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Ens complau presentar-vos la sisena edició de l’informe anual sobre l’impacte dels 
microcrèdits de Microbank, un model de banca social líder en microfinances a 
Espanya i un referent a Europa. En un context marcat pels avenços en la recupe-
ració de l’economia espanyola, l’ocupació segueix sent no obstant això una de les 
variables més febles. En aquest context, el paper d’una entitat com MicroBank, que 
fomenta la promoció de l’activitat productiva contribuint així a mitigar les actuals 
taxes d’atur, és cada vegada més important.

La metodologia seguida per a l’elaboració d’aquest informe segueix la línia de 
la utilitzada en edicions anteriors. D’una banda, per a l’elaboració de la primera 
part de l’informe, s’ha pres una mostra aleatòria d’emprenedors que han rebut un 
microcrèdit MicroBank durant l’any 2015 i se’ls ha realitzat una enquesta telefòni-
ca. Aquesta primera part s’ha centrat sobretot a analitzar el perfil de l’emprenedor, 
així com les característiques principals dels negocis posats en marxa. A la segona 
part de l’estudi, s’ha pres una altra mostra aleatòria d’emprenedors que han rebut 
un microcrèdit MicroBank durant el període 2010-2013.  D’aquesta manera, en 
analitzar dades de negocis que ja fa 2 anys o més que estan en marxa, hem pogut 
analitzar amb més profunditat l’impacte d’aquest instrument en la qualitat de vida 
i la situació socioeconòmica dels emprenedors, així com la seva contribució a la 
creació d’ocupació i l’estabilitat laboral.

Reiterem, una vegada més, el nostre agraïment a tots aquests empresaris que han 
compartit amb generositat la seva experiència per poder donar forma a la publi-
cació que ara presentem. I gràcies, també, a tots els professionals que l’han feta 
possible.

 

PRÒLEG
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A diferència dels informes d’anys 
anteriors, el present estudi s’ha dividit 
en dos grans seccions. A la primera 
part, s’ha pres una mostra aleatòria 
de 800 emprenedors i emprenedores 
que han rebut un microcrèdit 
Microbank al llarg de l’any 2015 
i se’ls ha realitzat una enquesta 
telefònica. Donada la concessió 
recent del microcrèdit, l’anàlisi 
en aquesta secció s’ha centrat en 
determinar el perfil d’emprenedor 
que ha rebut un microcrèdit, així 
com les característiques principals 
de les iniciatives posades en marxa o 
ampliades gràcies als mateixos.

A la segona part de l’informe s’ha 
analitzat l’impacte que té haver 
estat beneficiari d’un microcrèdit 
Microbank en un grup de 800 
emprenedors i emprenedores que van 
rebre el microcrèdit durant el període 
2010-2013, als quals també se’ls ha 
realitzat una enquesta telefònica. 
En aquest cas l’anàlisi s’ha centrat a 
validar les hipòtesis següents:

i) ila participació en el 
programa ha millorat la 
situació socioeconòmica dels 
emprenedors i emprenedores;

ii) el microcrèdit és un instrument 
efectiu per a la creació 
d’ocupació; i

iii) la participació en el programa 
ha contribuït a l’enfortiment i la 
consolidació dels negocis.

1. INTRODUCCIÓ: PRESENTACIÓ DE 
L’ESTUDI I DE LA METODOLOGIA 
APLICADA

Les entrevistes es van dur a terme 
durant el mes de gener de 2016. 
L’estudi s’ha realitzat a partir 
de l’anàlisi dels resultats de dos 
qüestionaris que han seguit la línia 
de l’utilitzat en les edicions anteriors 
i que s’inclouen com a annex al 
present informe .

FITXA TèCNICA DE L’ESTUDI

Emprenedors (es) que han 
rebut un microcrèdit durant 
l’any 2015.

800 entrevistes realitzades

1.631  persones contacta-
des  (2,04  trucades per enquesta 
vàlida)

Distribució de les entrevistes se-
gons tipologia del microcrèdit:

- 744 microcrèdits financers

- 56 microcrèdits socials

Marge d’error per al total de la 
mostra: 3,28% (nivell de confian-
ça: 98%)

Metodologia: enquesta telefònica

Emprenedors (es) que han 
rebut un microcrèdit durant el 
període 2010-2013

800 entrevistes realitzades

2.128  persones contacta-
des (2,66  trucades per enquesta 
vàlida)

Distribució de les entrevistes se-
gons tipologia del microcrèdit:

- 749 microcrèdits financers

- 51 microcrèdits socials

Marge d’error per al total de la 
mostra: 3,28% (nivell de confian-
ça: 98%)

Metodologia: enquesta telefònica
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2. ELS BENEFICIARIS DE 
MICROCRÈDITS L’ANY 2015

2.1. RESUM EXECUTIU

Perfil del beneficiari de 
microcrèdits de MicroBank l’any 
2015

El perfil de l’emprenedor que ha 
rebut un microcrèdit MicroBank 
durant l’any 2015 és el següent:
•  es tracta majoritàriament d’un 

home (el 50%).

• de 40 anys.

• espanyol (el 75%).

•  amb estudis secundaris (el 42%) 

•  que treballava com autònom 
abans de posar en marxa el seu 
negoci (el 65%).

•  que no havia dirigit abans un 
negoci (el 63%).

•  que actualment és un empleat 
en el seu propi negoci (el 93%).

•  que ha obert el seu negoci 
perquè ha vist una oportunitat 
clara de negoci (un 24%), per 
motius familiars o per vocació.

La situació familiar dels 
emprenedors que han rebut un 
microcrèdit MicroBank durant 
l’any 2015 es caracteritza pel 
següent:

•  forma part d’una llar en què hi 
viuen entre 2 i 4 persones (el 
80%). 

•  té una persona que depèn dels 
seus ingressos (en un 30%) o bé 
dues (el 27%).

•  La seva contribució al 
pressupost familiar representa 
entre el 50 i el 75% del total (el 
29%).

•  el total d’ingressos de la seva 
llar se situa entre els 2.000 i els 
2.499 € (el 20%).

•  arriba a final de mes de forma 
justa (el 54%).

•  no ha sol·licitat cap altre 
crèdit des de la concessió del 
microcrèdit (el 84%).

Perfil de la microempresa creada 
o ampliada amb els microcrèdits 
MicroBank l’any 2015 

Un 33% dels microcrèdits 
concedits s’han utilitzat per a 
posar en marxa noves iniciatives 
mentre que un 67% s’han destinat 
a ampliar negocis existents. 
Les empreses creades o ampliades 
amb els microcrèdits MicroBank 
durant l’any 2015:
•  no tenen forma jurídica pròpia, 

sinó que els seus empresaris i 
empresàries són autònoms (el 
72%). 

•  tenen un sol propietari (el 72%) 
o dos (el 22%).

•  es dediquen majoritàriament a la 
provisió de serveis professionals 
(un 48%) o al comerç minorista 
(un 29%).

•  el seu àmbit d’actuació és la 
ciutat (41%) o el barri (23%)

•  ocupen una mitjana de 3 
persons, incloent-hi l’emprenedor.

•  requereixen una gran 
dedicació: els emprenedors 
treballen entre 9 i 12 hores diàries 
(el 58%) i fins i tot dissabtes i 
diumenges (un 44%).

•  difícilment podrien haver-se 
posat en marxa/ampliat sense 
la concessió del microcrèdit (un 
50%).

A més cal destacar que les empreses 
creades o ampliades amb els 
microcrèdits han generat una 
mitjana d’1 lloc de treball. Tenint 
en compte els 21.321 microcrèdits 
per a emprenedors i negocis 
concedits l’any 2015, podem parlar 
de la creació de 21.321 llocs de 
treball nous aquest any.
Si només atenem al col·lectiu 
d’emprenedors que han creat un 
negoci nou, obtenim una mitjana 
d’1,6 llocs de treball creats per 
cada nova empresa impulsada 
amb els microcrèdits.

Funcionament dels negocis

El funcionament de les empreses 
creades o ampliades durant l’any 
2015 a través dels microcrèdits ve 
caracteritzat per:
 
•  un 57% dels emprenedors 

entrevistats consideren que el seu 
negoci funciona bé mentre que 
un 12% considera que funciona 
molt bé.

•  La mitjana de vendes dels 
emprenedors se situa en 13.528 
€ al mes, mentre que la de 
beneficis és de 3.385 € al mes.

•  un 88% dels emprenedors 
considera que el seu negoci va 
millor que l’any anterior.

•  un 70% creu que el seu 
negoci creixerà bastant o 
moderadament, mentre que 
un 26% pensa que es mantindrà 
estable.

•  el 44% dels emprenedors 
ha reinvertit els beneficis 
obtinguts en el propi negoci.

•  la majoria d’emprenedors creu que 
els factors més importants per a 
l’èxit dels negocis són que la idea 
de negoci sigui innovadora 
i dedicar-hi moltes hores al 
negoci.

•  els emprenedors enquestats estan 
convençuts que obrir el propi 
negoci permet afrontar nous 
reptes i desenvolupar noves 
habilitats professionals, encara 
que també són conscients que 
implica més dedicació i menys 
seguretat que el treball per 
compte aliè.
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2.2. PERFIL DE L’EMPRENEDOR

En aquest apartat s’analitzen variables 
demogràfiques, com la nacionalitat, 
l’edat o el gènere, així com qüestions 
relatives a la situació econòmica i 
familiar, amb l’objectiu de dibuixar el 
perfil del microemprenedor que ha 
rebut un crèdit de MicroBank durant 
l’any 2015.

Gènere

Els homes segueixen representant 
una majoria al col·lectiu 
d’emprenedors, amb un 50% 
enfront d’un 31% de dones. El 
19% restant correspon a microcrèdits 
concedits a persones jurídiques.

Els homes sol·liciten un 
microcrèdit per ampliar un negoci 
existent amb més freqüència 
que les dones: un 74% dels 
emprenedors enfront d’un 52% 
de les emprenedores. Les dones, 
per tant, obren nous negocis amb 
els microcrèdits concedits en major 
proporció que els homes: un 48% de 
les emprenedores enfront d’un 26% 
dels emprenedors.

Edat i estat civil

Com ja hem constatat a 
informes anteriors, el grup 
majoritari el constitueixen els 
emprenedors d’entre 36 i 49 
anys, que conformen el 42% del 

total de la mostra, seguits pel grup 
d’emprenedors entre 26 i 35 anys, 
que representen un 20% del total. 
L’emprenedor que ha rebut un 
microcrèdit de MicroBank l’any 2015 
té com a mitjana 40 anys.

Estudis

Seguint la pauta d’informes anteriors, 
les dades mostren que la majoria de 
les persones emprenedores tenen 
estudis secundaris (el 42%), seguits 
del col·lectiu d'emprenedors amb 
estudis superiors (un 32%), que 
han augmentat respecte a les dades 
d’informes anteriors. El percentatge 
d’emprenedors sense estudis es 
manté molt baix, en l’1%.

Origen

Espanya segueix sent l’origen 
majoritari dels emprenedors i 
emprenedores: el 75% del total. A 
continuació, seguint la pauta d’anys 
anteriors, es troben els emprenedors 
procedents de països d’Amèrica (un 
17%). Els emprenedors d’altres països 
europeus representen el 6% del total, 
mentre que els procedents d’Àsia 
o Àfrica són molt minoritaris, amb 
percentatges al voltant de l’1%.

Per països, després d’Espanya, 
Veneçuela és el país de procedència 
d’un major nombre d’empresaris, 
seguit molt de prop per l’Equador, 
Colòmbia i Argentina. A Europa 

Edat dels emprenedors Quin és l’últim nivell d’estudis que ha completat?

Entre 36 i 49 anys 
42%

Entre 50 i 64 anys
20%

Entre 26 i 35 anys
35%

Menors de 25 
anys
3%

Sense estudis
1%

Primaris
22%

Secundaris
42%

Superiors
32%

No contesta
3%
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els microemprenedors procedeixen 
sobretot de Romania, mentre que 
a l’Àfrica són majoritàriament del 
Marroc. Els microemprenedors 
asiàtics procedeixen del Pakistan, 
Bangla Desh, la Índia, el Líban i 
Rússia.

