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Cirkulární ekonomika v Číně

Čínská ekonomika se postupně mění směrem
k udržitelnému rozvoji. Jednou k klíčových oblastí
jsou také odpady a nástup cirkulární ekonomiky.
Čína skoncovala s dovozem odpadů a pracuje na
posílení cirkulárních řešení napříč průmyslem,
zemědělstvím a městy. Klíčové oblasti redukce
jednorázových plastů bezesporu ovlivní současná
pandemie koronaviru. I proto je důležité sledovat
naplňování veřejně oznámených závazků a
strategií, kterými se tento informační list zabývá.

Informační list byl sestaven v rámci projektu číslo TL01000317 s názvem "ODPAD ZDROJEM neboli uplatnění nových metod výzkumu pro rozvoj cirkulární ekonomiky v ČR", který je spolufinancován se státní
podporou Technologické agentury ČR v rámci programu ÉTA.

Legislativní úvod
______________________________________________________
Snahy budovat cirkulární ekonomiku v Číně se vyvíjejí několik desítek let. Již v
90. letech minulého tisíciletí se v Číně zvedaly hlasy odborníků podporujících
nový model hospodářství – cirkulární ekonomiku. Poslední tři pětileté plány zahrnovaly strategie cirkulárních řešení, jejich implementaci a rozvoj.
Implementace strategií cirkulární ekonomiky přináší příležitost řešit nejpalčivější
problémy čínského hospodářství a životního prostředí. Parciální opatření jako je
úspora energie ve výrobním procesu byly přijaty už během 80. let minulého století. Co jsou tedy základní důvody, pro které Čína legislativní rozvíjí strategie
cirkulární ekonomiky?

1. Životní prostředí
Čína akutně potřebuje opatření ke snížení negativních vlivů na životní prostředí,
které vytváří rychlá industrializace, urbanizace a dlouhodobé přehlížení environmentálních dopadů průmyslu a rychlého rozvoje. Země musí bojovat s problémy

jako je degradace půdy,

desertifikace, odlesňování, nedostatek

a znečištění vodních zdrojů, ztráta biologické rozmanitosti. Velkým problémem
z hlediska nastupující klimatické krize je i stále zvyšující se emise oxidu uhličitého: z 3 miliard tun (Mt) v roce 1997 na 7 mld. Mt v roce 2010. Další vývoj emisí
níže v grafu. Zvrácení tohoto trendu se stalo primární ambicí Číny.

2. Udržitelný rozvoj
Nedostatek zdrojů a energie je neslučitelný s rostoucí poptávkou a bude bránit
rozvoji čínského hospodářství do budoucna. Čína musí zajistit obživu 21 % světové populace, přičemž disponuje pouze 9 % světové orné půdy, 6 % vodních
zdrojů a 4 % lesů. Kromě toho, těžký průmysl velmi rychle spotřebovává zdroje
a energii. Například v roce 2010 byla spotřeba uhlí v Číně vyčíslena na 3249 Mt,
je to dvojnásobek spotřeby z před deseti let. Čína je odkázána na hledání nových
úsporných metod v těžkém průmyslu, protože ten bude stále i v dohledné době
dominovat v čínském hospodářství.
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3. Zvyšování kvality
Tzv. "Green barriers" - standardy pro mezinárodní obchod, omezující trh s produkty, které nesplňují ekologické normy výroby narušují export z Číny. Země
potřebuje cirkulární ekonomiku a inovace, aby dosáhla výrobní standardy tak,
aby to neomezovalo export.

4. Kvalita života
Pozitivní dopady udržitelného hospodářství zlepší i životní podmínky obyvatelstva.

Čtyři roviny čínské CE
______________________________________________________
V Číně jsou tři orgány v rámci Státní rady ČLR, které se zabývají propagací a
implementací modelů cirkulární ekonomiky:
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• Národní komise pro rozvoj a reformy
• Ministerstvo průmyslu a informačních technologií
• Ministerstvo životního prostředí.

