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E-Power index:
Ryzí růst
Global Battery Alliance – iniciativa
Světového ekonomického fóra a
poradenské společnosti McKinsey
- zveřejnila ve své nové zprávě
velmi působivá čísla. V souladu s
tím poroste poptávka po bateriích
do roku 2030 přibližně o 25 procent
ročně. Jinými slovy, v příštích

20. ročník

jedenácti letech vzroste poptávka
po bateriích nejméně 14krát. V
optimistickém scénáři odborníci
dokonce očekávají 19násobný
nárůst. Předpovědi jsou založeny
na předpokladu, že se začnou
používat ještě lepší baterie,
recykluje se více surovin, baterie
najdou druhý život a více e-cars
bude integrováno do elektrické sítě.
Jedním z hlavních faktorů růstu je
e-mobilita s ročním nárůstem
poptávky po bateriích o 30 procent.
Zatímco v roce 2030 se očekává
celosvětová poptávka po bateriích
s kapacitou více než 3 500
gigawatthodin (GWh), v roce 2018
byla poptávka jen ve výši 184 GWh.
Odhaduje se, že sektor dopravy
bude odpovídat za více než 90
procent poptávky a z regionálního
pohledu je rozhodně Čína tím

největším kupcem. Aby byla
uspokojena obrovská globální
poptávka, bude do roku 2030
nezbytné zvýšit produkci lithiových
baterií o více než šestkrát. Pokud
chcete profitovat z tohoto boomu,
ale nechcete podstoupit riziko
individuálních investic, nemůžete
ignorovat E-Power index. Výběrový
barometr vytvořila americká banka

přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.

E-Power Index: hledání pomyslného dna
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