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10 ANYS PROMOVENT LA INCLUSIÓ FINANCERA

MicroBank celebra el desè aniversari com a banc social especialitzat en microfinances. Fa 10 anys, MicroBank va 
sorgir de la voluntat de promoure la inclusió financera garantint als ciutadans l’accés als serveis financers bàsics com 
a element primordial per participar en la vida econòmica i social. Durant aquests primers 10 anys d’activitat, el banc 
s’ha consolidat com un model de banca social que s’ha sabut adaptar perfectament als requeriments de la realitat 
que l’envolta. El repte principal del banc ha estat compaginar el valor social de la tasca feta amb la sostenibilitat i 
capacitat de créixer, a més de satisfer les demandes dels segments de població als quals s’adreça.

La concessió de microcrèdits dirigits a crear o consolidar projectes de negoci té un impacte directe en la millora de la 
situació laboral i econòmica de les persones que els demanen i, a més, contribueix a crear llocs de treball. L’Institut 
d’Innovació Social de l’escola de negocis ESADE ens ofereix en aquest informe una visió objectiva de l’impacte real 
dels microcrèdits concedits per MicroBank, acompanyada d’unes conclusions que palesen la tasca que ha fet el 
banc aquests 10 anys d’existència.

Aquests resultats no haurien estat possibles sense el suport de tres pilars bàsics per al banc: CaixaBank, l’únic 
accionista, les institucions europees i les entitats col·laboradores.

MicroBank es complau a presentar aquest informe amb la satisfacció de la feina feta i la il·lusió de continuar encara 
amb més força en el futur.

PRESENTACIÓ

Enguany els presentem una edició especial de l’informe sobre l’impacte dels microcrèdits de MicroBank que hem 
anat desenvolupant anualment des de l’any 2010. En aquesta edició, amb motiu del desè aniversari d’activitat de 
MicroBank, hem volgut oferir una mirada global sobre l’impacte dels microcrèdits atorgats per l’entitat des dels 
inicis, l’any 2007. D’aquesta manera, MicroBank continua contribuint notablement a generar coneixement sobre 
els microcrèdits i els seus efectes en les persones beneficiàries, i palesa la seva ferma creença en la contribució 
d’aquest instrument a la creació de valor social.

A les primeres edicions d’aquest informe ens trobàvem en un context caracteritzat per la recessió i la crisi 
econòmica, però on encara hi havia una munió d’actors de microcrèdits i programes actius, després d’un auge 
meteòric dels microcrèdits des que es van implantant al nostre país. La situació ara és ben diferent. La prolongada 
crisi financera i econòmica ha comportat una reestructuració profunda del sector bancari, amb la desaparició o 
absorció de la major part de caixes d’estalvi i la desaparició consegüent de molts dels programes de microfinances 
que hi havia. No és estrany doncs que l’any 2012, un dels més durs i incerts de la crisi, fins i tot es constatés 
una disminució en la demanda de microcrèdits. No obstant això, la tendència s’ha revertit en els anys posteriors 
i des del 2013 el nombre de microcrèdits atorgats no ha parat de créixer, en gran part impulsat per l’activitat 
de qui s’ha convertit en l’actor més rellevant de les microfinances a Espanya i un referent a Europa: si el 2007 
MicroBank va atorgar 3.241 microcrèdits per a negocis, l’any 2016 se’n van atorgar 18.608. L’activitat de MicroBank 
suposa en l’actualitat un percentatge molt elevat de l’activitat microcreditícia al nostre país i, en conseqüència, 
les conclusions qualitatives sobre el seu impacte en emprenedors i microempreses es poden considerar, en gran 
mesura, representatives també en el sector.

Aquests deu anys d’activitat han evidenciat la capacitat dels microcrèdits per facilitar la integració econòmica, 
laboral i financera de les persones que tenen capacitats, però que no tenen recursos econòmics. Des d’aquesta 
perspectiva, els microcrèdits permeten explotar el potencial productiu d’aquests emprenedors, de manera que 
contribueixen a crear nous llocs de treball, i també a crear i consolidar petites i mitjanes empreses.

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 publicació que ara presentem. Sense la seva col·laboració activa, la 
realització d’aquest informe no hauria estat possible.
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La Laura s’havia dedicat sempre a la fotografi a, en la qual havia centrat 
els seus esforços i il·lusions. No obstant això, quan va arribar la crisi de la 
analògica, en comptes de passar-se al sistema digital va decidir orientar la 
seva vida a la seva segona gran passió: la moda. Un somni que va poder 
complir el 2007, gràcies a un microcrèdit concedit per MicroBank que, 
juntament amb uns petits estalvis, li va permetre remodelar un local, 
adquirir els primers estocs de l’estil de moda que sempre havia somiat i 
obrir Lady Loquita, una botiga de roba jove amb un toc vintage, al barri de 
Gràcia de Barcelona.
Deu anys després, el projecte continua endavant i amb més fortalesa que 
mai. Ha contractat dues persones perquè li donin un cop de mà i ara ja 
pensa en projectes més ambiciosos: planeja obrir una botiga on-line on 
poder vendre els seus productes, fi ns i tot es proposa crear la seva pròpia 
marca de roba.      

LADY LOQUITA

EL FUTUR DE LA LAURA
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MICROBANK, BANC SOCIAL

DEU ANYS AL SERVEI DE LES PERSONES QUE MÉS HO NECESSITEN

Enguany fa 10 anys que es va crear MicroBank. El 2007 va néixer MicroBank amb la voluntat de promoure 
l’activitat de microcrèdits que ”la Caixa” duia a terme a través de la seva Obra Social. Amb la creació de 
MicroBank, es materialitzava la seva voluntat estratègica de donar resposta a diversos segments de la població 
amb necessitats fi nanceres que no estaven prou cobertes.

Actualment, és l’únic banc a Espanya que es dedica exclusivament a concedir microcrèdits i s’ha convertit en un 
referent europeu. La seva tasca va adreçada a facilitar serveis fi nancers als col·lectius que, pel nivell d’ingressos 
que tenen o per falta de garanties, poden tenir més difi cultats per accedir al fi nançament. Les difi cultats que hi 
ha al mercat laboral, des de la precarietat en la feina fi ns als obstacles per a la inserció de col·lectius vulnerables, 
requereixen mecanismes com els microcrèdits, capaços d’acostar els productes fi nancers a la població que no té 
facilitats per accedir-hi.