Národní komise pro rozvoj a reformy stanoví regule cirkulární ekonomiky, její
evaluační kritéria, rozvojové plány a vydává technologické doporučení. Minister-

stvo průmyslu a informačních technologií spravuje procesy politiky zaměřené na
zdroje pro výrobu a také regulace rozšířených odpovědností výrobců. Minister-

stvo životního prostředí primárně spravuje regulace pro ekoindustriální parky
a čistší produkci. Vláda ve snaze rozvíjet cirkulární řešení spustila množství pilotních projektů zaměřených na podporu recyklace v městech, repasování a restrukturalizaci výrobních procesů.
V současnosti čínský koncept cirkulární ekonomiky sleduje tyto 4 přístupy:

1. Cirkulární výroba - tzv. 3R - z angličtiny "Reduction, Reuse, Recycle" = "redukce, opětovné použití, recyklace". Vláda tento princip plánuje systematicky
zavést do celého výrobního procesu.

2. cirkulární systém průmyslu, zemědělství a služeb – hospodářská odvětví
se řídí principem optimalizace průmyslových procesů, výrazná podpora cirkulární výroby.

3. Vývoj odvětví zabývajícího se recyklací – recyklovat a opětovně využívat
městský odpad, zaměření se na repasování (remanufacturing) a obnovitelné
zdroje energie.

4. Zelená spotřeba - vedení občanů k smart, zdravé a bezpečné spotřebě.

Politické strategie implementace cirkulární ekonomiky v pak Číně rozlišuje na tři
úrovně, které je třeba systematicky zapojit do implementačního procesu:

1. Pravidla pro průmysl: ekodesign
Jde o mikro úroveň, znamená přijetí opatření přímo v průmyslové a zemědělské
produkcí. V roce 2003 byl přijat tzv. Zákon o podpoře čistší produkce jako strategie pro řešení vzniku znečištění z průmyslové výroby a zefektivnění využívání
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zdrojů na každém stupni výroby. Pro silně znečišťující odvětví jako je barvení,
zpracování potravin, celulózy nebo papíru či chemický průmysl je politika čistší
výroby povinná a hraje důležitou roli v redukci jejich environmentálních externalit a energetické intenzity.
Dalším pilířem inovace na mikro úrovni je implementace tzv. eko-designu. Ekodesign označuje systematickou inkorporaci environmentálních řešení do výrobních plánů a také designu výsledného produktu. Podněcuje společnosti, které
produkují nadměrné znečištění z oblasti výrobního a zpracovatelského průmyslu
vytvářet integrovanější, efektivní a udržitelné způsoby výroby prostřednictvím
inovativního designu výrobních linek. Příkladem může být odpadové hospodářství, v rámci eco-designu jde o podporu vzniku společností, které na trhu figurují jako jakési čističe / uklízeči – implementovat odpad z výroby jiných
společností do ekonomického systému. Další druh subjektů, tzv. dekompozitoři
zase recykluje nebo jinak zpracovává odpad produkovaný než výrobcem tak
i spotřebitelům a vrací zpět do výrobního procesu.

2. Spojování a spolupráce
Tato mezo úroveň tvoří rozvoj eko-průmyslových parků a ekologických zemědělských systémů. Model eko-průmyslových parků se zakládá na konceptu průmyslové symbiózy, která se projevuje společným řízením toku zdrojů
geograficky seskupených společností, tímto způsobem se snižují výrobní náklady. Seskupeny firmy sdílejí společnou infrastrukturu, služby a mezi sebou
obchodují s takovými vedlejšími produkty výroby jako je teplo, elektřina, odpadní vody a odpad z výroby.
Tento mechanismus napomáhá producentům snižovat emise, a tím i dopad na
životní prostředí. V otázce zemědělství model udržitelné rostlinné a živočišné
výroby připomíná koncept symbiózy v eko-průmyslových parcích. Činnost zemědělské výroby je na sebe navázána a hlavním cílem je dosáhnout vysokou
míru vzájemného užívání vedlejších produktů a odpadů z plodin a živočišné výroby. Do mezoúrovně také patří závazek budování městské infrastruktury a bydlení tak, aby domácnosti snižovaly spotřeby vody, energií a půdy. Do této úrovně
patří i odpadová politika a efektivní řešení odpadů z domácností.
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3. Mezioborová spolupráce k high-tech
Model dotváří makro úroveň, tedy implementace opatření na úrovni města nebo
vyššího územního celku. Vytvářejí se rozsáhlé sítě mezi všemi třemi sektory hospodářství. Zásady EC - 3R jsou dosahovány postupným přeskupením městské a
průmyslové infrastruktury podle specifických podmínek daného regionu. Dalším
postupem na makro úrovni je postupné vyřazování provozů těžkého průmyslu,
snahou je rozvíjet high-tech odvětví a oblasti jako je turismus. Dále spotřeba
ve městech se řeší implementací strategií funkčního ekonomie, podle teorie
Waltera Stahela. Důraz se klade na hospodářství založené na užívání produktů,
jejich sdílení a rozvoji služeb. Taková restrukturalizace vytváří nové pracovní
příležitosti v oblasti služeb.

