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Konečně:
Konkurenceschopné!!!
Obnovitelné energie jsou stále
levnější a stále více schopné
konkurovat novým energetickým
projektům, které podporují fosilní
paliva. K tomuto závěru došla
Mezinárodní
agentura
pro
obnovitelné
energie
IRENA.
Nejnovější statistická zpráva IRENA

20. ročník

udává, že v roce 2019 byly nové
kapacity
více
než
z poloviny
vytvořeny
z obnovitelných
energetických zdrojů, které mají nižší
náklady než nové nejlevnější uhelné
elektrárny. "V energetické přeměně
jsme dosáhli bodu zlomu. Nové
uhelné elektrárny a velká část
stávající uhelné produkce není
ospravedlnitelná ani ekologicky ani
ekonomicky“, říká generální ředitel
IRENA Francesco La Camera.
„Obnovitelné energie se stále více
stávají nejlevnějším zdrojem pro nové
elektrické
kapacity
a
nabízejí
obrovský potenciál pro podporu
globální ekonomiky a spoluvytvářejí
nová pracovní místa. Investice do
obnovitelných energetických zdrojů
jsou stabilní, nákladově efektivní a
atraktivní.
Nabízejí
konzistentní,
kalkulovatelné výnosy a celkově

prospívají ekonomice. Pro investory,
kteří chtějí na tomto zajímavém
trendu participovat, neexistuje příliš
mnoho možností. K dispozici mají
osvědčený certifikát z emisní dílny
Société Générale, na pokladový
European Renewable Energy Index
(ERIX). ERIX zohledňuje hodnotový
vývoj deseti vůdčích, burzovně
kotovaných evropských společností,

energie (ISIN DE000SG1ERX7).

Certifikát na European Renewable Energy Index
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vykonává vydavatel. Jakékoliv užití časopisu nebo
jeho části, zejména šíření jejich rozmnoženin,
přepracování, přetisk, překlad, zařazení do jiného
díla, ať již v tištěné nebo elektronické podobě, je
bez souhlasu vydavatele zakázáno.
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ZERTIFIKATEJOURNAL byl připraven v dobré víře
s nejvyšší možnou pečlivostí. Za data a informace,
za kompetentnost, včasnost, přenosnost a
správnost publikovaných informací nenese
vydavatel žádnou odpovědnost. Data, investiční
doporučení
a
informace
obsažené
v
ZertifikateJournal nesmí být považovány za
nabídku k nákupu nebo prodeji. ZertifikateJournal
nenese žádnou přímou nebo nepřímou,
náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou
odpovědnost za případné finanční nebo jiné
majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím
publikovaných informací.

