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Aktuálně
Čína vede solární revoluci, Evropa a USA začínají pokulhávat
Ve světovém solárním průmyslu, tedy ve výrobě,
instalaci a údržbě fotovoltaických panelů, mělo
loni práci skoro 3,4 milionu lidí. To je podle
zprávy Mezinárodní agentury pro obnovitelnou
energii ve srovnání s rokem 2016 o 8,7 % více.
Suverénně vede Čína s 2,2 miliony zaměstnanců,
což představuje dvě třetiny z celosvětového
počtu. . V USA a Evropě pracujících v solární
energetice ubývá.

„Přišel jsem se na kresbu podívat,“ řekl policii muž, jehož jméno nebylo zveřejněno.
„Chtěl jsem odejít, pak jsem ale narazil na bufet a vypil jsem decilitr vodky. Vodku
jinak nepiju a nějak mě to zmohlo,“ dodal. Podle ruských agentur ho čeká obvinění
z útoku na kulturní artefakt, za což mu hrozí až tři roky vězení a pokuta tři miliony
rublů (asi 1,06 milionu korun).

ČNB chce přísnější pravidla pro hypotéky, vlastní bydlení
bude nedostupnější
Zdoj obrázku: novinky.cz

Z Číny je také osm z deseti největších světovýchvýrobců fotovoltaických panelů.
Následují Indie, USA a Japonsko. Zatímco ale v Číně a Indii počet lidí pracujících v
solární energetice stoupá, například v USA či v Japonsku se snižuje. Také v Evropě
pokračuje pokles zaměstnanosti v tomto sektoru. Loni meziročně ubylo zhruba osm
procent pracovních míst na odhadovaných 99 600.
Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA)je to dáno omezeným
rozsahem instalací a tím, že evropští výrobci mohou svými náklady stěží konkurovat
asijským dodavatelům.
Poradenská firma EY ve své předpovědi ale přesto předpokládá, že solární energetika v
Evropě v letošním roce zrychlí tempo a zvýší podíl na produkci elektřiny, takže za
období 2016-2021 by na starém kontinentu mohla vytvořit až 94 tisíc nových
pracovních příležitostí. Měla by tak zaměstnávat 174 700 lidí (v přepočtu na plný
úvazek).
Optimistické prognózy hovoří až o třicetileté životnosti v současnosti vyráběných
panelů, ale některé první fotovoltaické elektrárny z přelomu tisíciletí už dnes
zaznamenávají výrazný pokles výkonu. Poradenská organizace ENF Solar už dnes uvádí
čtyřicet světových firem zabývajících se recyklací panelů. Je mezi nimi i jediná z
východu Evropy, česká Rema PV Systém.

Rus poničil slavný obraz Ivana Hrozného. Zmohla mě vodka,
kaje se
Jeden z nejslavnějších ruských obrazů poničil v pátek vandal, který v Treťjakovské
galerii v Moskvě kovovou tyčí prorazil ochranné sklo kolem plátna zobrazujícího Ivana
Hrozného a jeho mrtvého syna. Muž z Voroněže se před útokem na mistrovské dílo Ilji
Repina posilnil vodkou.
Obrazs názvem Ivan Hroznýa jeho syn Ivan 16. listopadu 1581 zobrazuje cara, který
drží v náručí syna, jehož právě zavraždil. Jedno z nejpůsobivějších děl ruského malířství
budilo kontroverze už od svého vzniku, protože zobrazovalo vládce jako synovraha,
což bylo považováno za nepřípustné.
Jak galerie sídlící v centru Moskvy uvedla, muž na obraz zaútočil v pátek těsně před
zavírací dobou. Podařilo se mu projít kolem zaměstnanců galerie, vzal si jednu z
železných tyčí, které slouží k tomu, aby se veřejnost držela dále od vystavených
exponátů a několikrát udeřil do ochranného sklaobrazu.
„Malba je vážně poškozená, plátno je roztrženo na třech místech uprostřed... padající
sklo poškodilo i rám. Naštěstí však zůstaly ušetřeny nejcennější části zobrazující
obličejea ruce,“ uvedla Treťjakovská galerie.
Pachatel činu byl zadržen. Podle ruských tiskových agentur, které citují policejní zdroje,
jde o 37letého muže z Voroněže. Na videozáznamu zveřejněném ministerstvem vnitra
se muž k útoku na malbu přiznává a uvádí, že si uvědomuje vážnost tohoto činu.

Česká národní banka (ČNB) rozšíří od října pravidla pro poskytování hypoték. Výše
dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního
čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45
procent svého měsíčního čistého příjmu. Pravidla pro výši úvěru k hodnotě
zastavené nemovitosti ponechala ČNB beze změny.
Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože
dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální bankéři mohli tato pravidla vynutit.
Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí.
K omezením trhu vedl ČNB rychlý růst cennemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V
případě zhoršení ekonomického vývojeby se totiž mohla řada domácností s
hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.
„S tím, jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, se dlužníci
stávají zranitelnějšími. Zároveň roste pravděpodobnost, že o úvěr budou čím dál
více usilovat rizikovější žadatelé,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.
V kombinaci s vyjádřeními členů bankovní rady (včetně guvernéra) o dalším
zpřísňování na trhu hypoték se dostáváme do zajímavé situace, a sice že měnová
politika centrální banky velmi tvrdě atakuje zájmy politiků, kteří ve svých
prohlášeních nešetřítermíny jako dostupnost bydlení, levnější ceny bytů, podpora
mladých rodin, atd. Bude zajímavé sledovat, jak se tento politický rozpor
vyprofiluje zejména před komunálními volbami, kde je cena bytů a bydlení
zásadním předvolebním tématem,“ uvedl Tomáš Krejčí, hlavní analytik eTrader.

Češi investují do zlata, mincí i veteránů
Ekonomice se daří, mzdy rostou a lidé i více utrácejí. Řada z nich ale všechny
vydělané peníze neutratí, a tak se ohlížejí, kam by je investovali. Stále více Čechů
přitom volí alternativní formy investic.
Nižší částky investují lidé do relativně bezpečných investičních produktů, jako jsou
penzijní a životní pojištění, spořicí účet a stavební spoření. Vyšší částky pak naopak
investují do nemovitostí a půdy.
Vede investiční zlato. Pro řadu lidí je synonymem této investice nákup zlata,
případně stříbra. Není ale nutné omezovat se jen na tyto kovy. Podle odborníků je
zajímavou investiční příležitostí i platina. Stále více Čechů vidí jako alternativní
příležitost i investice do starých mincí a medailí, do uměleckých předmětů nebo i
historických vozidel.Investování do numismatiky je po automobilových veteránech
druhé nejvýnosnější aktivum a průměrná výnosnost starých mincí dosahuje za 10
let 225 procent. Podle expertů dosahuje hodnota starých mincí a medailí držených
českými domácnostmi asi 40 miliard korun.
Zájem o staré mince potvrzuje i dubnová aukce v Praze, na které byl jediný známý
kus banskoštiavnického zlatníku z roku 1878 vydražen za 13,2 miliónu korun.
Dosavadní český numismatický aukční rekord ale nepadl. Nejdražší českou mincí
zůstává vzácný zlatý svatováclavský desetidukát, který byl loni vydražen za více než
17 miliónů korun.
(zdroj: ihned, idnes,čtk, aktuálně)
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