En aquests 10 anys, el banc ha aconseguit un creixement sostingut de l’activitat compaginant el servei a persones 
amb economies modestes i la generació de prou recursos per donar continuïtat amb solvència a aquesta tasca. 
L’evolució de l’import concedit aquests 10 anys reflecteix fi delment la progressió de l’entitat.

2007

64,3*

138,1

2008 2009

176,7

2010

212

2011

217,9

2012

235,5

2013

313,2

2014

434,4

2015

588

2016

808,9

+115%

+28%
+20%

+3% +8%

+33%

+38%

+35%

+37%

EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE MICROCRÈDITS (EN M€)

MicroBank ofereix fi nançament a emprenedors i microempreses que necessiten crear o ampliar un negoci, i 
també a famílies que volen fi nançar projectes vinculats al desenvolupament personal i familiar, com poden ser 
despeses vinculades amb l’habitatge, la salut, l’educació...

(*) Inclou la compra d’una cartera de 1.006 préstecs per un import de 15,7 milions d’euros.

Adreçats a empreses, professionals autònoms i microempreses 
que necessiten fi nançament per iniciar, ampliar o consolidar 
un negoci. Aquests préstecs, d’un màxim de 25.000 euros i 
un termini de devolució de fi ns a 6 anys, es concedeixen en 
funció de la confi ança en la persona i la viabilitat del projecte 
empresarial, i sense cap mena de garantia real.

Adreçats a persones amb ingressos inferiors a 18.000 euros 
anuals que vulguin desenvolupar un projecte personal o 
familiar. L’import màxim del microcrèdit arriba als 25.000 
euros en un termini màxim de devolució de 6 anys.

114.416

482.569

PRÉSTECS PER UN 
IMPORT DE 1.224 
MILIONS D’EUROS

PRÉSTECS PER UN 
IMPORT DE 1.965 
MILIONS D’EUROS

MICROCRÈDITS PER A 
EMPRENEDORS I NEGOCIS

MICROCRÈDITS 
FAMILIARS
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Durant aquests 10 anys s’ha ampliat l’oferta de productes i serveis, creant línies específi ques adreçades als 
col·lectius més vulnerables socialment, amb l’objectiu de facilitar-los recursos que els ajudin a generar 
oportunitats i contribueixin a millorar-ne la qualitat de vida.

Entre d’altres: 

Ofereixen fi nançament a emprenedors i els faciliten 
l’accés a suport tècnic i assessorament a través de les 
entitats que tenen conveni amb MicroBank. 

ELS MICROCRÈDITS QUE PROVENEN  
D’ACORDS AMB ENTITATS 

COL·LABORADORES: 

Financen la cobertura de necessitats bàsiques i familiars 
de persones en situació d’exclusió social severa, que a més 
reben suport a través de grups d’ajuda mútua.

ELS MICROCRÈDITS
CONFIANÇA:

Permeten que estudiants universitaris sense ingressos 
ni garanties puguin fi nançar-se els estudis de màster en 
un altre país europeu i que, a més, puguin començar a 
pagar el préstec un any després d’acabar els estudis.

ELS PRÉSTECS
MÀSTER ERASMUS+:

Per a persones que vulguin rebre formació que els 
ajudi a millorar l’administració del pressupost familiar, 
conèixer millor els productes i serveis bancaris bàsics i 
prevenir el sobreendeutament.

EL PROGRAMA 
D’EDUCACIÓ FINANCERA:

L’esperit inquiet que sempre ha caracteritzat el Jordi l’ha portat a 
emprendre diversos projectes per aprofi tar les oportunitats que li oferia 
la vida. Mai no va posar en pràctica els seus estudis d’electrònica, 
perquè des de ben jove es va fer càrrec del negoci d’hostaleria dels 
pares, però el va deixar per treballar a l’estació de muntanya de la 
Vall de Núria, una feina poc estable que tampoc no li va aportar el 
que buscava. Pensant en alternatives per poder-se guanyar la vida, se 
li va presentar la possibilitat d’assumir la gestió d’una fruiteria al seu 
poble, Sant Joan de les Abadesses. Amb l’assessorament de la Unió 
Intersectorial Empresarial del Ripollès, va redactar el pla d’empresa 
que li va permetre sol·licitar un microcrèdit a MicroBank per pagar 
el traspàs de l’establiment i adquirir el material necessari per fer-lo 
renéixer amb un aire nou: havia de ser un negoci ecològic, artesà i de 
proximitat, com remarca amb orgull el Jordi. De fet, ja fa un any que 
està obert al públic i és l’únic a la comarca del Ripollès amb aquestes 
característiques.

Avui, el Jordi es planteja nous reptes. El més immediat, complementar 
la fruiteria amb un espai gastronòmic on es puguin degustar productes 
ecològics de la zona. De moment, no té treballadors, però no ho 
descarta quan els seus projectes s’acabin consolidant.

L’AFANY  EMPRENEDOR 
DEL JORDI

ESPAI REDONXA
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El resultat econòmic i la situació fi nancera de MicroBank han evolucionat durant aquests anys de manera 
satisfactòria: el 2016 es va assolir un benefi ci després d’impostos de 33,9 milions d’euros.

La política de gestió del risc de MicroBank es duu a terme amb un control exhaustiu, tant de la qualitat d’admissió 
de les operacions com de l’evolució dels perfi ls de risc dels microcrèdits concedits i el nivell de morositat posterior. 
Això ha fet possible que MicroBank hagi estat capaç de crear una cartera de microcrèdits sostenible i solvent.

MicroBank vol continuar potenciant la seva activitat, sent receptiu i escoltant les necessitats dels col·lectius als 
quals presta servei, especialment amb els col·lectius més vulnerables, i amb la voluntat de desenvolupar una oferta 
de productes encaminada a cobrir adequadament les seves necessitats fi nanceres.