D’altra banda, una gran majoria 
dels emprenedors estrangers 
resideixen a Espanya des de fa 
entre 5 i 15 anys (el 63%). Només 
un 6% dels emprenedors estrangers 
resideixen a Espanya des de fa menys 
de 5 anys.

Situació laboral prèvia

De forma molt majoritària les 
persones emprenedores ja 
treballaven com a autònomes 
abans de la concessió del 
microcrèdit (el 65%). També 
és significatiu el percentatge 
d'emprenedors que treballaven 
anteriorment com assalariats (un 
19%). El percentatge d’emprenedors 
procedents d’una situació d’atur 
(amb o sense prestació) es xifra en un 
15%, un percentatge inferior al que 
trobàvem a informes anteriors.

Un 33% dels emprenedors que 
procedeixen d’una situació d’atur 
feia menys de 6 mesos que era 
a l’atur i un altre 22% addicional 
entre 6 mesos i un any. Cal destacar, 
però, que un 19% dels emprenedors 
feia més de dos anys que era a l’atur 
quan va decidir posar en marxa el seu 
propi negoci.

Experiència prèvia

En concordança amb les dades que 
trobem a informes anteriors, el 63% 
de les persones emprenedores no 
havien dirigit abans un negoci, un 
percentatge encara una mica superior 
si només analitzem el col·lectiu 
d'emprenedors espanyols (un 68%). 
Pel que fa els emprenedors estrangers 
que sí que tenien experiència prèvia, 
només un 33% d’ells la tenia a 
Espanya.

Origen dels emprenedors

Emprenedors estrangers: Des de quin any resideixen a Espanya? 

Quina era la situació laboral abans de la concessió del microcrèdit?

Espanya
75%

Resta d’Europa 6%

Amèrica del Sud 14%

Amèrica Central i Mèxic  
3%

Asia 
1%

Àfrica
1%

No havia treballat mai a Espanya
1%

Estava a l’atur amb prestació
6%

Estava a l’atur sense prestació
9%

Treballava com a assalariat
19%

Treballava com a autònom
65%

Des d’abans de 
1995

Entre 1996 i 
2000

Entre 2001 i 
2005

Entre 2006 i 
2010

Entre 2011 i 
2015

12%
6%

19%
28%

34%

63%

33%

57%

Emprenedors que no havien 
dirigit abans un negoci

Emprenedors estrangers que 
tenien experiència prèvia en la 
direcció d’un negoci a Espanya

Emprenedors amb experièn-
cia prèvia en la direcció d’un 
negoci que guardava relació 

amb el negoci actual

63%

33%

57%
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D’altra banda, en el cas dels 
emprenedors que sí que tenien 
experiència prèvia, cal destacar 
que en un 57% dels casos aquesta 
experiència guardava relació amb 
el negoci que ara han posat en 
marxa.

Situació econòmica i renda 
familiar

Un 79% de les llars dels 
emprenedors entrevistats estan 
constituïdes per entre dos i quatre 
persones. Només en el 10% de les 
mateixes viu únicament la persona 
emprenedora.

En un 28% dels casos no hi 
ha membres que depenguin 
dels ingressos generats pel 
negoci posat en marxa amb 
el microcrèdit, mentre que en el 
30% sí que existeix una persona 
dependent i en un altre 27% són 
dues les persones dependents. 
Aquestes xifres, que segueixen la 
tònica d’informes anteriors, posen 
de manifest la importància crucial 
que en molts casos té l’èxit dels 
negocis posats en marxa per aquests 
emprenedors.

En un 30% dels casos la 
contribució dels ingressos de 
la persona emprenedora al 
pressupost familiar és superior 
al 75%, mentre que en un altre 
29% representa entre el 50 i el 75% 
d’aquest pressupost. Això posa de 
manifest la importància que per a 
aquests empresaris té l’èxit del seu 
negoci. Només en el 14% dels casos 
aquesta contribució representa menys 
del 25% del pressupost familiar.

Quantes persones viuen a la seva llar, incloent-lo a vostè?

Quantes persones de la seva llar són econòmicament dependents, és a dir, no 
tenen salari i, per tant, depenen dels seus ingressos o dels d’altres membres amb 
salari en la seva família?

Quina és la contribució aproximada dels seus ingressos al pressupost 
familiar?

10%

24% 26%
29%

8%
3%

28% 30%
27%

12%

2% 1%

14%

27%
29% 30%

Sols l’em-
prenedor

2 persones
 

3 persones 4 persones 5 persones 6 o més 
persones

Ningú 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 o més 
persones

Menys del 25% Entre el 25 i el 
50%

Entre el 50 o el 
75%

Més del 75%

10%

24% 26%
29%

8%
3%

28% 30%
27%

12%

2% 1%

14%

27% 29% 30%
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La majoria d’emprenedors arriben 
a final de mes de manera justa (en 
un 54% dels casos) mentre que un 
5% declara no arribar a final de 
mes. Un 41%, però, afirma arribar a 
final de mes de manera folgada.

La meitat de les llars dels 
emprenedors té ingressos 
superiors a 2.000 € mensuals. El 
percentatge majoritari se situa en 
aquelles llars amb ingressos mensuals 
entre 2.000 i 2.499 €. Cal destacar 
que hi ha un 15% de les llars amb 
ingressos inferiors als 1.000 € 
mensuals.

Un 84% dels emprenedors 
enquestats no ha demanat cap 
altre crèdit des de l’obtenció del 
microcrèdit de MicroBank, mentre 
que la majoria d’emprenedors té 
contractat algun altre producte 
financer, especialment assegurances i 
crèdits hipotecaris.

En general, diria que pot arribar a final de mes?

Podria indicar-me el total dels ingressos mensuals nets de la seva llar?

Té contractat algun altre servei financer, com ara ... (Multiresposta)

De forma folgada
41%

No arribo
5%

Just
54%

3% 3%

12%

19%
17%

20%

14%
12%

21%

35%

80%

29%
2%

Fins a 
499 €

De 500 
a 999 €

De 
1.000 a 
1.499 €

De 
1.500 a 
1.999 €

De 
2.000 a 
2.499 €

De 
2.500 a 
2.999 €

De 
3.000 a 
4.999 €

Més de 
5.000 €

Crèdit al 
consum (préstec 

personal)

Crèdit 
hipotecari

Assegurances 
[auto, llar, vida, 

etc.]

Producte 
d’estalvi (pla 
de pensions, 

fons d’inversió, 
llibreta a 
termini...)

Altres

3% 3%

12%

19%
17%

20%

14%
12%

21%
35%

80%

29%
2%
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Raons per a l’obertura del negoci

L’emprenedoria per necessitat (és 
a dir, el d’aquelles persones 
que es troben immerses en el 
procés emprenedor per no tenir 
una millor opció en el mercat 
laboral) representa el 20% dels 
emprenedors que han rebut un 
crèdit de Microbank durant l’any 
2015. Es tracta d'emprenedors que o 
bé no tenien feina o temien perdre-
la. Els emprenedors que han 
afirmat emprendre per haver vist 
una oportunitat clara de negoci 
representen un 24%, mentre que 
també és significatiu el percentatge 
d’empresaris que emprenen per 
continuar amb el negoci familiar o bé 
per vocació (altres).

Situació laboral actual del 
microempresari o de la 
microempresària

El 93% dels emprenedors que han 
rebut un microcrèdit durant l’any 
2015 són actualment empleats 
per compte propi en el seu 
propi negoci.

Em pot indicar quina va ser la raó principal que el va portar a obrir un negoci?

Situació laboral actual del microempresari

Volia guanyar 
independència
18%

Volia augmentar els meus 
ingressos
9%

Vaig veure una 
oportunitat clara de 
negoci
24%

Estava a l’atur i obrir el meu 
negoci era una forma de tenir 
feina
17%

Temia perdre la meva 
feina i obrir el meu negoci 
era una forma de tenir 
feina
3%

Altres  
29%

Empleat per compte 
propi en el negoci
93%

Empleat per compte pro-
pi en un altre negoci
3%

Empleat per 
compte aliè
2%
Jubilat
1%
Altres
1%
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2.3. CARACTERÍSTIQUES DELS 
NEGOCIS IMPULSATS AMB ELS 
MICROCRèDITS

El 67% dels microcrèdits atorgats 
durant l’any 2015 s’han destinat a 
ampliar un negoci existent, mentre 
que un 33% ha servit per posar en 
marxa noves iniciatives.

Forma jurídica i nombre de socis

El 72% de les empreses no 
té forma jurídica pròpia i els 
seus empresaris i empresàries 
són autònoms. La societat limitada, 
amb el 21% dels casos, és la forma 
jurídica més habitual, mentre que 
altres formes obtenen únicament 
percentatges minoritaris.

La majoria dels negocis creats 
tenen un sol propietari (el 72%) o 
dos (el 22%), en concordança amb 
la preponderància d'autònoms.

Sector d’activitat

El 48% dels negocis impulsats 
amb microcrèdits s’emmarquen 
al capítol de serveis 
professionals, un percentatge que 
va en augment pel que fa els resultats 
d’informes anteriors. Els negocis 
relacionats amb el comerç minorista 
representen el segon grup, amb un 
29% del total i seguits pels negocis 
relacionats amb l’hostaleria i la 
restauració. Augmenten lleugerament 
els negocis relacionats amb les noves 
tecnologies respecte a anys anteriors 
(un 4% del total).

El microcrèdit que va sol·licitar era per obrir o per ampliar el negoci?

Forma jurídica dels negocis creats o ampliats amb els microcrèdits

Comptant amb vostè, quants socis són a la seva empresa?

Sector d’activitat dels negocis creats o ampliats amb els microcrèdits

33%

67%

72% 21%1% 2% 2% 3%

72%

22%
4%

1% 1%

Serveis professionals
48%

Negocis relacionats amb les 
noves tecnologies
4%

Sector primari 
(agricultura, 
ramaderia...)
2%

Hostaleria i restauració
17%

Comerç minorista 
(venda al detall) 
29%

Obrir Ampliar

Autònom   Societat 
Anònima 

(SA)    

  Societat 
Limitada 

(SL)    

Cooperativa 
(SCCP)    

Comunitat 
de béns   

Altres

1 soci 2 socis 3 socis 4 socis 5 socis o més

33%

67%

72%

21%1% 2% 2% 3%

72%

22%
4%

1% 1%
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Si analitzem únicament els negocis 
de nova creació, veiem que els 
percentatges són similars, encara 
que amb una major preponderància 
del comerç minorista amb relació 
als negocis lligats als serveis 
professionals.

Dins dels negocis impulsats amb 
microcrèdits durant l’any 2015 
que ofereixen serveis professionals 
trobem iniciatives diverses, des de 
negocis relacionats amb l’estètica 
(perruqueries, centres d’estètica, etc.) 
a despatxos d’advocats, assessories, 
taxis, empreses de transport o estudis 
de fotografia.

Àmbit d'actuació

Un 64% dels negocis impulsats 
amb els microcrèdits són de 
caràcter local (barri o ciutat). Els 
negocis de caràcter internacional 
representen un 12% del total, un 
percentatge encara minoritari, però 
que va en augment respecte a anys 
anteriors.

Inversió i finançament del negoci

Els microcrèdits concedits durant 
l’any 2015 han representat el 
100% de la inversió per obrir o 
ampliar un negoci en un 36% 
dels casos. Només en un 19% dels 
casos el microcrèdit ha representat 
menys del 25% del total de la 
inversió.

Només un 3% dels emprenedors ha 
obtingut finançament d’altres bancs 
per a la posada en marxa o ampliació 
del seu negoci, mentre que un 60% 
ha complementat el microcrèdit amb 
recursos propis.

La importància del microcrèdit es 
reflecteix en el 50% dels enquestats 
que afirma que no podria haver 
obert o ampliat el seu negoci 
sense comptar amb aquest 
microcrèdit. Un altre 27% afirma 
que podria haver-lo obert, però amb 
moltes dificultats.

Sector d’activitat: Nous negocis

Àmbit d’actuació dels negocis

Quin percentatge representa el microcrèdit sobre el total de la inversió inicial / 
ampliació?

Serveis professionals
40%

Internacional
12%

Nacional
24%

Negocis relacionats amb les 
noves tecnologies
4%

Hostaleria i restauració
20%

Comerç minorista 
(venda al detall) 
36%

Barri
23%

Ciutat
41%

El 100% de la 
inversió

Entre el 75 i el 
99%

Entre el 50 i el 
74%

Entre el 25 i el 
49%

Menys del 25% 
de la inversió

36% 10% 22% 14% 19%
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Aquests percentatges són encara 
més significatius si només atenem 
al col·lectiu d’emprenedors que han 
posat en marxa noves iniciatives.

