Co czwarta firma sygnalizuje, że jej kontrahenci nie płacą na czas. Ponad 30 proc. z nich przyznaje, że spóźniają się ze swoimi płatnościami, bo sami nie otrzymują zapłat w terminie. - Od ponad roku straszy nas się drugą falą kryzysu, więc przedsiębiorcy wstrzymują inwestycje - mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.

Coraz gorzej z płatnościami
Zatory płatnicze
w firmach, to z miesiąca na miesiąc
coraz poważniejszy
problem.

deklarowało, że nie reguluje
swoich płatności względem innych, bo sami nie otrzymali zapłaty na czas. W tej chwili ten
odsetek wynosi już 36 proc. mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.

Odsetek firm zalegających z
płatnościami rośnie już trzeci kwartał z rzędu - wskazuje
raport Krajowego Rejestru
Długów. Indeks Należności
Polskich
Przedsiębiorstw,
obrazujący przepływ należności między firmami, gwałtownie się obniżył w pierwszych
miesiącach roku. To poziom
sprzed dwóch lat, kiedy gospodarka wychodziła z kryzysu.

Jego zdaniem nie
ma ekonomicznych podstaw do
zwiększającej się
liczby zatorów
płatniczych.

E

K

L

A

M

A

.

.

.

Wskazują na to również liczby
dotyczące oszczędności gromadzonych przez przedsiębiorców.
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Na koniec 2011 roku takie
deklaracje składało 25 proc.
przedsiębiorców. Po I kwartale było ich 4 proc. mniej. Co
trzeci przedsiębiorca podejmuje decyzję w ograniczeniu
inwestycji.

- Tak naprawdę nie wiadomo
jak będzie, więc powiedziałbym, że psychologia ma tutaj
duże znaczenie - uważa prezes
Krajowego Rejestru Długów.
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- Jesteśmy od prawie roku
straszeni, że nadejdzie druga
fala kryzysu, że ten kryzys będzie się pogłębiał, w związku

- Jeszcze trzy kwartały temu,
34 proc. przedsiębiorców
R

Jak podkreśla
Adam Łącki, kwota zgromadzona na
depozytach bankowych jest w tej
chwili największa
w historii.

z czym przedsiębiorcy patrzą
bardzo negatywnie w przyszłość i starają się jak najbardziej zabezpieczyć na ciężkie
czasy - podkreśla prezes KRD.

Coraz mniej przedsiębiorców widzi
szansę na poprawę
sytuacji finansowej
w swojej firmie.

- To ponad 200 mld zł, które
leżą na kontach i czekają na
trudne czasy. Przedsiębiorcy nie inwestują, bo boją się
długoterminowych
zobowiązań, nie korzystają z kredytów
bankowych, bo to się wiąże z
długoterminowym zobowiązaniem. - mówi Łącki.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

................................................................................

Najnowocześniejsza
szkoła językowa w regionie
Już 20 czerwca
w pieczołowicie
odrestaurowanej
przedwojennej willi
na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki i Długosza otwarta zostanie
najnowocześniejsza
szkoła językowa
w regionie.
Szkoła Języków Obcych MEGAPROGRESS znajdować się
będzie w budynku Starego Hufca, który przez wiele lat służył
celom edukacyjnym. Najpierw
mieściła się w nim szkoła
muzyczna, później przez długi
czas stanowił siedzibę gliwickich harcerzy. Dziś wiadomo
już, że edukacyjna tradycja
tego miejsca będzie kontynuowana, choć w zupełnie nowej
odsłonie.

MEGAPROGRESS
to pierwsza całkowicie skomputeryzowana, w pełni multimedialna placówka edukacyjna w Gliwicach.

Oferuje popołudniowe kursy
językowe na wszystkich poziomach zaawansowania.
- Uczący się będą mieli do
dyspozycji ekologiczne, hybrydowe projektory multimedialne, innowacyjne tablice
interaktywne oraz najnowocześniejszy sprzęt do testowania

Pierwsza w pełni multimedialna
szkoła językowa powstaje w Gliwicach przy ulicy Długosza 2.
wiedzy. Wykorzystanie tych
narzędzi całkowicie zmienia
sposób prowadzenia zajęć
oraz uatrakcyjnia i przyspiesza
proces nauczania. Mamy XXI
wiek, najwyższa pora ograni-

czyć standardowy model statycznej pracy z podręcznikiem
na rzecz dynamicznej nauki z
wykorzystaniem multimediów
i Internetu - mówi Aleksandra
Sklebic, główny metodyk szko-

ły i pedagog z wieloletnim doświadczeniem.
Właściciele Szkoły Języków
Obcych
MEGAPROGRESS
deklarują, że ich głównym założeniem jest zapewnienie
kursantom warunków nieporównywalnych do innych szkół
językowych. Oprócz najwyższej
klasy sprzętu multimedialnego, nauce języków mają
sprzyjać również czynniki takie jak staranny wystrój sal i
odpowiedni dobór kolorystyki
wnętrz. Przestronne pracownie
mają zapewnić poczucie komfortu i pozytywnie wpływać na
proces edukacyjny.
- Postanowiliśmy stworzyć
szkołę, w jakiej sami chcielibyśmy się uczyć. Technologia idzie tu ramię w ramię z
wygodą i najwyższą jakością
nauczania. Stawiamy przede
wszystkim na doświadczonych
pedagogów, dlatego wszyscy
nasi nauczyciele posiadają

tytuł magistra filologii lub międzynarodowe kwalifikacje do
nauczania języków potwierdzone certyfikatem. Dobry lektor
to klucz do nauczenia się języka. Nasi kursanci mogą być
pewni, że będą uczeni przez
najlepszych“ - stwierdza Aleksandra Sklebic.

W dniach
20-22 czerwca
Szkoła Języków
Obcych MEGAPROGRESS zaprasza na Dni
Otwarte.
Podczas Dni Otwartych będzie
można zobaczyć sale lekcyjne, przekonać się, jak działa
sprzęt multimedialny, a także
zapoznać się z ofertą szkoły
oraz zapisać na bezpłatną lekcję próbną.

