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Korzystny trend utrzymuje się

Rzadziej bankrutujemy
W

ciągu dziewięciu miesięcy
tego roku zbankrutowało
w Polsce 448 przedsiębiorstw,
co oznacza spadek o 19% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
Rozkład liczby upadłości
na obszarze całego kraju nie
był równomierny. Wśród województw najbardziej zagrożonych upadłościami znalazły się: mazowieckie (90
bankructw) i śląskie (62). Najmniej bankructw miało
miejsce w województwie
opolskim (3), świętokrzyskim (6) i podlaskim (6). – Na
tak znaczące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi regionami miał wpływ przede
wszystkim zróżnicowany poziom rozwoju ekonomiczne-

go, którego odzwierciedleniem jest w szczególności
liczba nowo zakładanych
przedsiębiorstw w danym regionie. Wiadomo, iż największe ryzyko upadłości występuje w pierwszych trzech latach działalności firmy – podsumowuje Tomasz Starus –
dyrektor w Dziale Oceny Ryzyka w Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o.
Najbardziej dotkniętym
zjawiskiem upadłości sektorem gospodarki jest produkcja – zwłaszcza wyrobów
spożywczych i napojów (24%)
oraz wyrobów metalowych
(13%). Po produkcyjnych, najczęście padały firmy usługowe – transportowe (30%) i instalatorskie (14%). (OPR. W)

∆ CHCEMY
BYĆ OKIEM,
KTÓRE
DOSTRZEGA
BOGACTWA
DRZEMIĄCE
W KRAJU
I LUDNOŚCI

Z

danie to f autorstwa barona Jana Gőtza-Okocimskiego, stało się klamrą spinającą obchody 85. rocznicy powstania Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie. Trzeba
zaznaczyć, że najstarsze w Polsce tego typu organizacje powstały prawie 200 lat temu,
czyli w czasie zaborów. Również czasy realnego socjalizmu
to trudny okres.
Dziś Towarzystwo zrzesza
5000 członków, nie licząc podmiotów gospodarczych. Praca
tych osób jest całkowicie społeczna. Dotyczy to również
członków zarządu. Na terenie
kraju zlokalizowanych jest 24
oddziałów. Osoby działające
w PTE reprezentują zarówno
świat nauki, biznesu, jak i polityki, lecz tej regionalnej. Na tym
poziomie najłatwiej bowiem
wdrażać konkretne rozwiąza-

Dotacje Unii Europejskiej na lata 2007-2013

Bruksela wypłaci więcej
Z

apowiedź programów dla
przedsiębiorców na lata 20072013 przedstawia się dosyć korzystnie. Szczególnie za sprawą
Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał
Ludzki, a także Regionalnych Programów Operacyjnych.
• Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu
wspieranie szeroko rozumianej
innowacyjności, obejmuje działania o charakterze naukowym,
technicznym, organizacyjnym,
jak i finansowym czy handlowym. Program przewiduje zarówno bezpośrednie wsparcie dla
przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych
przedsiębiorstw.
• W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparciem
zostaną objęte projekty dotyczące
zatrudnienia, edukacji, integracji
społecznej, rozwoju potencjału
adaptacyjnego
pracowników
REKLAMA

i przedsiębiorstw, a także rozwoju zasobów ludzkich na terenach wiejskich, budowy
sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich
szczebli oraz promocji zdrowia zasobów pracy.
• Regionalny program
operacyjny będzie narzędziem służącym realizacji
strategii rozwoju regionu
przy wykorzystaniu środków
Unii Europejskiej w latach
2007-2013. Jednocześnie będzie się on wpisywał w Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia – najważniejszy
krajowy dokument będący
podstawą wdrażania polityki

spójności UE w Polsce oraz
wytyczne Komisji Europejskiej.

*
Programy operacyjne są
w pewnym stopniu kontynuacją poprzednich – SPO WKP
i SPO RZL, jednakże niebagatelne znaczenie w ich powstaniu odegrały zebrane
doświadczenia i wyznaczenie nowych, niezbędnych
dla rozwoju gospodarki priorytetów. Na lata 2007-2013
środki do wykorzystania są
znacznie większe niż dotychczas.
BARBARA SOBAŃSKA

Dobry wujek z autostrady A-4

W

sobotę, 2 grudnia, przez
dwie godziny rano i dwie
wieczorem, za przejazd autostradą A-4 między Katowicami
a Krakowem od kierowców
aut osobowych pobierana będzie połowa opłaty. Promocyjne godziny potrwają wtę sobo-

tę od 8.00 do 10.00 oraz między
18.00 a 20.00. Opłata za przejazd pobierana będzie tylko
przy bramkach wjazdowych
na autostradę – wBrzęczkowicach lub w Balicach. Przejazd
przez bramki wyjazdowe będzie bezpłatny. (PAP)