2007

41,4
147

2008 2009

237,6

2010

310,1

2011

379,3

2012

424,3

2013

514,3

2014

671,9

2015

872,8

2016

1.178,2

+255%

+62%
+31%

+22% +12%

+21%

+31%

+30%

+35%

El banc també ofereix altres productes i serveis adaptats a les necessitats de cada client: comptes, serveis, productes 
d’inversió...

Per complir satisfactòriament la seva funció, el banc fonamenta la seva tasca en tres pilars bàsics. D’una banda, 
MicroBank té el suport de CaixaBank, el seu únic accionista, que li proporciona el fi nançament necessari perquè 
creixi l’activitat creditícia i que comercialitza els productes de MicroBank a través de les més de 4.600 ofi cines de la 
seva xarxa. 

En segon lloc, té el suport de les principals institucions que, a través de les seves polítiques, fomenten l’emprenedoria  
i les microfi nances, com el Fons Europeu d’Inversions, el Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa 
i el Banc Europeu d’Inversions. I fi nalment, els acords amb més de 570 entitats amb l’objectiu de promoure 
l’autoocupació facilitant l’accés al fi nançament, especialment entre els col·lectius en risc d’exclusió fi nancera. Aquestes 
entitats actuen com a enllaç entre els clients potencials i MicroBank, i ofereixen serveis d’assessorament i suport tècnic 
als emprenedors que preparen un projecte empresarial, alhora que n’avaluen la viabilitat i la coherència.

Aquests anys, MicroBank s’ha sabut adaptar a les demandes de fi nançament dels col·lectius als quals s’adreça. Durant 
els anys de crisi econòmica, l’activitat de MicroBank ha tingut un comportament anticíclic, precisament pel fet de 
dirigir-se especialment als col·lectius més exposats als seus efectes. En èpoques de recuperació, quan es donen els 
factors propicis perquè els bancs puguin incrementar la concessió del crèdit, sempre hi ha risc que els col·lectius amb 
més difi cultats puguin quedar al marge d’aquesta tendència i no es puguin sumar a la millora econòmica. És en 
aquest context on MicroBank, en la seva missió de facilitar la igualtat d’oportunitats, té més sentit que mai, perquè 
ningú no trobi fre per dur a terme els seus projectes per falta d’accés al crèdit.

EVOLUCIÓ DE LA CARTERA DE MICROCRÈDITS (EN M€)

A MICROBANK 
PROMOVEM  
L’AUTOOCUPACIÓ 
FACILITANT L’ACCÉS AL 
FINANÇAMENT 

Programa COSME
Operacions concedides: fi ns a 650 milions d’euros

Programa Màster Erasmus+
Operacions concedides: fi ns a 30 milions d’euros

Import del fi nançament rebut: 190 milions d’euros

Import del fi nançament rebut: 180 milions d’euros

FONS EUROPEU D’INVERSIONS

BANC EUROPEU D’INVERSIONS

BANC DE DESENVOLUPAMENT DEL CONSELL D’EUROPA
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El Miguel i l’Ángel no es podien imaginar que un viatge a Nova York els 
trauria de la crisi 15 anys més tard. Però va anar així. Passejant per la ciutat 
dels gratacels es van fi xar en una petita botiga de venda de mitjons de 
colors. Els va semblar un projecte “molt friqui”, però els va quedar gravat 
a la retina. Al cap dels anys, els dos amics, un dels quals és periodista i 
l’altre, lampista, van perdre la feina gairebé simultàniament. Veien poques 
possibilitats de reincorporar-se al mercat laboral, però lluny d’esfondrar-se 
psicològicament, van començar a analitzar diverses possibilitats per muntar 
el seu propi negoci i van recordar aquells mitjons tan originals.

Van buscar un petit local a Chueca  per  reproduir  aquell  establiment, 
amb un èxit que no es podien esperar. La Creu Roja els va ajudar a fer 
el pla de viabilitat del nou negoci i MicroBank hi va confi ar concedint- 
los un microcrèdit. Davant de l’allau de vendes (fi ns a 30.000 parells de 
mitjons en pocs mesos), els dos emprenedors van tornar a MicroBank per 
fi nançar l’ampliació de l’establiment. El resultat va ser espectacular: ara 
venen 5.000 parells de mitjons al mes, tant a través de la botiga com de la 
comercialització on-line, i donen feina a 4 treballadors eventuals. Els bons 
resultats actuals els porten a marcar-se noves metes, com obrir una botiga 
a Barcelona i crear la seva pròpia marca de mitjons.

SOCKS MARKET

LA INTUÏCIÓ DEL MIGUEL
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68%

2,9

65%

65%

47%
70%

AUTÒNOMS

EMPLEATS,
EMPRENEDOR 
INCLÒS

AMB 1 
    SOL SOCI

D’ÀMBIT 
LOCAL

SERVEIS 
PROFESSIONALS

TREBALLEN MÉS 
DE 8 HORES 
DIÀRIES

4

85%
ESPANYOLS

63%
SENSE ESTUDIS 
SUPERIORS 

58%
AUTÒNOMS 
PRÈVIAMENT

63%
NO HAVIEN
  DIRIGIT MAI 
     CAP NEGOCI

79%
EMPLEATS EN
EL SEU PROPI 
NEGOCI

ELS MICROCRÈDITS CONCEDITS
S’HAN FET SERVIR PER

PER AL 38%

DELS NEGOCIS
CREATS O AMPLIATS
EL MICROCRÈDIT HA 
REPRESENTAT EL 100% 
DE LA INVERSIÓ

POSAR EN MARXA
INICIATIVES NOVES

AMPLIAR NEGOCIS 
EXISTENTS

45%

55%

MOTIVACIÓ PER 
A L’EMPRENEDORIA

SITUACIÓ
FAMILIAR

DE LES LLARS TENEN 
ALMENYS UN MEMBRE 
ECONÒMICAMENT 
DEPENDENT

ÉS LA FONT PRINCIPAL 
D’INGRESSOS FAMILIARS

NO ARRIBA O LI COSTA 
ARRIBAR A FINAL DE MES

INGRESSOS TOTALS A
LA LLAR DE <2.000 €

74%

62%

51%

59%

23%

20%

16%

PER NECESSITAT

PER CONSIDERAR-HO
UNA OPORTUNITAT

PER GUANYAR 
INDEPENDÈNCIA
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     CAP NEGOCI     CAP NEGOCI 43
HOMES DE

ANYS

PERFIL DE LA MICROEMPRESA 
CREADA O AMPLIADA
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4

58%
NEGOCIS

FUNCIONEN BÉ

13%
FUNCIONEN  

MOLT BÉ

60%
EMPRENEDORS

CREUEN QUE EL SEU 
NEGOCI CREIXERÀ

81%
HAN GENERAT 
INGRESSOS PER

TORNAR LA QUOTA

10%
NO HAN POGUT

COMPLIR LA QUOTA 
ALGUN MES

FUNCIONAMENT DELS NEGOCIS

EL 77% 
DELS NEGOCIS OBERTS  
AMB L’AJUDA D’UN 
MICROCRÈDIT SOBREVIUEN

TANCAMENT DE NEGOCIS

QUAN?