Grandària de les empreses i 
creació d’ocupació

2.439 persones estan ocupades 
a les 800 empreses impulsades o 
creades amb microcrèdits durant 
l’any 2015 que formen part de la 
mostra. La grandària mitjana de 
les empreses creades o ampliades 
amb microcrèdits, per tant, és de 3 
persones per empresa. Destaca un 
12% d’empreses en què treballen 6 o 
més persones.

De les persones que treballen 
a les empreses creades o 
impulsades amb microcrèdits, un 
38% són treballadors fixos 
assalariats, mentre que un 22% són 
treballadors eventuals i un altre 27% 
són socis que treballen en el negoci.

La contribució dels microcrèdits 
en la creació d’ocupació és 
clara. D’una banda, un 93% dels 
emprenedors treballen en el seu propi 
negoci, una xifra que no difereix gaire 
entre les empreses de nova creació 
(92%) i les empreses ampliades 
amb els microcrèdits (94%). D’altra 
banda, un 29% dels emprenedors 
ha contractat alguna persona des 
de la concessió del microcrèdit, un 
percentatge també similar a les 
empreses creades o ampliades 
amb microcrèdits. En total, els 
emprenedors de la mostra han 
contractat 557 persones des de 
la concessió del microcrèdit. Si als 
emprenedors que han creat un nou 
negoci i que hi estan contractats hi 
afegim els llocs de treball creats que 
acabem d’esmentar, obtenim una 
mitjana d’1 lloc de treball creat 
per microempresa durant l’any 
2015. Tenint en compte els 21.321 
microcrèdits per a emprenedors i 
negocis concedits l'any 2015, podem 
parlar de la creació de 21.321 llocs 
de treball nous aquest any.

Creu que sense la concessió del microcrèdit podria haver obert / ampliat el seu 
negoci?

Creació de noves empreses: Creu que sense la concessió del microcrèdit podria 
haver obert / ampliat el seu negoci?

En el negoci, comptant-lo a vostè, quantes persones hi treballen?

Si, encara que més petit
7%

Si, encara que més petit
4%

Si, encara que més tard
16%

Si, encara que més tard
10%

Si, però amb moltes dificultats
27%

Si, però amb moltes dificultats
25%

No crec
50%

No crec
61%

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones + 6  
persones

39% 22% 16% 7% 4% 12%

Altres
13%

Socis que treballen 
en el negoci
27%

Treballadors 
temporals o 
eventuals
22%

Treballadors fixes 
assalariats
38%
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D’altra banda, si centrem l’anàlisi 
únicament a les 261 empreses 
creades amb els microcrèdits 
durant l’any 2015, veiem que han 
contractat 193 persones, amb la 
qual cosa, tenint en compte també 
l’autoocupació que han generat, 
ens donaria una mitjana d’1,6 llocs 
de treball creats per cada nova 
empresa impulsada amb els 
microcrèdits.

Cal destacar, a més, que el 79% de 
les persones contractades pels 
emprenedors treballa a temps 
complet. Finalment, cal destacar que 
un 43% dels emprenedors afirma 
tenir previst contractar algun 
treballador en els propers 12 
mesos. Aquests emprenedors tenen 
previst contractar una mitjana de 2 
treballadors per microempresa.

De mitjana, quantes hores treballen [treballaven] al dia?

Condicions laborals

El 58% dels entrevistats afirma 
treballar entre 9 i 12 hores diàries 
en el negoci i fins i tot un 4% afirma 
treballar més de 15 hores al dia.

A més, un 44% dels enquestats 
afirma treballar també els 
dissabtes i diumenges, mentre que 
un altre 35% ho fa els dissabtes i un 
20% assenyala que no treballa els 
caps de setmana.

Treballa [treballava] els dissabtes i diumenges?

Diumenges
1%

Dissabtes i diumenges
44%

No
20%

Dissabtes
35%

7%
17%

58%

13%
4%

2%

Menys de 8 hores 8 hores Entre 9 i 12 hores Entre 13 i 15 hores Més de 15 hores 
al dia

No sap/No contesta

7%
17%

58%

13% 4%
2%
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2.4. FUNCIONAMENT DELS 
NEGOCIS

Un 57% dels emprenedors 
entrevistats consideren que el seu 
negoci funciona bé mentre que 
un 12% considera que funciona 
molt bé.

A més, la major part dels 
emprenedors que han utilitzat 
el microcrèdit per ampliar un 
negoci existent considera que el 
seu negoci va millor que l’any 
anterior, i només un 6% considera 
que va pitjor.

Les previsions dels emprenedors 
són optimistes: un 70% creu que 
el seu negoci creixerà bastant 
o moderadament, mentre que 
un 26% pensa que es mantindrà 
estable. Únicament un 1% pensa 
que haurà de tancar i un 1% que les 
vendes cauran.

La mitjana de vendes dels 
emprenedors se situa en 13.528 € 
al mes.

Diria que actualment el negoci funciona ...

Respecte a l’any passat, diria que el negoci funciona ...

Quina previsió té respecte al seu negoci per al proper any?

Pot indicar-me quina és la mitjana mensual de vendes de la seva activitat?

Molt bé
12%

No sap/no contesta
7%

Bé
57%

Millor
56%

Regular
26%

Igual
32%

Malament
3%

Pitjor
6%

No contesta
2%

46%

24% 26%
0% 1% 1% 3%

1%

3%

13%

16%

24%

44%
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Més de 100.000 €

Entre 50.001€ i 100.000 €

Entre 20.001 € i 50.000 €

Entre 10.001 € i 20.000 €

Entre 5.001 € i 10.000 €

5.000 € o menys al mes

46%

24% 26%
0% 1% 1% 3%

1%

3%

13%

16%

24%

44%
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La major part dels emprenedors 
entrevistats va tenir uns beneficis 
d’entre 1.000 i 2.000 € mensuals.

La major part d’emprenedors ha 
reinvertit els beneficis obtinguts 
en el propi negoci.

La majoria d’emprenedors creu que 
els factors més importants per a l’èxit 
dels negocis són que la idea de 
negoci sigui innovadora i dedicar 
moltes hores al negoci.

Pot indicar-me l'import aproximat dels beneficis de l'últim mes? És a dir, la 
diferència entre els ingressos i les despeses

A què ha dedicat els beneficis que ha obtingut fins al moment?

De les afirmacions que li llegiré a continuació, quines creu que són les tres claus 
de l’èxit a l’hora de posar en marxa un negoci

19%

19%

17%

22%

16%

9%

19%

17%

44%

11%

74%

73%

71%

71%

81%

78%

82%

77%

3%

7%

Més de 5.000 €

Entre 3.000 € i 5.000 €

Entre 2.000 € i 3.000 €

Entre 1.000 € i 2.000 €

Menys de 1.000 €

No guanyo res

Els he emprat per a millorar la vida i el benestar familiar

Els he utilitzat per a fer millores a la meva llar

Els he utilitzat per a pagar deutes

Els he reinvertit en el propi negoci

No he obtingut beneficis fins ara

Ns/Nc

Controlar molt els costos del negoci

Envoltar-se d’un bon equip o tenir bons socis

Tenir molta capacitat comercial

Muntar un negoci que t’apassioni i posar-hi molta il·lusió

Dedicar-hi moltes hores al negoci

Tenir experiència en la gestió de negocis

Que la idea de negoci sigui innovadora

Que la idea de negoci sigui molt bona

19%

19%

17%

22%

16%

9%

19%

17%

11%

74%

73%

71%

71%

81%

78%

82%

77%

3%

7%

44%
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Indiqui si està d’acord o no amb les afirmacions següents: “Posar en marxa un 
negoci propi ...

A més, aquests emprenedors estan 
convençuts que obrir el propi 
negoci permet afrontar nous reptes 
i desenvolupar noves habilitats 
professionals, encara que també són 
conscients que implica més dedicació 
i menys seguretat que el treball per 
compte aliè.

 

92%

85%

81%

94%

94%

56%

Implica més dedicació i menys seguretat que la feina 
per compte aliè

És una opció més atractiva i que aporta més 
satisfacció personal que la feina per compte aliè

És una alternativa quan no es troba feina per 
compte aliè

És més arriscat que treballar per compte aliè

Permet afrontar nous reptes i desenvolupar noves 
habilitats professionals

Permet tenir més ingressos

92%

85%

81%

94%

94%

56%
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3. IMPACTE DELS MICROCRèDITS 
CONCEDITS DURANT EL PERÍODE 
2010-2013

En aquest apartat hem volgut 
conèixer amb més profunditat 
l’impacte dels microcrèdits concedits 
a tres àrees fonamentals: la millora 
en la situació socioeconòmica dels 
microempresaris; la contribució del 
microcrèdit a la creació i consolidació 
d’empreses, així com a la creació de 
llocs de treball.

3.1. RESUM EXECUTIU

PERFIL I CARACTERÍSTIQUES 
DELS NEGOCIS FINANCIATS AMB 
MICROCRÈDITS DURANT EL 
PERÍODE 2010-2013

El perfil de l’emprenedor que ha 
rebut un microcrèdit MicroBank 
durant el període 2010-2013 és el 
següent:

• es tracta majoritàriament d’un 
home (el 59%).

• de 44 anys.

• espanyol (el 84%).

• amb estudis secundaris (el 39%) .

• que treballava com autònom 
abans de posar en marxa el seu 
negoci (el 50%) .

• que no havia dirigit abans un 
negoci (el 66%).

• que actualment està empleat en el 
seu propi negoci (el 66%).

• que ha obert el seu negoci per 
haver vist una oportunitat clara 
de negoci (un 25%) o per raons 
lligades a falta de feina (un 
29%).

La situació familiar dels emprene-
dors que han rebut un microcrèdit 
MicroBank durant l’any 2015 es ca-
racteritza pel següent:

• forma part d’una llar en què hi 
viuen entre 2 i 4 persones (el 
83%).

• té una persona que depèn dels 
seus ingressos (en un 30%) o bé 
dos (el 28%).

• la seva contribució al pressupost 
familiar representa el 75% del 
total (el 31%).

• el total d’ingressos de la seva 
llar es troba per damunt dels 
2.000 € mensuals (el 55%).

• arriba a final de mes de forma 
justa (el 52%).

• no ha demanat cap altre crèdit 
des de la concessió del microcrèdit 
(el 69%).

Un 51% dels microcrèdits conce-
dits s’han utilitzat per posar en 
marxa noves iniciatives mentre 
que un 49% s’ha destinat a ampli-
ar negocis existents. 

Les empreses creades o ampliades 
amb els microcrèdits MicroBank du-
rant el període 2010-2013:
• no tenen forma jurídica pròpia, 

sinó que els seus empresaris i 
empresàries són autònoms (el 
76%).

• tenen un sol propietari (el 69%) o 
dos (el 25%).

• es dediquen majoritàriament a la 
provisió de serveis professionals 
(el 45%) o al comerç minorista (el 
30%).

• el seu àmbit d’actuació és la 
ciutat (38%) o el barri (31%).
donen feina a una mitjana de 2,5 
persones, incloent l’emprenedor.

• requereixen una gran dedicació: 
els emprenedors treballen entre 9 
i 12 hores diàries (el 54%) i inclòs 
els dissabtes o els diumenges (un 
44%).

• difícilment podrien haver-
se posat en marxa o haver 
ampliat sense la concessió del 
microcrèdit (un 60%).

El funcionament de les empreses cre-
ades o ampliades durant l’any 2015 a 
través dels microcrèdits ve caracterit-
zat per:

• El 74% dels negocis posats 
en marxa o ampliats amb els 
microcrèdits continua obert. 
Aquest percentatge és del 84% pels 
negocis que han estat ampliats amb 
els microcrèdits.

• La majoria d’emprenedors que han 
tancat el seu negoci el van tenir en 
funcionament entre 1 i 2 anys (el 
41%).

• El motiu del tancament majoritari 
entre els emprenedors que han 
tancat el seu negoci és la falta de 
rendibilitat (el 74%), amb un 6% 
d’emprenedors que el van tancar 
per haver trobat una altra feina.

