ekonomika

duje těžařská firma Glencore, do roku 2030 vzroste
jeho spotřeba o polovinu. Kromě zušlechťování
dalších kovů se nikl, resp. síran nikelnatý, používá
v lithiových bateriích, kde bude zřejmě postupně
vytlačovat vzácnější kobalt, i když pro tyto účely se
uplatňuje jen malá část této komodity.
Výrazný vzestup cen lze sledovat i u trhu s lithiem,
o němž se nyní v ČR hodně mluví v souvislosti
s projektem jeho těžby v Krušných horách. V tomto
případě však nejsou hlavním problémem ani tak
omezené zásoby zdrojů této průmyslové suroviny,
jako spíše limity kapacit pro její získávání. Podle
analytiků Bloomberg New Energy Finance je lithia
ještě dost a odhady prognózují, že za následujících
12 let se vyčerpá méně než 1 % světových zásob.
Není ale dostatek dolů, které by byly schopné

pokrýt stále rostoucí poptávku. Výsledkem je tedy
opět vzestup cen této strategické komodity. Jednou z příčin je potřeba stále většího množství pro
baterie používané v řadě výrobků, jako jsou např.
mobilní telefony, notebooky, elektromobily či v posledních letech i rostoucí kapacity velkých úložišť
elektrické energie. Cena lithia proto dramaticky
roste hlavně kvůli strachu z nedostatku zásob pro
potřeby průmyslové výroby – během 10 měsíců
se ztrojnásobila na více než 20 000 dolarů za tunu.
Tento trend se jen tak nezmění, protože podle
analytiků k rostoucí poptávce přispěje další expanze výroby elektrovozidel, která by se do roku
2030 mohla až ztrojnásobit.
U elektromobilů bude možná ještě větším limitujícím faktorem nedostatek dodávek kobaltu. Také

Šance pro české firmy: kuba
Nedávná podnikatelská mise Svazu průmyslu a dopravy ČR dvacítky firem na Kubu v čele
s prezidentem SP ČR Jaroslavem Hanákem a ministrem průmyslu a obchodu Jiřím Havlíčkem
se vrátila s předjednanými zakázkami.
České firmy měly možnost jednat na šesti ministerstvech a zástupci kubánské vlády na ministerstvu hospodářství, ministerstvu průmyslu a na ministerstvu
dopravy. Byl poskytnut seznam 450 vládních projektů,
v nichž se české firmy mohou uplatnit, a to především
v oblasti energetiky a dopravní infrastruktury.

Kuba není jen turistická exotika, ale i příležitost pro
české firmy
leden 2018

/

Jak uvedl prezident SP ČR Jaroslav Hanák, v rámci
mise se také řešily možnosti pro tzv. smíšené podniky, což je jediná možnost, jak se na Kubě uplatnit v některých oborech, především v energetice,
obnovitelných zdrojích, ale i v městské dopravě
a v řadě dalších oblastí.
Pracovní cestu na Kubu hodnotí jako jednoznačně
úspěšnou i ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček s tím, že měl možnost být po dlouhých letech
izolace Kuby prvním ministrem české vlády, který
mohl jednat o možnostech prohloubení vzájemné
obchodní spolupráce a angažmá českých firem
na Kubě. Setkal se s pěti ministry kubánské vlády,
a to včetně ministra hospodářství a plánování
a místopředsedy Rady státu a Rady ministrů Kubánské republiky Ricarda Cabrisase, který přijal
českou delegaci poprvé v historii. Tento třetí nejdůležitější muž Kuby osobně dojednal schůzku na
ministerstvu dopravy společnosti Aircraft Indus-

jeho cena, jako jednoho z klíčových prvků pro
výrobu li-ion baterií, dramaticky stoupá meziročně
o desítky procent (jen loni o 70 %). Podstatná
část světových zásob se navíc nachází v politicky
nestabilních regionech (až 60 % připadá např. na
Demokratickou republiku Kongo). Podle statistik
agentury Bloomberg za poslední rok rostly ve
srovnání s ostatními hlavními kovy až čtyřnásobným tempem a trh s kobaltem má podle prognózy CRU Group 5500tunový schodek – světové
dodávky loni poklesly o 3,9 %. Jeho deficit by
měly pomoci zmírnit nové projekty těžařských
firem. Dramaticky se zvyšující ceny této suroviny
motivují některé dodavatele k výrobě kobaltu
jako vedlejšího produktu při produkci jiných
kovů, jako je nikl nebo měď. Nicméně i tak lze
podle analytiků očekávat růst celkové poptávky
po kobaltu až o 34 % do roku 2026. A právě nedostatek kobaltu by mohl být jedním z důvodů,
proč nebudou realizovatelné ambiciózní plány
automobilek na masovou výrobu elektromobilů,
jimiž chtějí v průběhu příštích let nahradit vozy
se spalovacími motory. ■

tries, která tak měla možnost prezentovat letoun
L 410 nejvyšším představitelům organizace Cuban
Aviation Corporation a představit ho jako vhodný
prostředek pro přepravu cestujících a nákladů
na Kubě.
Na Kubě mají české firmy, které se tam v minulosti
angažovaly, stále dobrý zvuk. K firmám, které patří
mezi úspěšné dodavatele pro tento karibský ostrov se řadí např. společnost ZAT, jeden z hlavních
dodavatelů systémů řízení tepelných elektráren.
„ZAT dlouhodobě dodává systémy řízení kontroly
na velké kubánské elektrárny, které zajištují dodávky
elektřiny pro kubánskou ekonomiku. V rámci podnikatelské mise jsme jednali se zástupci několika
kubánských tepelných elektráren a očekáváme díky
tomu navázání další spolupráce,“ uvedl člen představenstva společnosti ZAT Ivo Tichý. V energetice
uspěla např. i společnost ETD Transformátory, která
zde podepsala dohodu na dodávku transformátorů.
„Termín mise i veletrhu krátce po hurikánu Irma,
který poničil východní část Kuby, nám umožnil projednat konkrétní projekty v elektrárnách Cienfuegos a Nuevitas a projekt mobilní rozvodny určené
pro havarijní napájení postižených oblastí,“ říká
předseda představenstva společnosti ETD Transformátory Juraj Šmatlík. ■
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