
Microfinance beyond self-employment: evidence for firms in Bulgaria / E.C. Erhardt // Labour Econ. - 

2017, vol. 47, s. 75-95, tab. rys. bibliogr. 

 

Mikrofinansowanie wykraczające poza samozatrudnienie: badanie przeprowadzone 

w przedsiębiorstwach w Bułgarii. 

 

Mikrofinansowanie jest uważane za jedną z najlepszych strategii prowadzących do tworzenia 

nowych miejsc pracy. Unia Europejska zastosowała mikrofinansowanie jako środek mający 

zwiększyć poziom zatrudnienia w Europie do 2020 roku. Programy mikrofinansowania, które 

oferują mikrokredyty i inne usługi finansowe, są rozpowszechnione w krajach o niskim                            

i średnim dochodzie, ale ostatnio pojawiają się także w bogatych państwach. Pomimo tego, 

badania dotyczące wpływu mikrofinansowania na zatrudnienie pozostają zaskakująco skąpe, 

a te które mają za zadanie ocenić programy w kontekście tworzenia nowych miejsc pracy 

ograniczają się zazwyczaj do ich wpływu na samozatrudnienie. Artykuł przedstawia nowe 

wnioski dotyczące wpływu programów mikrofinansowania na tworzenie miejsc pracy, 

wykraczające poza stanowiska charakterystyczne dla samozatrudnienia. Autorka przygląda się 

wpływowi zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia a zatrudnieniem, w przypadku 

typowego programu mikrofinansowania działającego w Europie Wschodniej, jednak                               

ze średnią wielkością pożyczki zdecydowanie większą niż badane do tej pory. W analizie 

zastosowano technikę propensity score matching rozszerzoną o estymator różnica w różnicy, 

oraz dane panelowe pochodzące z indywidualnych programów pożyczek dla przedsiębiorstw 

w Bułgarii. Wyniki badania pokazują, że mikrokredyty mają bardzo pozytywny wpływ                                

na tworzenie nowych miejsc pracy. Firmy uczestniczące w programach mikrofinansowania 

zatrudniają średnio 2,5 (lub 33%) razy więcej pracowników w ciągu dwóch lat od otrzymania 

kredytu, niż sparowanie z nimi firmy nie będące uczestnikami tych programów. Takie silne 

skutki wydają się być związane z progiem wielkości pożyczki potrzebnym do ukazania się 

pozytywnego wpływu. Wpływ jest najbardziej widoczny w przypadku najmniejszych firm,                    

co potwierdza wyniki poprzednich badań mówiące, że małe firmy mają większe ograniczenia 

w otrzymaniu kredytu bankowego niż firmy duże. Autorzy badania sprawdzili dynamiczne 

skutki trwające do sześciu lat po otrzymaniu pomocy w postaci mikrofinansowana i pokazują, 

że badany wpływ ma długotrwały efekt. 

 

 