• Les principals raons assenyalades 
per aquesta falta de rendibilitat són 
la crisi, la falta de clients o la mala 
ubicació del negoci.

• Entre els emprenedors que 
segueixen amb el negoci obert, la 
majoria afirma que actualment el 
negoci funciona bé (el 52%) o fins i 
tot molt bé (el 9%). 

• Respecte l’any passat, la major 
part d’emprenedors creu que 
el seu negoci funciona millor i 
només un 10% creu que funciona 
pitjor.
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• Les previsions per al futur són 
majoritàriament positives, amb 
un 42% que pensa que el seu 
negoci creixerà moderadament i 
un 15% addicional que creu que 
creixerà bastant.

• La mitjana anual de vendes dels 
negocis creats o ampliats amb els 
microcrèdits és de 132.850 €.

• La mitjana de beneficis dels 
negocis creats o ampliats amb 
els microcrèdits és de 28.218 € 
anuals, amb una franja majoritària 
d’emprenedors amb beneficis de 
menys de 15.000 € anuals.

PRINCIPALS CONCLUSIONS SOBRE 
L’ IMPACTE DEL MICROCRÈDIT

L’impacte del microcrèdit sobre 
la qualitat de vida i la situació 
socioeconòmica dels empresaris 

• La majoria d’emprenedors 
creu que els seus ingressos 
disponibles han augmentat com 
a conseqüència de la concessió 
del microcrèdit (un 42%) o bé 
que han romàs igual (un 33%). 
El percentatge d’emprenedors 
que creu que els seus ingressos 
disponibles han augmentat com 
a conseqüència de la concessió 
del microcrèdit augmenta al 
52% si només atenem al grup   
d’emprenedors amb negoci obert.

• Les principals conseqüències 
de la disminució d’ingressos 
experimentada per alguns 
emprenedors són el major 
endeutament (el 42%), així com 
l’empitjorament de la qualitat de 
vida (el 16%).

• La majoria d’emprenedors 
que afirma que els seus 
ingressos han augmentat com a 
conseqüència de la concessió del 
microcrèdit els ha reinvertit en el 
propi negoci, amb una mitjana de 
49.000 € reinvertits. Un 9% els ha 
estalviat i l’altre 18% l’ha utilitzat 
per pagar deutes.

• La majoria d’emprenedors 
enquestats creuen que la seva 
situació econòmica actual és 
millor que la que tindrien si no 
haguessin sol·licitat el microcrèdit.

• La majoria d’emprenedors 
enquestats creuen que, gràcies 
al microcrèdit, la seva qualitat 
de vida ha millorat. Aquest 
percentatge és del 59% si només 
atenem al grup d’emprenedors amb 
negoci obert.

• Un 60% dels emprenedors se 
sent més capaç i preparat per 
afrontar el futur que abans de la 
concessió del microcrèdit, amb un 
86% que creu que el microcrèdit ha 
contribuït en aquesta millora.

• La millora en les capacitats 
com a emprenedor i empresari 
és una de les principals 
conseqüències d’haver sol·licitat 
el microcrèdit percebudes pel 
col·lectiu d’emprenedors enquestat. 
Destaca també sentir que hom té 
una situació laboral més estable, 
així com un major control sobre la 
pròpia vida.

El microcrèdit és un instrument 
clau per a la creació i ampliació 
d’empreses 

• Un 60% dels emprenedors 
considera que no podria haver 
obert o ampliat el seu negoci 
sense la concessió del microcrèdit. 
Aquest percentatge augmenta al 
69% si només analitzem el grup 
d’emprenedors que han posat 
en marxa una nova iniciativa, 
mentre que se situa en el 75% si 
només analitzem les dades dels 
emprenedors que procedien d’una 
situació laboral prèvia d’atur. 

• El microcrèdit ha representat el 
100% de la inversió en un 36% dels 
casos, mentre que ha representat 
més del 50% de la inversió 
per un 69% dels emprenedors 
enquestats.

El microcrèdit afavoreix la creació 
d’ocupació

• La creació d’ocupació, a través de 
l’autoocupació és un dels principals 
impactes que té el microcrèdit: el 
66% dels microemprenedors són 
treballadors per compte propi en 
els seus propis negocis. Aquesta 
xifra puja a un 88% si excloem 
aquells microemprenedors el 
negoci del qual ha hagut de 
tancar.
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• Aquesta capacitat de creació 
d’ocupació també queda manifesta 
quan comparem les xifres de 
desocupació dels emprenedors 
abans de la concessió del 
microcrèdit i en el moment actual, 
amb una reducció de 15 punts en la 
taxa de desocupació.

• A més de l’autoocupació, les 
empreses creades o ampliades 
amb microcrèdits han generat 
nous llocs de treball. Un 35% dels 
emprenedors han contractat algun 
empleat des de la concessió del 
microcrèdit, amb una xifra total de 
678 noves contractacions.

• La mitjana de creació de llocs de 
treball, atenent a la globalitat de 
la mostra, se situa en 0,8 llocs de 
treball per negoci. Si a això li afegim 
l’autoocupació dels emprenedors 
que van utilitzar el microcrèdit per 
obrir un nou negoci, obtenim una 
mitjana d’1,1 llocs de treball nous 
per cada microcrèdit concedit.

• A això cal afegir que un 21% 
dels entrevistats tenen previst 
contractar algun treballador en 
els propers dotze mesos.

• Els microcrèdits també 
han contribuït a millorar 
l’ocupabilitat del 
microemprenedor:

• Entre els emprenedors que 
actualment estan contractats 
per compte aliè, un 29% creu 
que l’experiència amb el negoci 
anterior li ha ajudat a aconseguir 
la seva feina actual. 

• Per una altra part, un 14% dels 
emprenedors que actualment 
estan desocupats pensa a obrir 
un altre negoci. 

• A més, com hem vist 
anteriorment, el 60% dels 
emprenedors se sent més capaç 
i preparat ara que abans de 
la concessió del microcrèdit. 
Aquesta consciència de major 
capacitat i preparació també és 
clau per a la futura ocupació i la 
creació de noves empreses.

El microcrèdit contribueix a la con-
solidació de les empreses

• El 58% dels emprenedors amb 
negoci obert creu que el seu 
negoci s’ha enfortit com a 
conseqüència de la concessió del 
microcrèdit.

• Un 75% dels emprenedors 
amb negoci obert creu que 
ha millorat l’eficiència i 
competitivitat de la seva 
empresa, mentre que un 74% creu 
que ha millorat el seu negoci amb 
l’adquisició de més equips, amb 
millors instal·lacions, etc. Un 15% 
dels enquestats fins i tot ha creat 
una nova empresa.
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3.2. PERFIL DELS EMPRENEDORS 
I CARACTERÍSTIQUES I 
FUNCIONAMENT DELS NEGOCIS

Perfil de l’emprenedor

Els homes han estat majoria en els 
microcrèdits concedits abans del 
2013, fet que representa un 59% del 
total.

L’edat mitjana dels emprenedors s’ha 
situat en els 44 anys, amb un grup 
majoritari entre 36 i 49 anys.

Espanya és l’origen majoritari 
dels emprenedors que han 
rebut un microcrèdit abans del 
2013, amb un 84% del total. Els 
emprenedors d’Amèrica Central i del 
Sud representen un 10% del total 
i procedeixen sobretot de països 
com Argentina, Veneçuela, Perú, 
Colòmbia i Equador. A Europa, el 
país de procedència majoritari, a 
part d’Espanya, és Romania. Els 
emprenedors estrangers resideixen 
a Espanya majoritàriament des de fa 
entre 10 i 15 anys.

La majoria d’aquests emprenedors 
estan casats (el 59%) i tenen estudis 
secundaris (el 39%). Els 
emprenedors amb estudis superiors 
representen un 27% del total, mentre 
que els que tenen estudis primaris 
representen el 30%.

Edat

Origen dels emprenedors

Entre 36 i 49 anys 
45%

Entre 26 i 35 anys
22%

Entre 50 i 64 anys
28%

Menors de 25 
anys
1%

Més de 65 anys
4%

10%

84%

5%

1%

1%

Quin és l’últim nivell d’estudis que ha completat?

Sense estudis
1%

Superiors
30%

Secundaris
39%

Primaris
27%

No contesta
3%

Àfrica

Àsia

Amèrica Central i Amèrica del Sud

Resta d’Europa

Espanya

10%

84%

5%

1%

1%
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La situació laboral prèvia a la 
concessió del microcrèdit d’aquests 
emprenedors era majoritàriament la 
d’autònom.

Les persones que procedien d’una 
situació prèvia d’atur estaven 
majoritàriament a l’atur des de fa 
menys de 6 mesos.

La situació laboral actual de la 
majoria d’emprenedors que van rebre 
un microcrèdit abans de 2013 és la 
d’empleat per compte propi en el 
negoci.

Les raons per a l’obertura del negoci 
lligades a la necessitat (no tenir 
feina o témer perdre-la) representen 
el 29%, mentre que aquelles 
lligades estrictament a l’oportunitat 
representen un 25%.

La majoria d’emprenedors no tenia 
experiència prèvia en la gestió d’un 
negoci (el 66%), mentre que els que 
sí la tenien guardava relació amb la 
del negoci emprès o ampliat amb el 
microcrèdit.

Situació laboral prèvia a la concessió del microcrèdit

Quina és la seva situació laboral actual?

Em pot indicar quina va ser la raó principal que el va portar a obrir un negoci?

Estava a l’atur 
amb prestació
11%

Estava a l’atur sense prestació
16%

Treballava com a 
assalariat
23%

Empleat per compte 
propi en el negoci 66%

Treballava com a autònom
50%

Jubilat 2%

Empleat per compte 
propi en un altre 
 negoci 3%

Empleat per compte 
aliè 15%

Desocupat 12%

Altres 2%

20%

4%

25%

25%

9%

17%

Tenia por de perdre la meva feina i obrir el meu 
propi negoci era una manera de tenir feina

Estava a l’atur i obrir el meu negoci era una 
manera de tenir feina

Vaig veure una oportunitat clara de negoci

Volia augmentar els meus ingressos

Volia guanyar independència

Altres 20%

4%

25%

25%

9%

17%
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Quantes persones viuen a la seva llar, incloent-lo a vostè?A les llars dels emprenedors hi viuen 
majoritàriament 3 o 4 persones (el 
58%), mentre que al 30% dels 
mateixos hi ha un membre 
dependent dels ingressos generats 
per l’emprenedor.

La contribució aproximada dels 
ingressos de l’emprenedor al 
pressupost familiar és de més del 
75% en un 31% dels casos.

El 52% dels emprenedors arriba a 
final de mes de forma justa, mentre 
que un 13% afirma no arribar. Els 
ingressos mensuals nets de la 
majoria de llars dels emprenedors se 
situen entre els 1.000 € i els 2.499 € .

Quantes persones de la seva llar són econòmicament dependents, és a dir no 
tenen salari i per tant depenen dels seus ingressos o dels d’altres membres amb 
salari en la seva família?

Quina és la contribució aproximada dels seus ingressos al pressupost familiar?

Ingressos mensuals nets de les llars dels emprenedors

7%

25%
29% 29%

8%
2%

26% 30% 28%

13%
2% 1%

Més del 75%
31%

50-75%
23%

Menys del  25%
16%

25-30%
30%

3%

17%
20% 18% 18%

11% 10%

2%

Només l’em-
prenedor

2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6 o més 
persones

Cap persona 1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 o més 
persones

Fins a 
499 €

de 500 a 
999 €

de 1.000 
a 1.499 

€

de 1.500 
a 1.999 

€

de 2.000 
a 2.499 

€

de 2.500 
a 2.999 

€

de 3.000 
a  4.999 

€

més de 
5.000 € 

7%

25%
29% 29%

8%
2%

26%
30% 28%

13%
2%

3%

17%
20% 18% 18%

11% 10%

2%
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Característiques dels negocis 
finançats amb els microcrèdits

Un 51% dels microcrèdits concedits 
abans del 2013 va servir per a posar 
en marxa noves iniciatives, mentre 
que el 49% restant va servir per a 
ampliar negocis existents.

La majoria de negocis tant creats 
com ampliats amb els microcrèdits 
s’emmarquen en l’àmbit dels serveis 
professionals, seguits d’aquells lligats 
al comerç minorista.

