Warszawa, 15 września 2015 r.
20 PAŹDZIERNIKA ODBĘDZIE SIĘ EUROPEJSKI DZIEŃ
MIKROFINANSOWANIA „A GDYBY SZUKAJĄCYCH PRACY
ZAMIENIĆ W PRACODAWCÓW?”
Europejski Dzień Mikrofinansowania pn. „A gdyby szukających
pracy zamienić w pracodawców?” został zainicjowany przez
European Microfinance Network (EMN) oraz Microfinance Centre
(MFC). Konferencja ma na celu podniesienie świadomości na
temat mikrofinansowania jako narzędzia do z walki z
wykluczeniem społecznym oraz bezrobociem w Europie oraz
zwrócenie uwagi lokalnym władzom na korzyści płynące z
mikrofinansowania. Centralne obchody będą miały miejsce w
Brukseli 20 października br. Polski Związek Funduszy
Pożyczkowych włączył się w inicjatywę na poziomie krajowym.
Pozytywny wkład działalności funduszy pożyczkowych w rozwój polskiego
rynku pracy jest niepodważalny. Tylko w czasie perspektywy finansowej
2007 – 2013 dzięki naszym pożyczkom utworzono 9988 miejsc pracy i są to
dane niepełne. Bardzo ważne jest tu właśnie to, że mówimy o utworzeniu
miejsc pracy, a nie o obsadzeniu wakujących etatów. Trzeba bowiem
pamiętać o specyfice polskiego rynku pracy.
Na koniec lipca 2013 r. w Polsce zarejestrowanych było 2 mln 093 tys. 100
osób przy stopie bezrobocia 13,1%. Dwa lata później dane te prezentowały
się odpowiednio 1 mln 585 tys. 700 osób i 10,1 %. Oznacza to, że w ciągu
tego okresu liczba bezrobotnych spadła o nieco ponad 24% (507 tys. 400
osób). Jednak jednocześnie liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw
wzrosła jedynie o 1,71% (94 tys. osób). Okazuje się więc, że spadek
bezrobocia w Polsce nie wynika z przyrostu miejsc pracy. Trzeba mieć tu na
uwadze to, że osoby, które w podanym czasokresie „zniknęły” z rejestru

bezrobotnych zostały z niego wypisane przymusowo, znalazły pracę w
administracji publicznej, założyły własną firmę lub po prostu wyemigrowały.
Część osób z pierwszej kategorii pracuje w szarej strefie i nie płaci
podatków. Emigracja to także zjawisko niekorzystne z punktu widzenia
rozwoju kraju. Bez wątpienia konieczne jest więc wspieranie procesów
ukierunkowanych na wzrost liczby osób pracujących lub prowadzących
własną działalność gospodarczą. Może się to odbywać na dwa sposoby –
stymulowanie rozwoju już istniejących firm lub pomoc w otwieraniu
nowych. Jedno i drugie działanie jest dobre – tylko wtedy gdy rośnie liczba
pracujących i funkcjonujących firm możemy mówić o trwałej poprawie
sytuacji na rynku pracy. Jak wykazaliśmy powyżej, same, pojedyncze dane
statystyczne nie odzwierciedlają rzeczywistości w jakiej funkcjonuje polski
rynek pracy.
Trwały i dynamiczny wzrost gospodarczy potrzebuje poprawy
produktywności gospodarki. Do tego potrzebna jest nie tylko szeroko
promowana (i słusznie) innowacyjność, lecz także stały wzrost liczby osób
mających swój bezpośredni wkład w produkcję dób i usług, tj.
przedsiębiorców i pracowników. W przypadku Polski kluczowe wydaje się
zatrzymanie procesu emigracji. Opisanie działań potrzebnych do spełnienie
tego postulatu wymagałoby oddzielnego opracowania. Bez wątpienia
jednak jednym z potrzebnych elementów jest zapewnienie dostępu
przedsiębiorcom już działającym i potencjalnym dostępu do finansowania
zewnętrznego.
Bez wątpienia polski sektor mikrofinansowy wspiera polski rynek pracy w
taki sposób, który daje najlepsze ekonomicznie efekty. Dzięki funduszom
pożyczkowym tylko w 7 lat powstało prawie 10 tys. miejsc pracy, a trzeba
pamiętać o tym, że działamy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości już ponad
20 lat. Tylko w latach 2010 – 2014 sfinansowaliśmy start ponad 11 tys.
nowych firm. Możemy więc z pełnym przekonaniem powiedzieć, że nasza
działalność pomaga walczyć z wykluczeniem społecznym i bezrobociem.
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych zwraca także uwagę na to, że
powyższe
opiera
się
w
oparciu
o
dostarczanie
kapitału
niskooprocentowanego, na jasnych zasadach oraz ze wsparciem
szkoleniowym. Nasze badania pokazują to, że z każdym rokiem fundusze
pożyczkowe są coraz ważniejszym uczestnikiem rynku finansowego. Co
ważne uczestnikiem transparentnym i godnym zaufania.
*************
Polski Związek Funduszy Pożyczkowych reprezentuje na szczeblu
ogólnokrajowym interesy funduszy pożyczkowych z całej Polski, wspierając

ich działania w celu rozwoju regionów i sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. Jednym z naszych podstawowych celów statutowych jest
także podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju polskiej
gospodarki. PZFP został zarejestrowany w 2010 r. w miejsce Polskiego
Stowarzyszenia Funduszy Pożyczkowych które w 2002 roku zostało
powołane przez reprezentantów pięćdziesięciu Funduszy Pożyczkowych z
całej Polski, działających jako organizacje pozarządowe o charakterze nonprofit. Naszym celem jest tworzenie i rozwój silnego i niezależnego systemu
funduszy pożyczkowych w Polsce, umożliwiającego efektywne finansowanie
startu i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
European Microfinance Network to europejska organizacja zajmująca
się promocją mikrofinansowania w Unii Europejskiej, wspieraniem walki z
wykluczeniem społecznym i finansowym. ESM działa w zakresie wspierania
mikroprzedsiębiorstw i samozatrudnienia, poprzez swoich członków, w
lobbingu na poziomie UE oraz w podnoszeniu świadomości o potrzebie
budowania europejskich ram legislacyjnych i regulacyjnych, które będą
wspierać rynek mikrofinansowy.
Microfinance Centre jest regionalnym centrum mikrofinansowania. Łączy
104 organizacje w 32 krajach Europy Środkowej i Azji. Misją Organizacji
jest przyczynianie się do zmniejszania ubóstwa i rozwoju potencjału
ludzkiego
poprzez
promowanie
i
zrównoważonego
sektora
mikrofinansowania,
który
zapewnia
odpowiednie
usługi
dla
mikroprzedsiębiorców.