PRIMERS ANYS 
D’ACTIVITAT

PER QUÈ?

BAIXA
RENDIBILITAT55%

47%
HAN AUGMENTAT ELS INGRESSOS

EL MICROCRÈDIT HA ESTAT  
CLAU PER A LA MAJORIA 
D’EMPRENEDORS

CONSEQÜÈNCIES POSITIVES PRINCIPALS

73%

61%

65%

58%

45%

MÉS SEGURS 
DE LES PRÒPIES 
CAPACITATS

MÉS 
CONTROL
SOBRE LA 
SEVA VIDA

SITUACIÓ 
LABORAL 
MÉS 
ESTABLE

MÉS 
INTEGRATS EN
L’ENTORN

MÉS ACCÉS 
A ALTRES 
TIPUS DE 
FINANÇAMENT

SITUACIÓ ECONÒMICA DELS EMPRENEDORS

60%
MÉS PREPARATS 
PER AL FUTUR

54%
MÉS QUALITAT 

DE VIDA

CONCLUSIONS PRINCIPALS SOBRE 
L’IMPACTE DEL MICROCRÈDIT

18 19

RESUM EXECUTIU
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4 EL MICROCRÈDIT COM A INSTRUMENT PER 
A LA CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES

56%
NO PODRIEN HAVER OBERT O

AMPLIAT EL NEGOCI

23%
ADDICIONAL PODRIEN HAVER-LO OBERT, PERÒ AMB

MOLTES DIFICULTATS O MÉS PETIT

NEGOCIS ENFORTITS

79%
MILLORA DE 

L’EFICIÈNCIA I LA 
COMPETITIVITAT 
DE L’EMPRESA

80%
COMPRA 
DE NOUS 
EQUIPS

67%
AUGMENT 

DE VENDES I 
CLIENTS

62%

MILLORA DE 
CONDICIONS 

LABORALS 66%

ENTRE EL 2006 
I EL 2017 
S’HAN CREAT 

181.456 
NOUS LLOCS 
DE TREBALL

CAPACITAT PER CREAR LLOCS DE TREBALL

EMPRENEDORS EMPLEATS 
PER COMPTE PROPI AL 

SEU NEGOCI 90%

45%
HAN CONTRACTAT 
ALGUN EMPLEAT

RESUM EXECUTIU

La família Juaneda ha sabut adaptar-se als nous temps i sobreviure 
a les difi cultats d’un mercat molt exigent. Amb la voluntat de no 
trencar una tradició centenària, els germans Josep i Joan Juaneda van 
fusionar les empreses del seu pare i el seu oncle per poder ser més 
forts i continuar oferint avarques artesanes als clients. Així va néixer 
Mónica Menorca.

La clau de l’èxit del negoci ha estat l’exportació d’un producte com 
l’avarca, posant l’accent en mercats com Austràlia i el Japó, gràcies a 
l’empenta de la venda on-line. Per fer front a aquest augment de la 
demanda i adquirir un vehicle de transport, MicroBank els va facilitar 
el fi nançament necessari per mantenir la il·lusió i continuar creixent.

L’APOSTA 
DEL JOSEP

MÓNICA MENORCA
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Miguel Ángel, enginyer tècnic de producció, va començar a treballar com 
a restaurador de mobles i altres antiguitats fi ns que la crisi el va obligar a 
tancar el taller i es va quedar sense feina. Aquest entrebanc li va obrir les 
portes a descobrir la seva autèntica vocació, la fabricació d’instruments 
musicals. Es va introduir en aquest món a l’Escola Municipal de Música de 
Saragossa, on va entrar en contacte amb artistes i va començar a aplicar els 
seus coneixements de restauració a guitarres i violins. Un lutier de Terol li va 
ensenyar la tècnica i les eines necessàries per fer aquesta tasca.

Les comandes van començar a arribar i l’habitació de casa on treballava se li 
va quedar petita. Aleshores va acudir a la Fundació El Tranvía i a MicroBank 
perquè l’ajudessin a tirar endavant el projecte. Avui té un taller propi amb 
eines i maquinària professionals, i produeix una mitjana de 12 guitarres 
i 4 violins cada any. Ara, el Miguel Ángel es planteja ampliar el ventall 
de productes per fabricar també violoncels i contractar un treballador a 
jornada completa. El seu somni seria que músics d’alt nivell el contractessin 
per produir, sempre de manera artesana, els instruments que fan servir als 
grans concerts.

LUTIER

LA VOCACIÓ
DEL MIGUEL ÁNGEL
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3.1. PERFIL DE L’EMPRENEDOR

S’ha parlat molt sobre quin és o quin hauria de ser el perfil del beneficiari dels microcrèdits en els països desenvolupats. 
A diferència del que passa en molts països del sud, els microcrèdits a Europa no estan majoritàriament destinats 
a les persones més excloses de la societat, sinó a les que tenen les capacitats per iniciar un petit negoci, però no 
els recursos econòmics per fer-ho. En aquest apartat s’analitzen variables demogràfiques com el gènere, l’edat o 
la nacionalitat, i també qüestions relatives a la situació econòmica i familiar, amb l’objectiu de dibuixar el perfil de 
l’emprenedor que ha rebut un microcrèdit de MicroBank al llarg dels 10 anys d’activitat.