La majoria d’aquests negocis no 
tenen forma jurídica pròpia ja que 
els seus propietaris són autònoms el 
(76%). La societat limitada és la 
forma jurídica majoritària entre els 
negocis (el 14%).

L’àmbit d'actuació dels negocis és 
majoritàriament de ciutat (38%) 
o de barri (31%). Els negocis amb 
àmbit d’actuació internacional 
representen el 9% de la mostra.

El microcrèdit va representar el 
100% de la inversió en el 36% dels 
casos . Els recursos propis són la 
segona font de finançament dels 
emprenedors.

Em pot indicar a què es dedica el negoci?

Quina forma jurídica té el seu negoci?

Quin àmbit d’actuació té el seu negoci? És a dir, d’on vénen els seus clients?

Sobre el 100%, quin percentatge de la inversió / ampliació va representar el 
microcrèdit?

Serveis professionals
45%

Negocis relacionats amb les 
noves tecnologies
4%

Altres
1%

Sector primari 
(agricultura, 
ramaderia...)
3%

Hostaleria i restauració
17%

Comerç minorista 
(venda al 
detall)30%

Internacional
9%

Nacional
21%

Barri
32%

Ciutat
38%

76% 1%
14%

2% 4% 3%

36%

9%

24%
15% 15%

Autònom   Societat 
Anònima 

(SA)    

  Societat 
Limitada (SL)    

Cooperativa 
(SCCP)    

Comunitat 
de bens   

Altra

El 100% de la 
inversió

Entre el 75 i el 
99%

Entre el 50 i el 
74%

Entre el 25 i el 
49%

Menys del 
25% de la 

inversió

76%

1%
14%

2% 4% 3%

36%

9%

24%
15% 15%
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La major part de les empreses creades 
o ampliades amb microcrèdits 
compten amb 1 o 2 socis i són de 
mida petita. 2028 persones estan 
ocupades a les 800 empreses que 
han format part de l’estudi, fet 
que ens dóna una mitjana de 2,5 
persones per negoci.

La majoria de persones que treballen 
en els negocis impulsats amb els 
microcrèdits són socis que treballen 
en el propi negoci (el 34%), seguits 
de treballadors fixos assalariats (el 
32%).

De mitjana, els emprenedors 
treballen entre 9 i 12 hores diàries en 
el negoci (el 54%), mentre que un 
35% treballa també els dissabtes 
i un 44% addicional també els 
diumenges.

Funcionament dels negocis 
finançats amb els microcrèdits

El 74% dels negocis posats en marxa 
o ampliats amb els microcrèdits 
continua obert. En el cas de les 
noves empreses engegades amb els 
microcrèdits, la taxa de supervivència 
és una mica menor, amb un 65% dels 
negocis que segueixen oberts. Aquest 
percentatge és, en canvi, el 84% per 
als negocis que han estat ampliats 
amb els microcrèdits.

La majoria d’emprenedors que han 
tancat el seu negoci el van tenir en 
funcionament entre 1 i 2 anys (el 
41%), i hi ha un 23% que el va tenir 
obert menys d’un any.

De mitjana, quantes hores treballa al dia?

De les persones que ha indicat a la pregunta anterior, quantes són ...?

En el negoci, comptant-lo a vostè, quantes persones hi treballen?

Em pot indicar quant temps va tenir obert el seu negoci?

42%

25%

13% 8% 5% 6%
2%

32%
17%

34%

11%

12%

14%

41%

23%

1 persona 2 persones 3 persones 4 persones 5 persones 6-10  
persones

11 o més 
persones

Treballadors fixos 
assalariats

Treballadors temporals o 
eventuals

Socis que treballen en el 
negoci

Més de 5 anys

Entre 3 i 5 anys

Entre 2 i 3 anys

Entre 1 i 2 anys

Menys d’1 any

8% 16%

54%

14% 5% 3%

Menys de 8 
hores   

8 hores    Entre 9 i 12 
hores  

 Entre 13 i 15 
hores   

 Més de 15 
hores al dia    

No sap / No 
contesta

42%

25%

13%
8% 5% 6% 2%

32%
17%

34%

8% 16%

54%

14%

11%

12%

14%

41%

23%
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El motiu de tancament majoritari 
entre els emprenedors que han 
tancat el seu negoci és la manca 
de rendibilitat (el 74%), i hi ha un 
6% d’emprenedors que el van tancar 
en haver trobat una altra feina. Les 
principals raons assenyalades per 
aquesta manca de rendibilitat són la 
crisi, la manca de clientela o la mala 
ubicació del negoci.

Entre els emprenedors que segueixen 
amb el negoci obert, la majoria 
afirma que actualment el negoci 
funciona bé (el 52%) o fins i tot 
molt bé (el 9%).

Respecte a l’any passat, la major 
part d’emprenedors creu que el 
seu negoci funciona millor i només 
un 10% creu que funciona pitjor.

Emprenedors amb negoci tancat: Quin va ser el motiu del tancament?

Emprenedors amb negoci tancat: Per què creu que el seu negoci no va ser 
rendible?

Diria que actualment el negoci funciona ...

Respecte a l’any passat, diria que el negoci funciona ...

74% 6% 2% 17%

16% 21%

61%

2%

Molt bé
9%

No sap/no contesta
2%

Bé
52%

Millor
49%

Regular
33%

Igual
32%

Malament
4%

Pitjor
10%

No contesta
2%

No era ren-
dible  

Va trobar 
feina a un 
altre lloc   

Problemes 
familiars    

Altre

Massa com-
petència     

No estava 
preparat per 
a gestionar-lo 
correctament

La meva idea 
de negoci no 
era rendible    

Altres: crisi, 
manca de 

clients, mala 
ubicació del 
negoci, etc.

74%
6% 2% 17%

16% 21%

61%

2%
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Quina previsió té respecte al seu negoci per al proper any?

Pot indicar-me quina és la mitjana anual de vendes de la seva activitat?

19%

11%

16%

33%

12%

9%

6%

2%

0%

0%

35%

15%

42%

Que es mantingui estable

Que creixi bastant

Que creixi de forma moderada

Que tingui que tancar

Que caiguin les vendes de forma moderada

Que caiguin bastant les vendes

No sap / No contesta

Més de 200.000 € anuals

Entre 120.000 € i 200.000 € anuals 

Entre 80.000 € i 120.000 € anuals

Entre 30.000 € i 80.000 € anuals

Entre 15.000 € i 30.000 € anuals

Menys de 15.000 € anuals

A més, les previsions per al futur 
són majoritàriament positives, 
amb un 42% que pensa que el seu 
negoci creixerà moderadament i un 
15% addicional que creu que creixerà 
bastant.

La mitjana anual de vendes dels 
negocis creats o ampliats amb els 
microcrèdits és de 132.850 €, amb 
una franja majoritària de negocis que 
facturen entre 30.000 i 80.000 € 
anuals.

La mitjana de beneficis dels negocis 
creats o ampliats amb els microcrèdits 
és de 28.218 € anuals, amb una 
franja majoritària d’emprenedors 
amb beneficis de menys de 15.000 € 
anuals.

19%

11%

16%

33%

12%

9%

6%

2%

0%

0%

35%

15%

42%
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La gran majoria de negocis creats 
o ampliats amb els microcrèdits va 
generar prou ingressos per al 
pagament de les quotes del 
préstec, amb únicament un 19% de 
negocis que afirmen no haver pogut 
tornar la quota algun mes.

Les raons principals per no haver 
pogut tornar la quota algun dels 
mesos radiquen fonamentalment 
en les vendes o una demanda 
insuficient, així com l’aparició 
d’imprevistos.

Pot indicar-me l’import anual aproximat dels beneficis del negoci?

Genera o ha generat [va generar] el negoci suficients ingressos per tornar la 
quota del préstec?

Quin diria que és el motiu pel qual no es va poder pagar la quota?

2%

2%

25%

24%

35%

11%

19%

66%

3%

3%

3%

4%

6%

17%

16%

39%

12%

6%

6%

Entre 120.000 € i 200.000 € anuals 

Entre 80.000 € i 120.000 € anuals

Entre 30.000 € i 80.000 € anuals

Entre 15.000 € i 30.000 € anuals

Menys de 15.000 € anuals

No guanyo res

Sí, des del principi

No

Depèn dels mesos

Sí, però amb moltes dificultats

Sí, després d’un període aproximat d’un any

Malaltia pròpia o d’un familiar

Tinc massa deutes

L’activitat que he posat en marxa no és rendible

Han sorgit imprevistos

Manca de tresoreria

Vendes / Demanda insuficient en el negoci

Ns / Nc

Altres
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3.3. IMPACTE SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DELS 
EMPRENEDORS

Els resultats que veurem a 
continuació mostren que l’impacte 
de la concessió del microcrèdit sobre 
la situació socioeconòmica dels 
emprenedors no és uniforme i depèn 
fonamentalment de si el negoci 
continua obert o si l’emprenedor 
ha hagut de tancar-lo. Lògicament, 
la visió dels emprenedors que s’han 
vist forçats a tancar el seu negoci 
a causa de la manca de rendibilitat 
del mateix és considerablement 
més negativa. Tot i així, a nivell 
global, incloent en l’anàlisi tant els 
emprenedors amb negocis oberts 
com als que l’han tancat, les dades 
registrades són majoritàriament 
positives i posen de manifest el 
valor del microcrèdit en la millora 
de la situació socioeconòmica dels 
emprenedors.

Veiem en primer lloc que la majoria 
d’emprenedors creu que els 
seus ingressos disponibles han 
augmentat com a conseqüència de 
la concessió del microcrèdit (un 42%) 
o bé que han romàs igual (un 33%).

Els percentatges són diferents, 
com assenyalàvem anteriorment, 
si analitzem per separat el grup 
d’emprenedors amb negoci obert i el 
d’aquells que han hagut de tancar:

Els emprenedors amb negoci tancat 
creuen de forma majoritària que 
els seus ingressos disponibles han 
disminuït com a conseqüència de 
la concessió del microcrèdit (un 
53%), mentre que només un 12% 
pensa que han augmentat. Per 
contra, el 52% dels emprenedors 
que segueixen amb el negoci obert 
creu que els seus ingressos han 
augmentat, molt o lleugerament.

Diria que els seus ingressos disponibles han augmentat o han disminuït com a 
conseqüència de la concessió del microcrèdit?

Negocis oberts: Diria que els seus ingressos disponibles han augmentat o han 
disminuït com a conseqüència de la concessió del microcrèdit?

Negocis tancats: Diria que els seus ingressos disponibles han augmentat o han 
disminuït com a conseqüència de la concessió del microcrèdit?

7%

18%

34%

33%

9%

6%

6%

35%

41%

11%

Han disminuït

S’han mantingut igual

Han augmentat lleugerament

Han augmentat molt

NS/NC

Han disminuït

S’han mantingut igual

Han augmentat lleugerament

Han augmentat molt

NS/NC

Han disminuït

S’han mantingut igual

Han augmentat lleugerament

Han augmentat molt

NS/NC 8%

53%

27%

8%

4%
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Les principals conseqüències de la 
disminució d’ingressos experimentada 
per alguns emprenedors són el 
major endeutament (el 42%), així 
com l’empitjorament de la qualitat de 
vida (el 16%).

D’altra banda, la majoria 
d’emprenedors que afirma que els 
seus ingressos han augmentat com 
a conseqüència de la concessió 
del microcrèdit els ha reinvertit en 
el propi negoci, amb una mitjana 
de 49.000 € reinvertits. Un 9% els ha 
estalviat i un altre 18% els ha utilitzat 
per pagar deutes.

Si analitzem el patrimoni dels 
emprenedors que han posat en 
marxa un nou negoci amb l’impuls 
dels microcrèdits abans d’iniciar 
aquest negoci i en el moment actual, 
veiem que han experimentat una 
lleugera millora patrimonial en tots 
els capítols analitzats: habitatge 
habitual i segona residència, locals, 
maquinària i equips, etc.

A què ha dedicat aquest augment d’ingressos? (Multiresposta)

Emprenedors que han posat en marxa un nou negoci: De quin patrimoni 
disposava abans de començar amb el negoci?  

Emprenedors que han posat en marxa un nou negoci: De quin patrimoni disposa 
ara?

