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Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

•

•
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•

na bie¿¹ce wydatki,
na du¿e wydatki,

na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,

szybka gotówka
kredyt gotówkowy
kredyt konsolidacyjny

na codzienne wydatki.karta kredytowa

Dobry
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach

Us³ugi spoza oferty GE Money Banku
dostêpne w :Sieci Kredyt

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032

GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032

230 71 75

230 82 15

DobrejWiêcej o dowiesz siê u agenta:Ofercie

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

Najwiêcej upada- 
j¹cych firm pochodzi 
z bran¿y produkcyjnej. 
W minionym roku by³o 
ich 141, co stanowi³o 
33 proc. wszyst-
kich bankrutuj¹cych 
przedsiêbiorstw.

Na kolejnym miejscu s¹ 
spó³ki budowlane -  licz-
ba upad³oœci wzros³a w 
ubieg³ym roku do 71 w 
porównaniu z 53 w 2007 
roku. Ale jeœli wzi¹æ te¿ pod 
uwagê firmy wspó³pracuj¹ce 
i zaopatruj¹ce sektor bu-
dowlany, liczba bankructw 
wynios³a w 2008 r. 115. 

Zdaniem ekspertów, to 
w³aœnie bran¿a budowlana 
jest najbardziej zagro¿ona 
upad³oœciami. 
G³ównym problemem s¹ 
nieregulowane lub regu-
lowane z coraz wiêkszym 
poœlizgiem nale¿noœci. 

W efekcie pogarsza siê 
p³ynnoœæ przedsiêbiorstw z 
tego sektora.
Sytuacja pogarsza siê tak¿e 
wœród firm zajmuj¹cych siê 
pokryciami dachowymi, 
materia³ami ocieplenio-
wymi, chemi¹ budowlan¹ 
oraz stolark¹ drzwiow¹ i 
okienn¹.

Ze z³ymi d³ugami boryka siê 
te¿ bran¿a meblarska (7 
proc. to zaleg³e nale¿noœci), 
tworzyw sztucznych (4 
proc.) i transportowa. 
W ubieg³ym roku w stan 
upad³oœci zosta³o po-
stawionych ³¹cznie 425 
przedsiêbiorstw, przy 480 
w 2007 r. W bie¿¹cym 
roku liczba spó³ek, których 
bêdzie to dotyczyæ, ma 
wzrosn¹æ o co najmniej 20 
proc.

Wœród Polaków 
posiadaj¹cych 
jakiekolwiek 
oszczêdnoœci a¿ 59 
proc. nie zauwa¿y³o, 
by w ci¹gu ostatnie-
go roku one wzros³y 
lub zmala³y. 

Do spadku wartoœci za-

skórniaków przyzna³o siê 
tylko 22 proc. osób.
Jednoczeœnie a¿ 17 
proc. osób uzna³o, ¿e ich 
oszczêdnoœci w ostatnim 
roku siê powiêkszy³y. 
Tak wynika z badañ prze-
prowadzonych na reprezen-
tatywnej grupie Polaków. 

Z badañ wynika te¿, ¿e 

w reakcji na falê kryzysu, 
wiêkszoœæ z nas zachowa³a 
zimn¹ krew i postanowi³a 
nie wykonywaæ ¿adnego ru-
chu ze swoimi oszczêdno- 
œciami. 

Tak¹ strategiê przyjê³o 82 
proc. Polaków. Tylko co 
dziesi¹ty zdecydowa³ siê 
oszczêdnoœci wycofaæ.

Jedynie 29 procent 
Polaków pozytywnie 
postrzega zmianê pracy 
raz na kilka lat. Nasi ro-
dacy preferuj¹ stabilnoœæ 
zatrudnienia. Chêtni do 
zmian s¹ g³ównie lu-
dzie m³odzi     i dobrze 
wykszta³ceni.

Wiek ma kluczowe znaczenie 
dla swobodnego przemieszcza-
nia siê na rynku pracy. Osoby, 
które rozpoczê³y pracê w cza-
sach poprzedniego systemu, 
maj¹ sk³onnoœæ do negatyw-
nego postrzegania wszelkich 
zmian w ¿yciu zawodowym.

Inny stosunek do swojej karie-
ry prezentuj¹ m³odzi. Dla nich 
tzw. kolekcjonowanie brandów 

(zyskiwanie doœwiadczenia w 
wielu renomowanych firmach) 
to jeden z najlepszych sposo-
bów na zaistnienie na rynku 
pracy.
 
Niewielkie przywi¹zanie 
m³odych ludzi do pracodawcy 
potwierdzaj¹ wyniki badania 
przeprowadzonego w 2008 
roku przez firmê IPK. Wed³ug 
nich, pracownik poni¿ej 25. 
roku ¿ycia spêdza u jedne-
go pracodawcy œrednio 14 
miesiêcy. 

Osoby w wieku 
25-35 lat zmieniaj¹ 
pracê niemal co 
4 lata. Najbardziej 

stabilni s¹ najstarsi 
- wierni jednemu 
pracodawcy œrednio 
9 lat.