GÈNERE

Els homes han estat els beneficiaris principals dels microcrèdits concedits en el període 2007- 2016, i 
representen un 62% del total de la mostra, mentre que les dones representen el 38%.

És interessant assenyalar que les dones comencen negocis nous en una proporció superior 
als homes. Mentre que un 55% de les emprenedores que han rebut un microcrèdit l’han fet servir per 
impulsar una iniciativa empresarial nova, aquest percentatge és del 45% en el cas dels emprenedors homes. 
 

EDAT

La majoria d’emprenedors, un 43% del total de la mostra, que han rebut un microcrèdit de MicroBank 
durant el període comprès entre el 2007 i el 2016 tenien entre 36 i 49 anys en el moment de sol·licitar 
el microcrèdit. A continuació trobem el grup format pels emprenedors amb edats compreses entre els 26 i els 
35 anys. La mitjana d’edat de tots els emprenedors enquestats és de 43 anys. En el cas de les dones, la mitjana 
d’edat se situa en els 42 anys, mentre que per als homes és de 43 anys.

 Dones que han fet servir un microcrèdit per obrir un negoci nou 
 Homes que han fet servir un microcrèdit per obrir un negoci nou

 25 anys o menys
 entre 26 i 35 anys
 entre 36 i 49 anys
 entre 50 i 64 anys
 més de 65 anys

EDAT DELS MICROEMPRENEDORS

45%

55%

8%

28%

43%

19%

1%

EL 55% DE LES EMPRENEDORES  
QUE HAN REBUT UN MICROCRÈDIT  

L’HAVIEN DEMANAT PER OBRIR UN NEGOCI LA MITJANA D’EDAT DELS 
EMPRENEDORS ÉS DE 43 ANYS
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ORIGEN 

La major part dels benefi ciaris dels microcrèdits de MicroBank són espanyols (el 85%). El grup majoritari 
següent és el dels emprenedors procedents del continent americà, especialment de països com Argentina, 
Veneçuela, Perú, Equador i Uruguai. La presència d’emprenedors d’altres països europeus és força minoritària, i 
se situa en un 4% a causa, fonamentalment, de la presència dels emprenedors d’origen romanès. Finalment, el 
percentatge d’emprenedors de països d’Àfrica i Àsia és molt minoritari. 

ESTUDIS

El 42% dels emprenedors que han rebut un microcrèdit en el període analitzat tenen estudis 
secundaris, seguits pel col·lectiu d’emprenedors amb estudis superiors (un 34%). Només l’1% dels benefi ciaris 
dels microcrèdits en aquest període no tenen estudis, mentre que un 20% tenen estudis primaris. Cal destacar 
que el nivell educatiu dels emprenedors homes és una mica superior al de les dones emprenedores.

QUIN ÉS L’ÚLTIM NIVELL D’ESTUDIS QUE HA COMPLETAT?

 Primaris
 Secundaris
 Superiors
 Sense estudis
 No contesta

ORIGEN DELS EMPRENEDORS

Espanya

Resta d’Europa

Amèrica

Altres

85%

4%

10%

1%

UN 63% DELS EMPRENEDORS 
NO TENEN ESTUDIS SUPERIORS

SITUACIÓ LABORAL PRÈVIA A LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT

La major part dels emprenedors treballaven com a autònoms abans d’accedir al microcrèdit. Accedir al 
microcrèdit suposa, en aquests casos, una progressió en les seves carreres com a professionals independents. No 
és estrany, per tant, que un 81% dels emprenedors hagi fet servir el microcrèdit per ampliar una iniciativa existent. 
Un 20% dels emprenedors, en canvi, estaven treballant com a assalariats abans d’accedir als microcrèdits. 
Aquest col·lectiu ha posat en marxa majoritàriament nous negocis (el 72% d’aquest grup). 

D’altra banda, destaca el 20% dels emprenedors que estaven a l’atur abans de la concessió del 
microcrèdit (tant els que rebien una prestació per atur com els que no). Per a aquest grup d’emprenedors el 
microcrèdit ha suposat la possibilitat de poder accedir a una feina. Es tracta, també en aquest cas, de persones 
que, majoritàriament, han fet servir el microcrèdit per obrir un negoci nou. El percentatge d’emprenedors en 
situació d’atur puja al 24% si només analitzem el col·lectiu de dones emprenedores.

10%

10%

20%58%

2%

QUINA SITUACIÓ LABORAL TENIA ABANS QUE LI CONCEDISSIN EL MICROCRÈDIT?

 No havia treballat mai a Espanya  
 Estava a l’atur amb prestació 
 Estava a l’atur sense prestació  
 Treballava com a assalariat
 Treballava com a autònom

EL 20% DELS EMPRENEDORS 
ESTAVEN A L’ATUR ABANS DE LA 
CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT

3%

20%

42%

34%

1%
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Un 24% dels emprenedors que provenien d’una situació prèvia d’atur feia més de 2 anys que estaven 
sense feina. No obstant això, la major part dels emprenedors feia menys d’un any que estaven a l’atur.

EXPERIÈNCIA PRÈVIA

El 63% dels emprenedors que han participat en la mostra no havien dirigit cap negoci abans de rebre 
el microcrèdit. Cal destacar que el percentatge d’emprenedors sense experiència prèvia és més gran en el cas 
de les dones que en el dels homes.

En el cas dels emprenedors que sí que tenien experiència prèvia, en un 58% dels casos aquesta experiència 
tenia relació amb el negoci que han posat en marxa o han ampliat amb el microcrèdit.

MOTIUS PER OBRIR EL NEGOCI

Un 23% de les persones enquestades han emprès el negoci per necessitat: bé perquè estaven a l’atur i obrir 
el seu propi negoci era una manera de tenir feina, bé perquè tenien por de perdre la feina que tenien. La resta 
d’emprenedors esgrimeixen raons lligades a l’oportunitat i al desenvolupament professional. En destaca el 
grup d’emprenedors que ha vist una oportunitat clara de negoci (un 20%), com també els que ho han fet per vocació, 
per poder-se dedicar a una cosa que els agrada (15%), o bé per guanyar independència (16%).

QUANT DE TEMPS FEIA QUE ESTAVA INACTIU 
QUAN VA DEMANAR EL MICROCRÈDIT?