16%

18%

63%

9%

8% 6%

55%

19%

71%

Immoble 
(habitatge 

habitual, altres 
habitatges de 

lloguer, ...)

Local Segona 
residència

 Maquinària i 
Equips

Mitjà de trans-
port (vehicle, 

moto, ...)

58%
36%

77%
8%11%

6%

Immoble 
(habitatge 

habitual, altres 
habitatges de 

lloguer, ...)

Local Segona 
residència

 Maquinària i 
Equips

Mitjà de trans-
port (vehicle, 

moto, ...)

Despeses familiars diverses

Els he fet servir per pagar deutes

Els he invertit en el propi negoci

Estalvi

Altres

16%

18%

63%

9%

8% 6%
55%

19%

71%

58%
36%

77%
8%11%

6%
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Les dades analitzades ens permeten 
afirmar que els microcrèdits 
han tingut un impacte positiu 
en la situació econòmica dels 
emprenedors, tant d’aquells que 
han posat en marxa un nou negoci 
com d’aquells que han ampliat 
un d’existent. Fins i tot tenint en 
compte la percepció més negativa 
d’aquells que han tancat el seu 
negoci, la majoria d’emprenedors 
enquestats creuen que la seva 
situació econòmica actual és 
millor que la que tindrien si no 
haguessin sol·licitat el microcrèdit.

El percentatge d’emprenedors que 
creu que la seva situació és millor 
és lògicament superior si només 
analitzem el col·lectiu d’emprenedors 
que segueix amb el negoci obert.

En coherència amb els resultats 
que acabem de veure, la majoria 
d’emprenedors enquestats creuen 
que, gràcies al microcrèdit, la seva 
qualitat de vida ha millorat (un 
50%).

En relació amb la situació econòmica que pensa que tindria si no hagués 
demanat el microcrèdit, diria que està millor o pitjor? 

Negocis oberts: En relació amb la situació econòmica que pensa que tindria si no 
hagués demanat el microcrèdit, diria que està millor o pitjor?

Gràcies al microcrèdit diria que la seva qualitat de vida ha millorat o ha 
empitjorat?

No sap/no contesta
8%

Millor
46%Igual

24%

Pitjor
23%

No sap/no contesta
7%

Millor
52%Igual

21%

Pitjor
20%

Ha millorat molt
18%

Ha millorat una mica
32%S’ha mantingut igual

32%

Ha empitjorat
14%

No sap/no contesta
4%
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Novament, els resultats són diferents 
si analitzem per separat el grup 
d’emprenedors amb negoci obert i el 
d’emprenedors amb negoci tancat.

A més de l’impacte directe 
en la situació econòmica dels 
emprenedors, cal destacar que un 
60% dels mateixos se sent més 
capaç i preparat per afrontar el 
futur que abans de la concessió del 
microcrèdit, amb un 86% que creu 
que el microcrèdit ha contribuït a 
aquesta millora.

La millora en les capacitats com a 
emprenedor i empresari és una de 
les principals conseqüències d’haver 
sol·licitat el microcrèdit percebudes 
pel col·lectiu d’emprenedors 
enquestat. Destaca també sentir 
que hom té una situació laboral més 
estable, així com un major control 
sobre la pròpia vida.

Els emprenedors entrevistats, però, 
no creuen de forma majoritària que 
haver sol·licitat el microcrèdit els hagi 
donat més accés a un altre tipus de 
finançament. Tampoc són majoria 
els que se senten més estressats 
per la pressió d’haver de tornar el 
microcrèdit.

Negocis oberts: Gràcies al microcrèdit diria que la seva qualitat de vida ha millorat 
o ha empitjorat?

Negocis tancats o en traspàs: Gràcies al microcrèdit diria que la seva qualitat de 
vida ha millorat o ha empitjorat?

Se sent més, o menys, capaç i preparat ara per afrontar el futur que abans de la 
concessió del microcrèdit?

No sap/no contesta
3%

No sap/no contesta
7%

Ha empitjorat
6%

Ha empitjorat
36%

S’ha mantingut igual
31%

S’ha mantingut igual
33%

Ha millorat molt
21%

Ha millorat molt
8%

Ha millorat una mica
38%

Ha millorat una mica
15%

Si, ara em sento més 
capaç  i preparat
60%

Em sento igual de capaç 
i preparat
30%

No, ara em sento menys 
capaç
5%
No sap/no contesta
5%
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3.4. IMPACTE SOBRE LA CREACIÓ 
D’OCUPACIÓ I L’ESTABILITAT 
LABORAL

Els resultats de l’estudi també ens 
mostren que el microcrèdit és un 
instrument fonamental per a la 
creació de microempreses, així 
com per a la seva ampliació. Així, 
un 60% dels emprenedors considera 
que no podria haver obert o ampliat 
el seu negoci sense la concessió del 
microcrèdit.

Les dades són més reveladores 
si només analitzem el col·lectiu 
d’emprenedors que ha utilitzat el 
microcrèdit per obrir un nou negoci, 
amb un 69% dels enquestats que 
creuen que no podrien haver obert 
el seu negoci sense la concessió del 
microcrèdit.

El valor clau del microcrèdit creix 
encara més entre el col·lectiu de 
persones que provenen d’una 
situació anterior d’atur. El 75% dels 
mateixos afirmen que sense el 
microcrèdit no podrien haver 
obert el negoci.

No podem oblidar que el microcrèdit 
ha representat el 100% de la inversió 
en un 36% dels casos, mentre 
que ha representat més del 50% 
de la inversió per a un 69% dels 
emprenedors enquestats.

Creu que sense la concessió del microcrèdit podría haver obert / ampliat el seu 
negoci?

Nous negocis: Creu que sense la concessió del microcrèdit podría haver obert / 
ampliat el seu negoci?

Emprenedors que procedien d'una situació laboral prèvia de desocupació: Creu 
que sense la concessió del microcrèdit podría haver obert / ampliat el seu negoci?

Sobre el 100%, quin percentatge de la inversió / ampliació va representar el 
microcrèdit?

Si, encara que més petit
6%

Si, encara que més petit
4%

Si, encara que més petit
4%

Si, encara que més tard
10%

Si, encara que més tard
6%

Si, encara que més tard
5%

Si, però amb moltes dificultats
18%

Si, però amb moltes dificultats
16%

Si, però amb moltes dificultats
12%

No crec
60%

No crec
69%

No crec
75%

No sap/no contesta
7%

No sap/no contesta
5%

No sap/no contesta
4%

36%

9%

24%
15% 15%

El 100% de la 
inversió

Entre el 75% i el 
99%

Entre el 50% i el 
74%

Entre el 25% i el 
49%

Menys del 25% 
de la inversió

36%

9%

24%
15% 15%
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La contribució del microcrèdit a la 
creació d’ocupació és clara. D’una 
banda, la creació d’ocupació per al 
propi empresari o autoocupació 
és un dels impactes fonamentals 
del microcrèdit. El 88% dels 
emprenedors amb negoci obert 
actualment és un empleat per 
compte propi en el seu negoci.

Aquesta capacitat de creació 
d’ocupació també queda manifesta 
quan comparem les xifres d’atur 
dels emprenedors abans de la 
concessió del microcrèdit i en el 
moment actual. Així, abans de la 
concessió del microcrèdit, trobem 
un 11% d’emprenedors que estaven 
a l’atur amb prestació més un 16% 
addicional que estaven a l’atur sense 
prestació. No obstant això, en el 
moment actual, només un 12% dels 
emprenedors es troba en una situació 
d’atur. Veiem, per tant, una reducció 
de quinze punts en el percentatge 
d’emprenedors a l’atur.

A més de l’autoocupació, les 
empreses creades o ampliades 
amb microcrèdits han generat 
nous llocs de treball. Un 35% dels 
emprenedors han contractat algun 
empleat des de la concessió del 
microcrèdit. En total, 678 persones 
han estat contractades des de la 
concessió del microcrèdit, la qual 
cosa representa una mitjana de 
contractació, per part d’aquest 35% 
d’empreses, de 2,4 treballadors 
contractats per negoci. A més, 
un 68% d’aquests treballadors s’ha 
contractat a jornada completa.

Emprenedors amb negoci obert: Quina és la seva situació laboral actual?

Quina era la seva situació laboral abans de la concessió del microcrèdit?

Quina és la seva situació laboral actual?

Empleat per compte propi en el 
negoci 88%

Empleat per compte propi en un 
altre negoci 2%
Empleat per compte aliè 5%
Desocupat 2%
Jubilat 2%
Altres 1%

50%

23%

16%

11%

12%

15%

66%

2%

2%

3%

Treballava com a autònom

Treballava com a assalariat

Estava a l’atur sense prestació

Estava a l’atur amb prestació

Empleat per compte propi en el negoci

Jubilat

Aturat

Empleat per compte aliè

Empleat per compte propi en un altre negoci

Altres

50%

23%

16%

11%

12%

15%

66%

2%

2%

3%
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La mitjana de creació de llocs de 
treball, atenent a la globalitat de 
la mostra, se situa, per tant, en 
0,8 llocs de treball per negoci. Si a 
això li afegim l’autoocupació dels 
emprenedors que van utilitzar el 
microcrèdit per obrir un nou negoci, 
obtenim una mitjana d’1,1 llocs de 
treball nous per cada microcrèdit 
concedit. A això cal afegir que un 
21% dels entrevistats té previst 
contractar algun treballador en 
els propers dotze mesos.

Fins aquí hem fet referència als 
microcrèdits com a elements 
generadors d’ocupació directa. Però 
l’impacte dels microcrèdits sobre 
l’ocupació va més enllà de la 
generació directa de llocs de 
treball. Els microcrèdits també han 
contribuït a millorar l’ocupabilitat 
del microemprenedor. Entre els 
emprenedors que actualment estan 
contractats per compte aliè, un 29% 
creu que l’experiència amb el negoci 
anterior l’ha ajudat a aconseguir el 
seu treball actual. D’altra banda, 
un 14% dels emprenedors que 
actualment estan desocupats pensa 
a obrir un altre negoci. A més, com 
hem vist anteriorment, el 60% dels 
emprenedors se sent més capaç 
i preparat ara que abans de la 
concessió del microcrèdit. Aquesta 
consciència de major capacitat i 
preparació també és clau per a la 
futura ocupabilitat i la creació de 
noves empreses.

Finalment, cal destacar la 
contribució del microcrèdit a la 
consolidació de les empreses i 
l’estabilitat laboral. Així, el 58% 
dels emprenedors amb negoci 
obert creu que el seu negoci s’ha 
enfortit com a conseqüència de la 
concessió del microcrèdit.

Com a conseqüència de la concessió del microcrèdit, creu que el seu negoci:

Majoritàriament, els emprenedors 
han consolidat el seu negoci en 
els últims dotze mesos: un 75% 
dels emprenedors amb negoci obert 
creu que ha millorat l’eficiència i 
competitivitat de la seva empresa, 
mentre que un 74% creu que 
ha millorat el seu negoci amb 
l’adquisició de més equips, amb 
millors instal·lacions, etc. Un 15% 
dels enquestats fins i tot ha creat una 
nova empresa, mentre que un 24% 
ha contractat més treballadors.

En els últims 12 mesos, ha realitzat cap dels canvis següents a la seva empresa?:

En definitiva, les dades fins ara 
analitzades mostren que estem 
davant d’un instrument amb 
capacitat transformadora. Hem 
vist com els microcrèdits han 
facilitat la creació o ampliació 
d’empreses, han generat nous 
llocs de treball i han millorat 
l’ocupabilitat dels emprenedors. A 
més, la majoria dels emprenedors 
tenen una percepció de clara millora 
de la seva situació socioeconòmica: 
no només creuen que els seus 
ingressos han augmentat com a 
conseqüència de la concessió del 
microcrèdit sinó que també se senten 
més preparats i capaços per afrontar 
el futur.

S’ha enfortit 
58%S’ha mantingut igual 

38%

S’ha debilitat 
1%

No sap/no contesta
3%

15%

74%

56%

33%

75%

63%

24%

He creat una nova empresa

He millorat el meu negoci (més equips, millors instal·la-

cions, etc.)