Na czêstotliwoœæ zmiany miej-
sca pracy wp³ywa tak¿e specy-
fika bran¿y. Nisk¹ mobilnoœci¹ 
zawodow¹ pracowników cha-
rakteryzuje siê na przyk³ad 
administracja pañstwowa i 
przemys³. 

Szczególnie niechêtni do 
zmian s¹ przedstawiciele ka-
dry in¿ynierskiej i technicznej.
Wy¿sza od przeciêtnej sk³on- 
noœæ do czêstych zmian pracy 
dotyczy handlowców, bran¿y IT, 
FMCG, budowlanej, motoryza-
cyjnej oraz us³ug biznesowych.
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W tym roku maj¹ 
pojawiæ siê pierwsze 
oferty ubezpieczeñ od 
utraty pracy, które 
bêd¹ przeznaczone 
nie tylko dla osób 
bior¹cych kredyt. 

Taka polisa ma byæ dostêpna 
dla posiadaczy zwyk³ego 
ROR-u. W przypadku utraty 
pracy, jej posiadacz bêdzie 
mia³ zagwarantowan¹ wyp³atê 
okreœlonej kwoty na pokrycie 
sta³ych op³at - czynszu lub ra-
chunków.

Obecnie takie programy dzia- 

³aj¹ tylko jako dodatek do 
ofert kredytowych. Klienci 
zaci¹gaj¹cy po¿yczkê lub kre-
dyt, którzy strac¹ pracê mog¹ 
liczyæ na pokrywanie op³at eks-
ploatacyjnych odpowiednio od 
6 do 38 miesiêcznych rat, ale 
do limitu 250 - 500 z³otych.

¯aden ubezpieczyciel nie chce 
jednak zdradziæ, ile ubezpiecze-
nie mo¿e kosztowaæ. Analiza 
aktualnych ofert wskazuje, ¿e 
nale¿y siê liczyæ z miesiêczn¹ 
op³at¹ w wysokoœci oko³o 3-6 
procent kwoty wyp³acanej w 
przypadku przejœcia na bezro-
bocie.

Zmieniac? 
Nie zmieniac?

Dyzur
redakcyjny 
eksperta

Kto nabywa 
spadek i gdzie 
przeprowadziæ 
postêpowanie 
spadkowe? 
Czy d³ugi tak¿e 
siê dziedziczy? 
Czy testament 
jest niezbêdny 
do dziedzicze-
nia? 
Na te i inne pytania z 
zakresu prawa spadko-
wego odpowiedzi udziela³ 
bêdzie radca prawny, 
Grzegorz S³odkiewicz. 
Na telefony Czytelni-
ków czekamy we wtorek       
17 lutego od godziny 17 
do 18.00 pod numerem 
redakcyjnym: (032) 230-
-84-51.

Z pocz¹tkiem marca 
rusza druga edycja 
unijnego programu 
wspieraj¹cego e-biz-
nes. Na mikroprzed- 
siêbiorstwa czeka 
390 mln euro.

O unijne pieni¹dze mog¹ 
staraæ siê spó³ki, które 
dzia³aj¹ nie d³u¿ej ni¿ 12 
miesiêcy, a nawet spó³ki 
w organizacji. Firma mo¿e 
dzia³aæ w dowolnej bran¿y, 
a jej w³aœciciel nie musi 
posiadaæ wiedzy z za-
kresu IT. Najwa¿niejsze 

jest zg³oszenie pomys³u, 
rokuj¹cego sukces, oparte-
go na modelu œwiadcz¹cym 
e-us³ugi.
Pod tym okreœleniem w 
Unii Europejskiej rozumie 
siê us³ugê elektroniczn¹, 
wykonywan¹ automatycznie 
i w czasie rzeczywistym, 
udostêpnion¹ w sieci pu-
blicznej, a wiêc nie osiedlo-
wej czy zak³adowej. 

Jedna firma mo¿e liczyæ na 
wsparcie w wysokoœci 200 
tys. euro, ale wielkoœæ po-
mocy nie mo¿e przekroczyæ 
85 proc. kosztów projektu.

Oszczêdnoœci bez zmian

Branze wysokiego 
ryzyka

Szkolenie 
dla firm  
ZABRZE. 
W dniach 17-18 lutego 
od godz. 9.00 do 15.30 
w Urzêdzie Miejskim 
przy ul. Wolnoœci 286 
odbêdzie siê szkolenie 
dla przedsiêbiorców 

„Mo¿liwoœci 
wykorzysta-
nia funduszy 
unijnych do 
wspó³finan-
-sowania 
dzia³alnoœci i 
rozwoju firmy”.

Zainteresowani wziê- 
ciem udzia³u w szkole-
niach powinni przes³aæ 
swoje zg³oszenia do 
Wydzia³u Strategii i 
Rozwoju Miasta UM w 
Zabrzu 
(e-mail: sekretariat_
sr@um.zabrze.pl).

Ubezpieczenie 
od bezrobocia

Unia wspiera 
internetowy biznes