Snahy Číny rozvíjet cirkulární ekonomiku vycházejí z nejvyšších struktur v zemi.
Na rozdíl od EU, kde měl koncept cirkulárních řešení kořeny spíše na lokální
úrovni v privátním sektoru, a následně se dostal do politiky členských států a celounijních strategií. Počátky konkrétních legislativních kroků k zavádění cirkulární ekonomiky přišly v leden 2003 přijetím Zákona o podpoře čistší produkce.
Dále snahy rozvíjel pozměňovací zákon o prevenci proti znečištění a kontrole
pevného odpadu z dubna 2005.
V roce 2005 bylo ohlášeno 8 iniciativ na podporu implementace cirkulární ekonomiky – zahájení legislativního procesu, pilotní projekty, výzkum a vývoj, průmyslová restrukturalizace, měření výkonnosti, mechanismus financování,
školení a vzdělávání v této oblasti. Oficiálně se začátek konkrétní implementace
cirkulární ekonomiky datuje do roku 2008 přijetím Zákona o podpoře cirkulární
ekonomiky, je to třetí zákon svého druhu na světě - po Německu a Japonsku Čína přijala základní zákon, kterým se řídí celá legislativní strategie cirkulární
ekonomiky. Podle jedné z nedávných studií hodnotících politiku cirkulárního
hospodářství v Číně, současná čínská politika týkající se cirkulární ekonomiky
klade přílišný důraz na prostředky a opomíjí výsledky tohoto modelu. Nebere
dostatečně v úvahu udržitelnost takového hospodářství. Studie poukazuje na
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nedostatečnou vědeckou expertizu před schválením legislativních změn, stejně
poukazuje na to, že Čína je momentálně ve fázi, kdy environmentální iniciativy
běží s obrovskou finanční podporou od státu, tedy nemusí přetavit do udržitelného cyklu. Environmentální ekonomové v kontextu cirkulární ekonomiky mluví
o životním cyklu a tržně orientovaných politických strategiích, které internalizaci
vnější efekty výroby. Proces implementace cirkulární ekonomiky v Číně čeká
podle vědců ještě dlouhá cesta ke konkrétním výsledkům.