Més de 2 anys

Entre 1 i 2 anys

Entre 6 mesos i 1 any

Menys de 6 mesos

24%

20%

28%

28%

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL

El 79% dels emprenedors que han rebut un microcrèdit durant els anys 2007 a 2016 estan empleats 
actualment per compte propi en el seu negoci. A més, un 2% estan ocupats per compte propi també, però 
en un altre negoci. El percentatge d’emprenedors que actualment estan en situació d’atur és del 6%, mentre 
que un 12% treballen per compte d’altri. La majoria d’aquests emprenedors corresponen, lògicament, als que 
han tancat el negoci. A més, la major part dels que estan a l’atur no reben cap prestació per part de l’Estat.

En el cas de les emprenedores dones, hi ha un percentatge més gran que ha emprès un negoci per necessitat. 
En canvi, el percentatge de les que ho han fet per haver detectat una oportunitat clara de negoci és menor. 

POT INDICAR QUIN VA SER EL MOTIU PRINCIPAL 
QUE EL VA PORTAR A OBRIR UN NEGOCI?

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

Tenia por de perdre la feina i obrir un negoci era una manera 
de tenir-ne  

Vaig veure una oportunitat clara de negoci

Per la possibilitat d’augmentar els ingressos 

Volia guanyar independència i ser el meu propi cap  

Per continuar amb el negoci familiar o per tradició familiar 

Per vocació o per poder dedicar-me al que m’agrada 

Altres 

No contesta 

19%

4%

20%

8%

16%

10%

15%

7%

1%

DONES EMPRENEDORES:
POT INDICAR QUINA VA SER LA RAÓ PRINCIPAL 

QUE LA VA PORTAR A OBRIR UN NEGOCI?

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

Tenia por de perdre la feina i obrir un negoci era una manera de 
tenir-ne

Vaig veure una oportunitat clara de negoci

Per la possibilitat d’augmentar els ingressos

Volia guanyar independència i ser la meva pròpia cap

Per continuar amb el negoci familiar o per tradició familiar

Per vocació o per poder dedicar-me al que m’agrada

Altres

No contesta 

24%

4%

17%

5%

18%

5%

16%

8%

3%

SITUACIÓ LABORAL ACTUAL

12%

1%
6%

79%

2%
Empleat per compte propi en el negoci
Empleat per compte propi en un altre negoci 
Empleat per compte d’altri
Aturat
Jubilat
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SITUACIÓ  ECONÒMICA I RENDA FAMILIAR

Un 91% de les llars de les persones emprenedores enquestades estan constituïdes per més d’una 
persona. Només en un 9% dels casos la llar la constitueix només la persona emprenedora. 

Un 26% dels emprenedors no tenen membres dependents econòmicament, mentre que un 74% de les llars 
que han format part de la mostra tenen un membre dependent o més. 

La major part d’emprenedors que han rebut un microcrèdit durant els anys 2007-2016 contribueixen 
substancialment amb els seus ingressos al pressupost familiar. En un 33% dels casos la seva contribució és 
superior al 75% d’aquest pressupost, mentre que en un altre 29% en representa entre el 50 i el 75%. Només en 
el 12% dels casos aquesta contribució representa menys del 25% del pressupost familiar. Això evidencia, per tant, 
la importància que el seu negoci funcioni.

QUANTES PERSONES DE CASA SEVA SÓN ECONÒMICAMENT DEPENDENTS?
ÉS A DIR, QUANTES NO TENEN SALARI I, PER TANT, DEPENEN DELS INGRESSOS DE VOSTÈ 

O D’ALTRES MEMBRES AMB SALARI A LA FAMÍLIA?

26%

30%

30%

11%

2%

1%

Cap persona

1 persona

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones o més

QUANTES PERSONES VIUEN A CASA SEVA, 
COMPTANT-SE VOSTÈ?

 Només l’emprenedor
 2 persones
 3 persones
 4 persones
 5 persones
 6 persones o més

9%

23%

29% 29%

7%

3%

QUINA ÉS LA CONTRIBUCIÓ APROXIMADA 
DELS SEUS INGRESSOS AL PRESSUPOST FAMILIAR?

Menys del 25%
Entre el 25 i el 50%
Entre el 50 i el 75%
Més del 75%

EN EL 62% DELS CASOS, 
LA CONTRIBUCIÓ DE L’EMPRENEDOR 
AL PRESSUPOST FAMILIAR ÉS 
DE MÉS DEL 50%

12%

26%
29%

33%
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Un 51% de les llars dels emprenedors enquestats tenen ingressos mensuals inferiors als 2.000 €. El 
grup majoritari el constitueixen les llars d’emprenedors amb ingressos mensuals d’entre 1.500 i 1.999 €, que 
representen el 20% de la mostra. Un 3% de les llars dels emprenedors tenen ingressos mensuals per sota dels 
500 €, mentre que un 4% superen els 5.000 € mensuals.

Tenint en compte aquestes dades, no és estrany, per tant, que la majoria d’emprenedors arribin amb difi cultats 
a fi nal de mes (en un 51% dels casos); fi ns i tot un 8% declaren que no hi arriben. No obstant això, un 41% 
afi rmen que arriben a fi nal de mes sobradament. 

3.2. CARACTERÍSTIQUES DELS NEGOCIS IMPULSATS 
AMB ELS MICROCRÈDITS

Conèixer les característiques dels negocis creats a través dels microcrèdits concedits per MicroBank és, sens dubte, un 
dels objectius prioritaris d’aquest estudi. Cal destacar que el 55% dels microcrèdits atorgats des del començament 
de l’activitat de MicroBank s’han destinat a ampliar un negoci existent, mentre que un 45% ha servit per 
posar en marxa iniciatives noves. Com ja hem assenyalat anteriorment, els homes han fet servir el microcrèdit per 
ampliar una iniciativa existent en una proporció més gran que les dones, les quals l’han fet servir, majoritàriament, per 
crear negocis nous. Això és coherent amb el fet que la proporció d’emprenedores que venien d’una situació laboral 
d’atur és més gran, en comparació amb els emprenedors homes.

