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Wydarzenia Tygodnia
POLSKA


Według informacji Centrum Informacyjnego Rządu do końca kwietnia 2017 r. Komisja
Europejska wypłaciła Polsce środki w wysokości 3,9 mld euro za zrealizowane działania.
"Kwota unijnego dofinansowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal
100 mld zł (32 proc. przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość - blisko 17 tys.
inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem - wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej
realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36 proc. alokacji),
niż regionalne (27 proc. alokacji)".

•

Rada Ministrów na środowym posiedzeniu przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o
opłatach abonamentowych oraz ustawy o radiofonii i telewizji, przedłożony przez ministra
kultury i dziedzictwa narodowego. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje poprawę poboru
opłat abonamentowych dotyczących radia i telewizji.
W projekcie ustawy, aby poprawić pobór abonamentu zaproponowano włączenie
dostawców usług płatnej telewizji do procesów rejestracji odbiorników oraz identyfikacji
podmiotów, które muszą płacić abonament.

USA


Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w kwietniu spadła do 5,57 mln w ujęciu
rocznym. Oczekiwano 5,65 mln po 5,70 mln w marcu.

ROPA


Wspólny Komitet Monitorujący złożony z państw OPEC oraz producentów ropy spoza
kartelu rekomenduje wydłużenie obowiązywania porozumienia o ograniczeniu dostaw
ropy na światowe rynki o 9 miesięcy, począwszy od 1 lipca 2017 r.
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NIERUCHOMOŚCI


Dom Development S.A., lider warszawskiego rynku mieszkaniowego i wiodący deweloper
w Polsce, rozpoczyna sprzedaż kolejnego etapu inwestycji Amsterdam. W II etapie
powstanie łącznie 314 lokali w trzech budynkach o wysokości od 4 do 5 pięter. Termin
planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kwartał 2018 roku



Atal, w ramach piątego etapu projektu Francuska Park, wprowadził do sprzedaży 139
mieszkań w Katowicach - podał deweloper w komunikacie. Planowany termin oddania do
użytkowania V etapu inwestycji to I kwartał 2019 r.



Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w kwietniu 2017 roku spadła o 13,8 proc.
rdr i 16,4 mdm - podał GUS.
Poniżej szczegóły:



IV 2017

liczba rdr (proc.) mdm (proc)

Mieszkania, których budowę rozpoczęto

17640

-13,8

-16,4

Mieszkania oddane do użytkowania

10591

-22,8

-23,8

Mieszkania, na realizację których wydano pozwolenia 23206


23,5

0,6

23 maja 2017 r. Poczta Polska S.A. i BGK Nieruchomości S.A. podpisały umowę ramową
o współpracy dotyczącej przekazania gruntów na potrzeby programu Mieszkanie Plus.
Wstępne porozumienie dotyczy pięciu lokalizacji: dwóch w Warszawie i po jednej we
Wrocławiu, Grudziądzu i Rybniku. Strony zakładają możliwość rozszerzenia porozumienia
w przyszłości także o inne lokalizacje.
Mieszkanie

Plus

to

najważniejszy

pakiet

rozwiązań

Narodowego

Programu

Mieszkaniowego, którego celem jest zwiększenie liczby mieszkań dostępnych zarówno
dla osób o niskich i umiarkowanych dochodach, jak i tych, których dochody pozwalają na
systematyczne oszczędzanie na cele mieszkaniowe. Pierwszy (rynkowy) filar pakietu
obejmuje powstanie mieszkań na wynajem (z opcją dojścia do własności mieszkania
przez najemcę) na zasadach rynkowych. Kolejne dwa dotyczą społecznego budownictwa
czynszowego (filar II) – czyli inwestycji z udziałem środków publicznych, w wyniku
których

powstaną

mieszkania

komunalne

lub

społeczne

czynszowe,

oraz

systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe w formule tzw. indywidualnych
kont mieszkaniowych (filar III).
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USA - S&P500
S&P500 wyrównuje maksima z ubiegłego tygodnia. Zamknięcia na 2.404 pkt.

POLSKA – WIG30
WIG30 na wsparciu MA45. Zamknięcie na 2.672 pkt.
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EURUSD
Na EURUSD kolejny tydzień wzrostów. Zamknięcie na 1.1214.

EURPLN
Złotówka porusza się zdłuż oporu MA45. Zamknięcie na 4,1754.

Powyższy tekst jest wyrazem osobistych opinii i poglądów autora i nie powinien być traktowany jako rekomendacja do
podejmowania jakichkolwiek decyzji związanych z opisywaną tematyką. Jakiekolwiek decyzje podjęte na podstawie
powyższego tekstu podejmowane są na własną odpowiedzialność. GF
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