He millorat les meves condicions laborals a l’empresa

He expandit la meva empresa: he venut en nous mercats

He millorat l’eficiència i la competitivitat de la meva 

empresa

He aconseguit més clients i/o he augmentat les vendes

He contractat més treballadors
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4. ANNEXOS

BLOC 1: DADES SOBRE EL NEGOCI IMPULSAT AMB EL MICROCRèDIT

Pel que fa el negoci impulsat amb el microcrèdit...

 

Em podria indicar en què consisteix el seu negoci?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

 

Sector primari (agricultura, ramaderia...)

Hostaleria i restauració

Comerç minorista (venda al detall)

Serveis professionals

Negocis relacionats amb les noves tecnologies

Altres

 

El negoci segueix obert?

Sí   1

No  2

Traspàs  3

 

El microcrèdit que va sol·licitar era per obrir o per ampliar el negoci?

Obrir  1

Ampliar  2

 

Quina era la seva situació laboral abans de la concessió del microcrèdit?

No havia treballat mai a Espanya   1

Estava a l’atur amb prestació    2

Estava a l’atur sense prestació    3

Treballava com a assalariat    4

Treballava com a autònom    5

Treballava de forma irregular    6

No contesta     9

 

Quant de temps feia que estava inactiu quan va sol·licitar el microcrèdit?

Menys de 6 mesos  1

Entre 6 mesos i 1 any  2

Entre 1 i 2 anys  3

Més de 2 anys  4

No contesta  9

 

4.1. Qüestionari utilitzat per als emprenedors que han rebut un microcrèdit durant l’any 2015
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Ens podria dir quina és la seva situació laboral actual?

Empleat per compte propi en el negoci  1

Empleat per compte propi en un altre negoci 2

Empleat per compte d’altri   3

Aturat     4

Jubilat     5

Un altre     8 ______________________

No contesta    9

 

I actualment, rep cap prestació per part de l’estat?

Sí  1 ->  De quin tipus?

No 2   1.- Pensió (viduïtat, incapacitat, jubilació...)

                                                         2.- Subsidi d’atur

                                                         3.- Ajuda familiar

                                                         4.- Un altre

 

 

Quina forma jurídica té el seu negoci?

Autònom         5

Societat Anònima (SA)  1

Societat Anònima Laboral (SAL) 2

Societat Limitada (SL)   3

Cooperativa (SCCP)   4

Comunitat de béns   6

Una altra    8 Forma jurídica del negoci ______________________________

 

 

Em pot indicar quina va ser la raó principal que el va portar a obrir el negoci?

Volia guanyar independència      1

Volia augmentar els meus ingressos     2

Vaig veure una oportunitat clara de negoci    3

Estava a l’atur i obrir el meu negoci era una forma de tenir feina  4

Tenia por de perdre la feina i obrir el meu negoci era una forma de tenir feina 5

Un altre        8 ______________________

 

 

Quin àmbit d’actuació té el seu negoci? És a dir, d’on vénen els seus clients?

Barri  1

Ciutat  2

Nacional  3

Internacional 4
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Com va finançar la posada en marxa / l’ampliació del seu negoci?

Sobre el 100%, indiqui quin percentatge de la inversió / ampliació van representar...

 

Banca Comercial (un altre banc) |___|___|

MicroBank    |___|___|

Programa estatal (ICO)  |___|___|

Proveïdors    |___|___|

Particulars (amics / familiars)  |___|___|

Estalvis (recursos propis)  |___|___|

Altres __________________  |___|___|

 

 

Creu que sense la concessió del microcrèdit podria haver obert / ampliat el seu negoci?

Sí, tot i que més petit   1

Sí, tot i que més tard   2

Sí, però amb moltes dificultats  3

No crec    4

NS / NC    9

 

Comptant amb vostè, quants socis són a la seva empresa?

|___|___|

 

Quantes persones treballen en el seu negoci, si es compta a vostè?

|___|___| 

De les persones que ha indicat a la pregunta anterior, quantes són...

 

              Treballadors fixos assalariats?   |___|___|

              Treballadors temporals o eventuals?   |___|___|

              Socis que treballen en el negoci?  |___|___|

 

 

Ha contractat cap empleat des que va sol·licitar el microcrèdit?

Sí  1 -> Quants? |___|___| Quants a jornada completa? |___|___|

No 2

 

 

Té previst contractar cap empleat en els propers 12 mesos?

Sí  1 ->             Quants? |___|___|

No 2

 

Ens podria indicar, si us plau, si compta amb el suport de cap familiar que l’ajudi desinteressadament (que treballi gratuïtament) per 
tirar endavant el seu negoci?

Sí   1

No  2

No contesta 9

 

De mitjana, quantes hores treballa vostè al dia? |___|___|
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Treballa els dissabtes i diumenges?

Dissabtes   1

Diumenges   2

Dissabtes i diumenges 3

No   4

 

Diria que actualment el negoci funciona ...

Molt bé  1

Bé  2

Regular  3

Malament 4

Està en traspàs 5

No contesta 9

 

Quant a l’any passat, diria que el negoci funciona ...

Igual  1

Millor  2

Pitjor  3

NS / NC  4

 

Quina previsió té per a l’any que ve respecte al seu negoci?

Que creixi moderadament   1

Que creixi bastant    2

Que es mantingui estable   3

Que caiguin bastant les vendes   4

Que caiguin les vendes de forma moderada 5

Que hagi de tancar    6

Un altre     7 ______________________

 

Seria tan amable d’indicar-nos la mitjana mensual de vendes de la seva activitat?

 

[_______________] €

 

I la mitjana mensual de les despeses del negoci?

 

[_______________] €

 

Podria indicar-me l’import mensual aproximat dels beneficis del negoci? És a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses.

 

[_______________] €
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Ens podria dir a què ha dedicat els beneficis que ha obtingut fins ara?

 

No he tingut beneficis fins ara     1

Els he reinvertit en el propi negoci    2

Els he utilitzat per pagar deutes    3

Els he utilitzat per fer millores a la meva llar   4

Els he utilitzat per millorar la vida i el benestar familiar  5

NS / NC       9

 

Indiqui si està d’acord o no amb cadascuna de les següents afirmacions: Posar en marxa un negoci propi...

Permet tenir més ingressos        (Sí / No / NS NC)

Permet afrontar nous reptes i desenvolupar noves habilitats professionals   (Sí / No / NS NC)

És més arriscat que treballar per compte d’altri      (Sí / No / NS NC)

És una alternativa quan no es troba feina per compte d’altri     (Sí / No / NS NC)

És una opció més atractiva i que aporta més satisfacció personal que  

el treball per compte d’altri        (Sí / No / NS NC)

Implica més dedicació i menys seguretat que el treball per compte d’altri   (Sí / No / NS NC)

Vol afegir cap comentari més en referència a la posada en marxa del negoci?

[____________________________________________________________________]

 

 

De les afirmacions que li llegiré a continuació, quines creu que són les tres claus de l’èxit a l’hora de posar en marxa un negoci?:

 

Que la idea de negoci sigui molt bona                                                       (Sí / No / NS NC)

Que la idea de negoci sigui innovadora                                                      (Sí / No / NS NC)

Tenir experiència en la gestió de negocis                                                    (Sí / No / NS NC)

Dedicar moltes hores al negoci                                                                  (Sí / No / NS NC)

Muntar un negoci que t’apassioni i posar-li molta il·lusió                            (Sí / No / NS NC)

Tenir molta capacitat comercial                                                                  (Sí / No / NS NC)

Envoltar-se d’un bon equip i / o tenir bons socis                                        (Sí / No / NS NC)

Controlar molt els costos del negoci                                                          (Sí / No / NS NC)

Vol afegir cap comentari més en referència a les claus de l’èxit en la posada en marxa d’un negoci?

[____________________________________________________________________]
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BLOC 2: CLASSIFICACIÓ

Per finalitzar, li faré una sèrie de preguntes que ens permetran classificar millor les seves respostes. Podria dir-me si us plau ...

 

Si ha sol·licitat altres crèdits des de la concessió del microcrèdit?

Sí  1

No 2

NS / NC 9

 

Si té contractat cap altre servei financer, com ara...

Crèdit al consum (préstec personal)

Crèdit hipotecari

Assegurances

Producte d'estalvi

Un altre               ______________________

 

Em pot dir si us plau el seu país de naixement?

___________________________________________________________________________________|___|___|

 

Des de quin any resideix a Espanya? |___|___|___|___|

 

Havia dirigit abans cap negoci?

Sí   1

No  2

NS / NC  9

 

A Espanya o en un altre país?

A Espanya   1

A l'estranger  2

A Espanya i a l’estranger 3

NS / NC   9

 

El negoci en què va utilitzar el microcrèdit guardava relació amb la seva experiència anterior?

Sí   1

No  2

NS / NC  9

 

Seria tan amable d'indicar-nos, si us plau, el seu estat civil?

Solter/a  1

Casat/da  2 [Parella de fet]

Divorciat/da  3 [Separat/da, ...]

Vidu/a  4

No contesta 9
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Quin és l'últim nivell d'estudis que ha completat?

Sense estudis 1

Primaris  2

Secundaris 3

Superiors  4

No contesta 9

 

Quantes persones viuen a la seva llar, incloent-vos-hi? |___|___|

 

Quantes persones de la seva llar són econòmicament dependents, és a dir no tenen salari i per tant depenen dels ingressos de vostè 
o d'altres membres amb salari en la seva família? |___|___|

 

Quina és la contribució aproximada dels seus ingressos al pressupost familiar?

Menys del 25%  1

Entre el 25 i el 50% 2

Entre el 50 i el 75% 3

Més del 75%  4

NS / NC   9

 

En general, diria que pot arribar a finals de mes?

De forma folgada  1

Just   2

No arriba   3

NS / NC   9

 

 

Podria indicar-me si el total dels ingressos mensuals nets de la seva llar es troba per sota o per sobre dels 2.000 €?

< 2.000 
€

1 Fins a 499 €

2 De 500 a 999 €

3 De 1.000 a 1.499 €

4 De 1.500 a 1.999 €

>2.000 €

5 De 2.000 a 2.499 €

6 De 2.500 a 2.999 €

7 De 3.000 a 4.999 €

8 Més de 5.000 €

9 NS / NC
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4.2. Qüestionari utilitzat per als emprenedors que han rebut un microcrèdit durant el període 2010-2013

BLOC 1: DADES SOBRE EL NEGOCI IMPULSAT AMB EL MICROCRèDIT

Pel que fa el negoci impulsat amb el microcrèdit...

 

Em podria indicar en què consisteix el seu negoci?

___________________________________________________________________________________ |___|___|

 

Sector primari (agricultura, ramaderia...)

Hostaleria i restauració

Comerç minorista (venda al detall)

Serveis professionals

Negocis relacionats amb les noves tecnologies

Altres

 

El negoci segueix obert?

Sí                             1

No                            2

Traspàs                 3

 

El microcrèdit que va sol·licitar a MicroBank era per obrir o per ampliar el negoci?

Obrir   1

Ampliar    2

 

Quina era la seva situació laboral abans de la concessió del microcrèdit?

No havia treballat mai a Espanya 1

Estava a l’atur amb prestació  2

Estava a l’atur sense prestació  3

Treballava com a assalariat  4

Treballava com aautònom   5

Treballava de forma irregular  6

No contesta   9

 

Quant de temps feia que estava inactiu quan va sol·licitar el microcrèdit?

Menys de 6 mesos                 1

Entre 6 mesos i 1 any                2

Entre 1 i 2 anys                              3

Més de 2 anys                              4

No contesta                              9
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Ens podria dir quina és la seva situació laboral actual?

Empleat per compte propi en el negoci       1

Empleat per compte propi en un altre negoci   2

Empleat per compte d’altri                              3

Aturat                                                          4

Jubilat                                                      5

Un altre                                                           8 ______________________

No contesta                                                      9

 

I actualment, rep cap prestació per part de l’estat?

Sí               1 ->         De quin tipus?

No               2   1.- Pensió (viduïtat, incapacitat, jubilació...)

                                                         2.- Subsidi d’atur

                                                         3.- Ajuda familiar

                                                         4.- Una altra

 

 Em pot indicar quina va ser la raó principal que el va portar a obrir un negoci?

Volia guanyar independència       1

Volia augmentar els meus ingressos                                                                    2

Vaig veure una oportunitat clara de negoci     3

Estava a l’atur i obrir el meu negoci era una forma de tenir feina   4

Tenia por de perdre la feina i obrir el meu negoci era una forma de tenir feina 5

Un altre                                                                                                                  8 ______________________

 

Quina forma jurídica té [tenia] el seu negoci?