Redukce jednorázových plastů
______________________________________________________
Spotřeba plastu a plastový odpad představuje pro současnou Čínu obrovský problém. Po dlouhou dobu, Čína importovala plastový odpad z většiny vyspělých
zemí světa. Plast tvořil většinu dovážených komodit z USA, přičemž import plastového odpadu dosáhl v roce 2011 částku 11,3 miliard dolarů.
Do roku 2013 přijímala Čína jakýkoli plastový odpad. Jednoduše řečeno, vše, co
nebylo možné efektivně zpracovat, končilo na čínských skládkách. Pro zemi to
byl ziskový obchod. Vedl však k rozvoji rozlehlých skládek, které do teď představují environmentální i zdravotní rizika. Proces importu plastu do Číny se však
začal měnit v roce 2013, kdy Čína zahájila iniciativu "Zelená bariéra" (Green
Fence). Čínská legislativa výrazně zpřísnila omezení dovozu opětovně použitých
materiálů a jiného odpadu k dalšímu zpracování, také zpřísnila inspekci dovozu.
V roce 2018 import plastových odpadů Čína zcela zrušila, v důsledku této politiky nyní mnoho vyspělých států světa na čele s USA musí najít nové efektivní
řešení, jak se budou vypořádat s přebytkem plastů.
Čína pokračuje v boji proti plastům na jedno použití. Zvyšuje omezení výroby,
prodeje a používání jednorázových plastových výrobků. Série omezení je krok
k řešení jednoho z největších ekologických problémů v zemi. Čínská národní
komise pro rozvoj a reformy a Ministerstvo životního prostředí ČLR, které mají
na starosti tuto legislativu, uvedly, že jednorázové plastové tašky a sáčky budou
do konce roku 2020 zakázáno ve všech velkých čínských městech. Do roku 2022
se bude toto omezení týkat všech měst a obcí. Výjimka bude do roku 2025 udělena trhem s čerstvou zeleninou a ovocem.
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Postupně se vyřadí i další plastové produkty na jedno použití, jako jsou jednorázové nádoby na jídlo, které se využívají na objednané jídlo z dovozu. Do konce
tohoto roku 2020 bude v restauračním průmyslu zakázáno používat brčka na
jedno použití. Do roku 2025 budou muset omezit města v Číně spotřebu plastových produktů na jedno použití v restauračním průmyslu o 30 %.
Výroba a prodej plastových tašek o tloušťce menší než 0,025 mm bude zakázána, stejně jako plastová fólie o tloušťce menší než 0,01 mm pro zemědělské
použití. Stejně i hotely nebudou moci od roku 2025 nabízet plastové výrobky na
jedno použití zdarma. Čínské spediční a dodávkové společnosti budou mít prostor se na novou situaci připravit. Implementace opatření bude postupná, tedy
až od roku 2022 dodávky z e-commerce budou muset vyměnit jednorázové
plasty, pásky a pytle za biologicky rozložitelné obalové materiály. Zatím se to
bude týkat velkoměst jako Peking, Šanghaj a jiných rozvinutých míst na východním pobřeží země. Plošně se opatření budou zavádět až v roce 2025.
Zákaz jednorázových plastových obalů s sebou však přináší i potenciální problémy do budoucna. Politická strategie omezování jednorázových plastů zatím
vytyčila plán postupného zavádění legislativy do regionů a odvětví v období od
roku 2020 do roku 2025. Nejsou však známy další opatření spojené se zákazem.
Mluví se o využívání alternativních obalových materiálů, ty však třeba po použití
také zpracovat. Zařízení s takovými technologiemi zatím v zemi mimo rozvinutá
města chybí a experti se obávají, že Čína může být po několika letech zaplavena
biologicky rozložitelnými plasty. Z hlediska velkých online platforem zaměřujících se na donášky jídel je jednodušší a pro zákazníky přijatelnější přejít na
kompostovatelné obaly jako komplikovat provoz obaly na více použití.
Změny se očekávají i na trhu s polyetyleny (PE) a dalšími materiály na výrobu
plastových obalů a jednorázových výrobků. Trh očekává pokles v poptávce po
těchto materiálů, tento dopad je vyčíslen ročně na více než 3 miliony tun polymeru, což představuje 9,4 % celkové poptávky Číny po PE v roce 2019.
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Tato legislativní změna na trhu s PE a dalšími materiály pro výrobu obalových
materiálů, které budou v Číně zakázáno využívat, vytváří velkou nejistotu, a to
z důvodu postupného provádění a také stále nejasným podmínkám nových
opatření. Zatím je totiž těžké kalkulovat očekávané snížení poptávky.

Do nástupu udržitelných řešení se může také promítnout současná situace okolo
pandemie koronaviru. Možné dopady na přijaté termíny omezení jednorázových
plastů však nejsou zatím známé.

Bioodpady
______________________________________________________
Biologicky rozložitelný odpad se v Číně využívá hlavně v oblasti energetiky. Výroba energie z biomasy (často právě odpadní se v Číně vyvíjí rychlým tempem.
Instalovaná kapacita energie z biomasy se prudce zvýšila z 1,4 GW v roce 2006
na 14,88 GW v roce 2017. Energetický podíl biomasy zatím zůstává relativně
nízký ve srovnání s jinými zdroji obnovitelné energie. Do roku 2030 však vláda
plánuje zvýšit podíl energie z biomasy až na 15 % celkového energetického
mixu, což bude představovat celkový instalovaný výkon 300 GW.
Čína má obrovskou potenciální kapacitu pro výrobu energie z biomasy, do roku
2020 využívá pouze 5 % celkové potenciální kapacity. Mezi hlavní zdroje biomasy v Číně patří odpad ze zemědělství, lesnictví, průmyslu, živočišného hnoje
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a splašků a tuhý komunální odpad. Podle agentury IRENA je většina zmiňované
potenciální kapacity biomasy je ve východní Číně, přičemž pobřežní provincie
Shandong představuje 14 % z celkové kapacity. Složení výroby energie z biologicky rozložitelného odpadu se v roce 2009 skládalo ze 62 % z vypalování slámy
- vedlejšího produktu z rostlinné výroby a 29 % ze spalování odpadu a spalování
odpadu se směsí jiných surovin představovalo zbývajících 9 %.

