnosti

Rostoucí poptávka investorů

465

Udržitelný dluh se od roku
2018 do roku 2019 zvýšil o 78
%.

50-100
53 bilionů dolarů
bilionů 90 bilionů dolarů
93 bilionů dolarů
dolarů

Udržitelný dluh

miliard
dolarů

14,8 miliardy dolarů
Udržitelný dluh

2013

Rozsah budoucích požadavků na
financování pro dosažení cílů v oblasti
klimatu, příklad předpovědí níže:

2019

Větší zaměření na TCFD1
Iniciativa TCFD bude mít pravděpodobně významný dopad na
podniky, na které se vztahují její požadavky na zveřejňování informací
v jejich finančních výkazech, což povede k tomu, že tyto podniky
budou s větší pravděpodobností realizovat strategie zmírňování
dopadů změny klimatu, které budou následně vyžadovat financování.

Kumulativní investice do roku 2035
(Mezinárodní energetická agentura)
Celosvětová potřeba investic potřebná
v příštích 15 letech k dosažení globálních cílů
udržitelného rozvoje a klimatu (odhad G20).
Odhadovaná potřeba investic v celé globální ekonomice do
roku 2030 (Nová klimatická ekonomika)

Další poptávka podniků po dekarbonizaci
Celosvětově se zvýšil počet
firemních DDD na čistou
energii.

Vyšší frekvence zelených iniciativ

59

Udržitelné zelené stimulační
iniciativy v období po Covid 19 v
celkové hodnote

469 miliard dolarů

2010
0,1 GW

2019
19,5 GW
získaná

získaný

s cílovým ročním dopadem na životní prostředí ve výši -1646
mmtCO2e a dopadem na životní prostředí během životního cyklu
ve výši - 23849 mmtCO2e.
Trh s ekologickým financováním roste

Poznámky: 1. Pracovní skupina pro zveřejňování informací souvisejících s klimatem (TCFD)
Zdroj: Webové stránky společností, CDP, BloombergNEF, Eurasia, analýza KPMG

Zelené
dluhopisy

Přechodové
dluhopisy

Úvěry/dluhopisy
vázané na
udržitelnost (SLL)

Zelená
sekuritizace

Zelený
leasing

Další

Podrobnější informace o
každém z těchto
ekologických produktů
naleznete na následující
straně.
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Detailní pohled:
Rostoucí trh
zeleného
financování

Produkty

Úvahy
• Emitenti mohou získat přístup k rostoucí skupině investorů a potenciálně nižšímu kapitálu a
také diverzifikovat nástroje financování.

Zelené dluhopisy

• Sekundární trh umožňuje financovat úsilí o dosažení čisté nuly bez obětování likvidity nebo
úvěrového rizika přímých investic.

• Zabránit tomu, aby byl trh se zelenými dluhopisy oslaben nebo rozředěn emisemi, u nichž není
zřetelný ekologický přínos.
Přechodové dluhopisy

• Emitenti potřebují jasnou informaci o způsobilých aktivech, výběrových kritériích a procesu a o
širší environmentální strategii emitenta.

• Lepší výsledky řízení kapitálu díky přímé vazbě mezi lepší udržitelností a nižšími náklady na
kapitál.
• Mohou odstranit omezení, která jsou obvykle spojena s identifikací aktiv zelených dluhopisů.
Úvěry/dluhopisy vázané na udržitelnost (SLL)

• Sekuritizace by mohla být klíčovým nástrojem pro uvolnění finančních prostředků potřebných
pro modulární a malé investice.
Zelená sekuritizace

Zelený leasing

• Agregace může být pro hráče účinným způsobem financování zelených investic, které
neopravňují k vydání kompletních dluhopisů.
• Struktura financování v počáteční fázi při zvažování možností financování přechodu na
dekarbonizované hospodářství. Některé z oblastí, kde se leasing začíná objevovat, budou
zahrnovat následující: leasing ekologických automobilů, energetická účinnost, technologie
obnovitelných zdrojů.

• Existují různá další řešení zeleného financování, včetně dluhopisů na přechod a udržitelnost,
zelených půjček, zelených krytých dluhopisů, pojištění proti klimatickým změnám atd.
Další
© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International
Limited, a private English company limited by guarantee.
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O čem se nemluví? Cena
–

Tranzice k uhlíkové neutralitě bude velmi pravděpodobně extrémně drahá – uváděné číslo
500 miliard USD ročně (globálně dle Tudor, Pickering, Holt & Co) je nejspíš silně podhodnocené.

–

Zaplatí ji spotřebitelé a reálná ekonomika.

–

Horizont je daleko, ale jeho dosažení vyžaduje velké úsilí a náklady už teď. Jde o investici,
jejíž návratnost je minimálně diskutabilní.

–

Tranzice, které nebere v úvahu technologická a technická omezení, bude vždy nakonec dražší,
než si na začátku myslíme.

–

Téma není předmětem veřejné debaty, což je vzhledem k potenciálním dopadům
pozoruhodné až šokující.
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