Gazeta Krakowska
czwartek
30 listopada 2006
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85 lat Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

Łączą, co podzielone
nia ekonomiczne i pozyskiwać
fundusze unijne. Ta „niska” polityka to również wpewnej mierze gwarancja uczciwości.
O podsumowanie działalności PTE poprosiliśmy prof. Elżbietę Mączyńską – prezes PTE
oraz dr Artura Polloka – prezesa
Oddziału PTE w Krakowie.
∑ Pani profesor,
co
można
uważać za
największy
sukces Towarzystwa
Ekonomicznego Prof. Elżbieta
w
ciągu Mączyńska
ostatnich
16 lat działalności?
– Uważam, że PTE miało
znaczny wkład w proces transformacji. W poprzednim systemie otwarte „czwartki
u ekonomistów” dawały możliwość wysłuchania oraz wygłoszenia niezależnych myśli
i opinii. Wówczas kształciła
się kadra dzisiejszych profesorów ekonomii. Sprzyjające
okoliczności polityczne przyspieszyły proces przechodzenia od gospodarki centralnie
sterowanej do opartej na ja-

PODATEK
OD ODSZKODOWAŃ
NIEZGODNY
Z KONSTYTUCJĄ
Przepis obciążający podatkiem odszkodowanie uzyskane na podstawie ugody sądowej jest niezgodny
z Konstytucją – orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny.
Chodzi o przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłączający zwolnienia
z podatku, jeśli odszkodowanie
ustalono w umowie lub ugodzie.
Zdaniem Trybunału, przepis ten
wprowadza niespójność prawa.
Ustawodawca z jednej strony zachęca do zakończenia postępowania ugodą, bez potrzeby wydawania orzeczenia przez sąd. Z drugiej
zaś – kwestionowany przepis nakłada na osobę, która zaakceptowała ugodowe załatwienie sprawy, swego rodzaju sankcję finansową w postaci obowiązku zapłacenia podatku od uzyskanego odszkodowania.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, gdyby sądy, nakłaniając do
ugody, informowały poszkodowanych o konsekwencjach podatkowych ugodowego zakończenia sprawy, liczba ugód znacząco by spadła. (PAP)

snych relacjach wolnej gospodarki. Po okresie tych burzliwych przemian naszym sukcesem jest dalsza działalność,
nie przestaliśmy się spotykać,
publikować.
Przetrwanie
trudnego okresu transformacji, który pociągnął za sobą
wiele ofiar, to również znaczny sukces.
∑ Jak ocenia pani styk polityki i ekonomii, czy jest on
konieczny?
– Należy zauważyć, że całość kłopotu powstającego na
styku ekonomii z polityką polega na braku norm etycznych. Korupcja to emanacja
nie tylko braku postaw krytycznych, lecz i odpowiednich regulacji prawnych.
Wzajemna korelacja musi istnieć. Warunkuje ona współdziałanie obu tych dziedzin.
Postulaty ekonomistów przekładają się na działania polityków i na odwrót. Do bieżącej sytuacji politycznej przygotowywane są konkretne
modele ekonomiczne. Współdziałanie zatem jest konieczne, lecz musi ono opierać się
na jasnych zasadach prawnych i mocnych fundamentach etycznych.

∑ Panie
prezesie, jaka
rola
przypadła
Krakowowi
w działalności PTE?
– Rozwój
myśli ekonomicznej
Dr Artur Pollok
związany
FOT. AUTORA
był z ośrodkami akademickimi. Początki
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego sięgają Lwowa
i Uniwersytetu Jana Kazimierza. Dziś Kraków jest wielkim
ośrodkiem naukowym. Nasze
zadanie widzimy w niwelowaniu różnic pokoleniowych
i różnic między nami, a światem zachodnim, niespustoszonym polityką centralnego
planowania.
∑ W jakich działaniach krakowski oddział PTE widzi
swoją przyszłość?
– Najważniejsza jest edukacja. Przykłady uczą, że rozdawnictwo pieniędzy nie rozwiązuje problemu ubóstwa. Nauka
ma pomagać – i w tym kierunku pójdzie naszą działalność
w przyszłości.
ROZMAWIAŁ SZYMON SIKORSKI
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0218117/A

Leading Irish Nursing Home Group

UWAGA
POSZUKUJEMY PRACOWNIKÓW
CHĘTNYCH DO PRACY W IRLANDII
Requirements as follows:

• Professionally Qualified Nurses
• Experience in working in a care
of the elderly setting
• Fluent spoken and written English language
We offer:
• Assistance with Irish Nursing Board
application
• Relocation Package
• Excellent career development for the right
candidates.

Application by telephone
to Kevina Daly on
00 353 1 8254 265
0216832/A
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