Autònom                                          5

Societat Anònima (SA)              1

Societat Anònima Laboral (SAL)   2

Societat Limitada (SL)              3

Cooperativa (SCCP)             4

Comunitat de béns                     6

Una altra                                  8 Forma jurídica del negoci ______________________________

 

Quin àmbit d’actuació té [tenia] el seu negoci? És a dir, d’on vénen [venien] els seus clients?

Barri    1

Ciutat    2

Nacional    3

Internacional   4
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Com va finançar la posada en marxa / l’ampliació del seu negoci?

Sobre el 100%, indiqui quin percentatge de la inversió / ampliació van representar...

Banca Comercial (un altre banc)                |___|___|

MicroBank                                             |___|___|

Programa estatal (ICO)                              |___|___|

Proveïdors                                             |___|___|

Particulars (amics / familiars)                 |___|___|

Estalvis (recursos propis)                      |___|___|              

Altres __________________                 |___|___|

 

 

Comptant amb vostè, quants socis són [eren] a la seva empresa?

|___|___|

 

Em pot indicar quant de temps va tenir obert el seu negoci?

              Menys d’1 any                1

              Entre 1 i 2 anys                 2

              Entre 2 i 3 anys                 3

              Entre 3 i 5 anys                   4

              Més de 5 anys                5

              NS/NC                           9

 

Quin va ser el motiu del tancament?

No era rendible                       1

Vaig trobar feina en un altre lloc     2

Excessiva dedicació             3

Problemes familiars                4

Un altre                                        8 ______________________

 

Per què creu que el seu negoci no va ser rendible?

Massa competència                                                         1

No estava preparat per gestionar-lo correctament   2

La meva idea de negoci no era rendible                3

Un altre                                                                   8 ______________________

 

Quantes persones treballen (treballaven) en el seu negoci, si es compta a vostè?

|___|___|

 

 

De les persones que ha indicat a la pregunta anterior, quantes són (eren)...

 

 Treballadors fixos assalariats?   |___|___|                 

 Treballadors temporals o eventuals?  |___|___|   

 Socis que treballen en el negoci?  |___|___|   

 

 

Ha contractat [va contractar] cap empleat des que va sol·licitar el microcrèdit?

Sí 1 ->              Quants? |___|___| Quants a jornada completa? |___|___|

No 2
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Té previst contractar algun empleat en els propers 12 mesos?

Sí 1  ->             Quants? |___|___|

No 2

 

Ha tingut [va tenir] que acomiadar algun empleat en els últims 12 mesos?

Sí 1  ->             Quants? |___|___|

No 2

 

Ens podria indicar si us plau, si compta [comptava] amb el suport de cap familiar que l’ajudi (ajudava) desinteressadament (que 
treballi gratuït) per tirar endavant el seu negoci?

Sí   1

No  2

No contesta 9

 

De mitjana, quantes hores treballa [treballava] vostè al dia? | ___ | ___ |

 

Treballa [treballava] els dissabtes i diumenges?

Dissabtes    1

Diumenges    2

Dissabtes i diumenges  3

No    4

 

Diria que actualment el negoci funciona ...

Molt bé  1

Bé  2

Regular  3

Malament  4

Està en traspàs 5

No contesta 9

 

Quant a l’any passat, diria que el negoci funciona ...

Igual   1

Millor   2

Pitjor   3

NS / NC   4

 

Quina previsió té per a l’any que ve respecte al seu negoci?

Que creixi moderadament   1

Que creixi bastant    2

Que es mantingui estable   3

Que caiguin bastant les vendes  4

Que caiguin les vendes de forma moderada 5

Que hagi de tancar    6

Un altre     7 ______________________
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Diria que el negoci l’ha ajudat a aconseguir el seu treball actual?

Sí  1

No 2

NS / NC 9

 

Pensa obrir un altre negoci?

Sí  1

No 2

NS / NC 9

 

Seria tan amable d’indicar-nos la mitjana anual de vendes de la seva activitat?

[_______________] €

 

I la mitjana anual de les despeses del negoci?

[_______________] €

 

Pot indicar-me l’import aproximat dels beneficis de l’últim any? És a dir, la diferència entre els ingressos i les despeses.

[_______________] €

BLOC 2: DADES SOBRE EL PROGRAMA DE MICROCRèDITS

Genera o ha generat [va generar] el negoci suficients ingressos per tornar la quota del préstec?

Sí, des del principi      1

Sí, al cap d'un període d'aproximadament un any   2

Sí, però amb moltes dificultats     3

Depèn dels mesos      4

No       5

 

Hi ha hagut [hi va haver] cap mes que no s'hagi pogut [pogués] pagar la quota?

Sí  1

No 2

NS / NC 9

 

Quin diria que és el motiu pel qual no es va poder pagar la quota?              

Vendes / Demanda insuficient en el negoci  1

Falta de tresoreria     2

Han sorgit imprevistos    3

L’ activitat que he posat en marxa no és rendible  4

Tinc massa deutes     5

Malaltia pròpia o d'un familiar    6

Altres      7

NS / NC      9
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Sap amb qui ha contractat [va contractar] el microcrèdit?

«La Caixa»   1

CaixaBank   2

MicroBank   3

Altres   4               Qui? _____________________

Confon LCX amb MB 5               Per quin motiu ho confon? _____________________

 

Abans de sol·licitar el crèdit a MicroBank, l'havia sol·licitat a altres entitats?

No, el vaig sol·licitar directament a MicroBank  1

Sí, però me’l van denegar    2

Sí, però no em va interessar    3

Altres: especificar     4 ______________________

 

 

Pel que fa a MicroBank...

Com el va conèixer?

A través de l'oficina    1

A través dels mitjans de comunicació   2

A través d'amics, familiars, etc.   3

A través de l'ajuntament o una altra entitat social 4

per internet     5

Altres: especificar     8 ______________________
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BLOC 3: IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL

En relació amb el microcrèdit de MicroBank ...

Impacte econòmic

 

Diria que els seus ingressos disponibles han augmentat o han disminuït com a conseqüència de la concessió del microcrèdit?

Han augmentat molt   1

Han augmentat lleugerament  2

Han romàs igual    3

Han disminuït    4

NS / NC     9

  

A què ha dedicat aquest augment d’ingressos?

Estalvi     1 Quin import aproximat ha estalviat? ____

Els he reinvertit en el propi negoci  2 Quin import aproximat? ________

Els he utilitzat per pagar deutes  3

Despeses familiars diverses   4 ESPECIFICAR _______________

Altres     5 ESPECIFICAR _______________

NS / NC     9

 

Quines han estat les principals conseqüències de la disminució d’ingressos?

              Estic més endeutat                                                                                                                              

              He hagut de canviar d’habitatge

              He hagut de sol·licitar ajuda a amics i / o familiars

              Ha empitjorat la meva qualitat de vida

              Ha empitjorat la qualitat de vida de la meva família i fills

              Altres                                           ESPECIFICAR _______________

 

De quin patrimoni disposava abans de començar amb el negoci?

              Immoble

              Local

              Segona residència

              Maquinària i equips

              Mitjà de transport

 

De quin patrimoni disposa ara?

              Immoble

              Local

              Segona residència

              Maquinària i equips

              Mitjà de transport

 

En relació amb la situació econòmica que pensa que tindria si no hagués demanat el microcrèdit,  diria que està millor o pitjor?

Millor  1

Igual  2

Pitjor  3

NS / NC  9
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Impacte sociocultural

 

Gràcies al microcrèdit diria que la seva qualitat de vida ha millorat o ha empitjorat?

Ha millorat molt  1

Ha millorat una mica 2

Ha romàs igual  3

Ha empitjorat  4

NS / NC   9

 

Se sent més, o menys, capaç i preparat ara per afrontar el futur que abans de la concessió del microcrèdit?

Sí, ara em sento més capaç i preparat  1

Em sento igual de capaç i preparat  2

No, ara em sento menys capaç  3

NS / NC     9

 

La concessió del microcrèdit ha contribuït a aquesta millora?

Sí 1

No 2

NS / NC 9

 

 

 

Indiqui si està d’acord o no amb les següents afirmacions: Com a conseqüència d’haver sol·licitat el microcrèdit, ara...

Tinc més accés a un altre tipus de finançament

Contribueixo més a l’economia domèstica

Estic més segur de les meves capacitats com a emprenedor i empresari

Em sento més integrat en el meu entorn

Em sento més independent i amb més control sobre la meva vida

Participo més activament en la meva comunitat

Tinc una millor vida familiar

Tinc una situació laboral més estable

Em sento més estressat per la pressió d’haver de tornar el microcrèdit

 

 

Impacte sobre el propi negoci

 

Creu que sense la concessió del microcrèdit podria haver obert / ampliat el seu negoci?

Sí, tot i que més petit  1

Sí, tot i que més tard  2

Sí, però amb moltes dificultats 3

No crec    4

NS / NC    9

 

Com a conseqüència de la concessió del microcrèdit, creu que el seu negoci:

S’ha enfortit   1

S’ha debilitat   2

Ha romàs igual   3

NS / NC    9
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En els últims 12 mesos, ha realitzat cap dels següents canvis a la seva empresa?:

He contractat més treballadors                            

He aconseguit més clients i / o he augmentat les vendes

He millorat l’eficiència i competitivitat de la meva empresa                            

He expandit la meva empresa: he venut en nous mercats              

He millorat les meves condicions laborals a l’empresa

He millorat el meu negoci (més equips, millors instal·lacions, etc.)              

He creat una nova empresa              

NS / NC                                                        

  

BLOC 4: CLASSIFICACIÓ

Per finalitzar, li faré una sèrie de preguntes que ens permetran classificar millor les seves respostes. Podria dir-me si us plau ...

 

Si ha sol·licitat altres crèdits des de la concessió del microcrèdit?

Sí   1

No  2

NS / NC  9

 

Si té contractat cap altre servei financer, com ara ...

Crèdit al consum (préstec personal)

Crèdit hipotecari

Assegurances

Producte d'estalvi

Un altre                                           8 ______________________

 

Em pot dir si us plau el seu país de naixement?

___________________________________________________________________________________|___|___|

 

Des de quin any resideix a Espanya? |___|___|___|___|

 

Havia dirigit abans cap negoci?

Sí  1

No 2

NS / NC 9

 

A Espanya o en un altre país?

A Espanya   1

A l'estranger  2

A Espanya i a l'estranger 3

NS / NC   9
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El negoci en què va utilitzar el microcrèdit guardava relació amb la seva experiència anterior?

Sí   1

No  2

NS / NC  9

 

Seria tan amable d'indicar-nos, si us plau, el seu estat civil?

Solter/a  1

Casat/da  2 [Parella de fet]

Divorciat/da  3 [Separat/da, ...]

Vidu/a  4

No contesta 9

 

Quin és l'últim nivell d'estudis que ha completat?

Sense estudis 1

Primaris  2

Secundaris  3

Superiors  4

No contesta 9

 

Quantes persones viuen a la seva llar, incloent-vos-hi? |___|___|

 

Quantes persones de la seva llar són econòmicament dependents, és a dir no tenen salari i per tant depenen dels ingressos de vostè 
o d'altres membres amb salari en la seva família? |___|___|

 

Quina és la contribució aproximada dels seus ingressos al pressupost familiar?

Menys del 25%  1

Entre el 25 i el 50%  2

Entre el 50 i el 75%  3

Més del 75%  4

NS / NC   9

 

En general, diria que pot arribar a finals de mes?

De forma folgada  1

Just   2

No arriba   3

NS / NC   9

 

 

  



INFORME SOBRE L’IMPACTE DELS MICROCRÈDITS 2015 57

Podria indicar-me si el total dels ingressos mensuals nets de la seva llar es troba per sota o per sobre dels 2.000 €?

< 2.000 
€

1 Fins a 499 €

2 De 500 a 999 €

3 De 1.000 a 1.499 €

4 De 1.500 a 1.999 €

>2.000 €

5 De 2.000 a 2.499 €

6 De 2.500 a 2.999 €

7 De 3.000 a 4.999 €

8 Més de 5.000 €

9 NS / NC

De mitjana, quant estalvia per mes?  |___|___|___| €
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