45%

55%

Obrir 
Ampliar

EL MICROCRÈDIT QUE VA DEMANAR,
ERA PER OBRIR EL NEGOCI O PER AMPLIAR-LO?

EL MICROCRÈDIT DE MICROBANK HA TINGUT
UN PAPER ESSENCIAL EN LA POSADA EN MARXA
I/O L’AMPLIACIÓ DE LA MAJORIA DE LES INICIATIVES

Sobradament
Just
No hi arriba

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 €

EN GENERAL, DIRIA QUE POT ARRIBAR A FINAL DE MES?

PODRIA INDICAR EL TOTAL DELS INGRESSOS MENSUALS NETS DE CASA SEVA?

3%

12%

16%

20%
18%

13%
14%

4%

51%

41%

8%
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SECTOR D’ACTIVITAT

El 47% dels negocis impulsats amb els microcrèdits de MicroBank corresponen a iniciatives relacionades 
amb la provisió de serveis professionals. A continuació hi ha el grup de negocis relacionats amb el comerç 
minorista, que representa el 32% del total de la mostra, i el de l’hostaleria i la restauració, amb un 14%. Els 
negocis relacionats amb les noves tecnologies representen un 4% del total. Si comparem aquesta dada amb les 
dels informes anuals més recents veiem que el percentatge d’iniciatives relacionades amb la provisió de serveis 
professionals ha anat augmentant progressivament al llarg dels anys respecte de les lligades al comerç minorista.

 

Els microcrèdits de MicroBank han fi nançat tota mena d’iniciatives aquests primers deu anys d’activitat, des de 
les més tradicionals, com posar en marxa bars, despatxos d’advocats, perruqueries o serveis d’estètica, fi ns a les 
de caràcter més innovador, com poden ser negocis lligats amb el reciclatge, l’organització d’esdeveniments, la 
provisió de serveis audiovisuals o informàtics o la venda on-line.

ÀMBIT  D’ACTUACIÓ

Un 65% dels negocis impulsats amb els microcrèdits són de caràcter local, és a dir, els clients provenen 
majoritàriament del barri o de la ciutat on està ubicat el negoci. Un 26% de les iniciatives impulsades pretenen 
servir al mercat nacional en conjunt, mentre que els negocis de caràcter internacional representen un 9% del 
total de la mostra.

SECTOR D’ACTIVITAT DELS NEGOCIS CREATS O 
AMPLIATS AMB ELS MICROCRÈDITS

47%

3%4%

14%

32%

Sector primari (agricultura, ramaderia, etc.) 
Hostaleria i restauració
Comerç minorista (venda al detall)  
Serveis professionals
Negocis relacionats amb les noves tecnologies

QUIN ÀMBIT D’ACTUACIÓ TÉ EL SEU NEGOCI?
ÉS A DIR, D’ON VENEN ELS CLIENTS?

Barri

Ciutat

Espanya

Fora de Espanya

28%

37%

26%

9%

FORMA JURÍDICA I NOMBRE DE SOCIS

En el 68% de les empreses impulsades amb els microcrèdits de MicroBank els empresaris són autònoms. 
La forma jurídica més habitual és la de la societat limitada, que representa un 23% del total de la mostra, mentre 
que altres formes obtenen només percentatges minoritaris.

En concordança amb el predomini d’autònoms que acabem d’assenyalar, la major part dels emprenedors 
han posat en marxa la iniciativa en solitari: un 65% dels enquestats són els únics socis del negoci, mentre 
que en un 29% dels casos hi ha dos socis. La proporció d’empreses amb més de 2 socis és només d’un 6%.

FORMA JURÍDICA DELS NEGOCIS CREATS
O AMPLIATS AMB ELS MICROCRÈDITS

COMPTANT-SE VOSTÈ, QUANTS SOCIS SÓN A L’EMPRESA?

68%

1%

23%

2% 2% 4%

Autònom
Societat anònima (SA) 
Societat limitada (SL) 
Cooperativa (SCCP) 
Societat civil (SC)  
Altra

1 soci
2 socis
3 socis
4 socis o més

65%

29%

4% 2%
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Entre les empreses que tenen persones contractades, cal destacar que un 41% són treballadors fi xos 
assalariats, mentre que un altre 23% són treballadors eventuals i un altre 34% són socis que treballen en el 
negoci.

CONDICIONS  LABORALS

L’ocupació generada per aquests negocis implica una gran dedicació per a la persona emprenedora. 
Un 51% dels entrevistats afi rmen treballar entre 9 i 12 hores diàries, mentre que un 19% addicional treballen 
fi ns i tot més de 12 hores diàries. Els emprenedors que no treballen a jornada completa només representen el 
9% del total.

INVERSIÓ I FINANÇAMENT DEL NEGOCI

El microcrèdit de MicroBank ha tingut un paper essencial en la posada en marxa i/o ampliació de la 
major part de les iniciatives. Així, per al 38% dels negocis, el microcrèdit ha representat el 100% del total 
de la inversió inicial o de l’ampliació, mentre que per a un 7% addicional ha representat entre el 75 i el 99%. 
Només per un 17% de les iniciatives la quantia del microcrèdit concedit ha suposat menys del 25% del total de 
la inversió inicial/ampliació. 

 

El microcrèdit ha suposat, per tant, la font principal de fi nançament per a una gran majoria dels emprenedors. En 
segon lloc, els emprenedors han recorregut als estalvis i recursos propis (utilitzats per un 51% dels enquestats), 
mentre que altres formes de fi nançament les han fetes servir percentatges molt minoritaris d’emprenedors. 
Únicament un 3% dels emprenedors han acudit a la resta de banca comercial, mentre que un 4% han fet servir 
la capitalització de l’atur i un altre 4% s’han benefi ciat del capital d’amics, familiars i/o particulars.

MIDA DE LES EMPRESES

El 42% de les empreses impulsades amb els microcrèdits de MicroBank són projectes d’autoocupació i, per tant, 
només proporcionen feina a l’emprenedor. En el 58% restant dels projectes, a més de l’emprenedor mateix, hi 
treballa alguna altra persona. En total, incloent-hi també l’autoocupació, les empreses que han format part de la 
mostra analitzada donen feina a 3.474 persones, la qual cosa suposa una mitjana de 2,9 persones empleades 
per iniciativa.