Zdroj - obr .: Dunnan Liu, Mingguang Liu, Bowen Xiao, Xiaodan Guo, Dongxiao Niu, Guangyu Qin,
Heping Jia, Exploring biomass power generation 's development under encouraged policies in
China, Journal of Cleaner Production, Volume 258, 2020, 120786, ISSN 0959-6526,
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120786.
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V roce 2006 čínská vláda začala systematicky podporovat rozvoj energetiky
z obnovitelných zdrojů, v tomto roce přišel v platnost Zákon o obnovitelných
zdrojích. Legislativa vytvořila schématu na podporu produkce energie z biomasy
a její zařazení do energetického mixu. I když stát štědře dotuje rozvoj tohoto
typu produkce energie, je obchod s energiemi z biomasy ztrátový. Náklady na
produkci a ceny za tento druh energie jsou dražší ve srovnání s produkcí standardních tepelných elektráren. V současnosti, náklady na výrobu energie ze slámového odpadu se pohybuje v ceně 9000 CNY/kW a cena paliva 0,420,45 CNY/kWh, což je nesrovnatelně vyšší cenová hladina než u energie z konvenčních zdrojů.
Dalšími výzvami, které představuje tento druh energetiky jsou potíže s distribucí
do sítě a skladováním biomasy. Vláda bude nadále podporovat rozvoj tohoto
energetického odvětví. Výroba energie z biomasy může významně snížit emise
CO2 a SO2. Spalování biomasy produkuje nulové emise CO2, zároveň emise
NOx, SO2 a sazí představují 1/5, 1/10 a 1/28 emisních standardů konvenčních
tepelných zdrojů.
V roce 2010 bylo stanovených kolem 500 pilotních regionů, které začaly využívat
pelety z biomasy, s cílem pokrýt základní energetický poptávka v oblastech čínského venkova. Energie z biomasy se nyní hlavně využívá pro energetické pokrytí venkovských a řídce obydlených oblastí.

Shenzhen – opětovné využití baterií
______________________________________________________
V roce 2017 se Shenzhen stal prvním městem na světě, které elektrifikovali
všechny veřejné autobusy s cílem snížit produkci emisí, hluku z dopravy a zlepšit
kvalitu vzduchu. Město Shenzhen v současnosti využívá 16 000 elektroautobusov, vybudovaná byla i infrastruktura pro elektrifikovanou dopravu, s více než
500 nabíjecími stanicemi a 5100 nabíjecími spoty. Ve městě se dále pracuje na
rozvoji distribuce energie z obnovitelných zdrojů. Momentálně je v procesu
i další vývoj technologií baterií s cílem podpořit jejich opětovné použití, rychlost
nabíjení a způsobilost pro využití více typů vozidel.
Proces inovace dopravního systému nastartoval i další inovace, například model
nákupu elektrických autobusů. Prostřednictvím modelu služeb, finanční insti-
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tuce nakoupily vozidla a následně je pronajali městským dopravcem, čímž provozovatele městské veřejné dopravy zbavili velkých počátečních investic. Za
údržbu a další servis zase odpovídá přímo výrobce. Takový model podporuje
opětovné používání vozidla a jeho trvanlivost. V tomto případě, výrobci vozidel
dostali počáteční finanční podporu od státu.
Baterie na konci své životnosti jsou posílány do státem podporovaných společností, které se zabývají jejich recyklací a vývojem recyklačních technologií.
Elektrické autobusy významně přispívají ke snížení znečištění ovzduší ve městě,
očekává se až 20 % snížení. Průměrné emise skleníkových plynů elektrických
autobusů na kilometr jsou o 40 % nižší než naftových vozů, což od roku 2017
snížilo emise uhlíku ve městě o 0,63 milionu tun. Dalším krokem je zvýšit podíl
energie z obnovitelných zdrojů využívané v tomto dopravním systému, v současnosti to je totiž pouze 1 % z celkového energetického mixu.
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