42%

30%

9%
6%

4%
6%

3%

EN EL NEGOCI, COMPTANT-SE VOSTÈ,
QUANTES PERSONES HI TREBALLEN?

DE LES PERSONES QUE HA INDICAT A LA PREGUNTA
ANTERIOR, QUANTES SÓN…

34%

2%

41%

23%

1 persona
2 persones
3 persones
4 persones
5 persones
Entre 6 i 10 persones
11 persones o més

Treballadors fi xos assalariats
Treballadors temporals o eventuals
Socis que treballen en el negoci
Familiars col·laboradors en el negoci

DE MITJANA,
QUANTES HORES TREBALLA/TREBALLAVA AL DIA?

9%

21%

51%

13%

6%

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

QUIN PERCENTATGE REPRESENTA EL MICROCRÈDIT 
SOBRE EL TOTAL DE LA INVERSIÓ INICIAL / AMPLIACIÓ?

38%

7%

23%

15%
17%

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
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3.2 CARACTERÍSTIQUES DELS NEGOCIS IMPULSATS AMB ELS MICROCRÈDITS



3.3. FUNCIONAMENT DELS NEGOCIS 
IMPULSATS AMB ELS MICROCRÈDITS

En aquest apartat s’analitza el funcionament actual dels negocis que encara continuen oberts, i alhora s’intenta 
identifi car quines variables de les que s’analitzen a l’informe poden tenir influència en la taxa de supervivència 
de les iniciatives ampliades o creades amb els microcrèdits.

SUPERVIVÈNCIA DELS NEGOCIS

El 86% dels negocis creats o ampliats gràcies als microcrèdits que MicroBank ha concedit des del 
començament de l’activitat continuen oberts en el moment de fer-se aquest estudi.

 

Aquesta ràtio baixa al 77% si només analitzem els microcrèdits que s’han destinat a obrir un negoci nou. 
Lògicament, hi ha una taxa més gran de supervivència de les empreses quan els microcrèdits s’han destinat a 
ampliar un negoci existent.

Negoci obert

 Negoci tancat

Negoci en traspàs

77%

20%

3%

Sí

No 

En traspàs

86%

12%

2%

EL NEGOCI CONTINUA OBERT?

MICROCRÈDITS PER OBRIR NEGOCI: EL NEGOCI CONTINUA OBERT?

D’altra banda, tenir experiència prèvia en la gestió d’un negoci sembla tenir una certa influència en la taxa 
de supervivència dels negocis. El percentatge dels negocis que continuen oberts és del 92% per als emprenedors 
que tenien experiència prèvia, mentre que baixa al 85% per als que no en tenien.

No obstant això, el nivell d’estudis dels emprenedors no mostra cap correlació clara amb la taxa de 
supervivència dels negocis, amb percentatges molt semblants d’èxit en els grups d’emprenedors sense estudis o 
amb estudis primaris i els que tenen estudis secundaris o universitaris.

Negoci obert

 Negoci tancat 

Negoci en traspàs

85%

13%

2%

Negoci obert

 Negoci tancat 

Negoci en traspàs

86%
12%

2%

EMPRENEDORS SENSE ESTUDIS O AMB ESTUDIS PRIMARIS

EMPRENEDORS AMB ESTUDIS SECUNDARIS O UNIVERSITARIS

EL 92% DELS NEGOCIS 
OBERTS PER EMPRENEDORS QUE 
TENIEN EXPERIÈNCIA PRÈVIA 
CONTINUEN OBERTS

EMPRESES TANCADES

La major part de les empreses que han hagut de tancar ho han fet per la baixa rendibilitat del negoci. Un altre grup 
important el constitueixen els que esgrimeixen raons personals o d’incompatibilitat amb la vida familiar. Un altre 
motiu que s’apunta amb freqüència a la categoria “Altres” és la mala relació amb el/s soci/s del negoci.

 

Els emprenedors que esgrimeixen causes lligades a la baixa rendibilitat les atribueixen, sobretot, a la falta de clients 
(23%), a l’excés de despeses (14%) o de competència (13%) o al fet que la idea de negoci no era bona (11%). A 
l’apartat “Altres” trobem sobretot causes lligades al context de crisi i una ubicació inadequada del negoci.

Massa competència

Falta de clients

Preparació insufi cient per gestionar-lo correctament

La idea de negoci no era bona

Massa despeses

Altres

No ho sap / No contesta

13%

23%

3%

11%

14%

34%

2%

Pèrdues o rendibilitat baixa

El fet de trobar una feina millor

Motius personals i incompatibles amb la vida familiar

Jubilació o problemes de salut

Altres

No contesta

55%

5%

12%

3%

20%

5%

QUIN VA SER EL MOTIU DEL TANCAMENT?

PER QUÈ CREU QUE EL SEU NEGOCI NO VA SER RENDIBLE?
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3.3 FUNCIONAMENT DELS NEGOCIS IMPULSATS AMB ELS MICROCRÈDITS



D’altra banda, com passa amb una gran part d’iniciatives empresarials, la majoria de les que han tancat ho han 
fet els primers anys d’activitat, que són els de més vulnerabilitat. El 57% dels negocis que han tancat ho han fet 
durant els dos primers anys d’activitat.

FUNCIONAMENT ACTUAL DELS NEGOCIS OBERTS

La major part dels emprenedors consideren que el negoci els va bé. Un 71% dels emprenedors entrevistats 
consideren que el negoci els va bé o molt bé. Només un 3% dels emprenedors consideren que els va malament.

 

Menys d’1 any

Entre 1 i 2 anys

Entre 2 i 3 anys

Entre 3 i 5 anys

Més de 5 anys

No ho sap / No contesta

23%

34%

21%

10%

9%

3%

POT INDICAR QUAN DE TEMPS VA TENIR OBERT EL NEGOCI?

DIRIA QUE ACTUALMENT EL NEGOCI FUNCIONA…

13%
3%3%

58%

23%

D’altra banda, la major part dels  emprenedors (60%) creuen que el  seu negoci creixerà força  o moderadament, 
mentre que un 35% pensen que es mantindrà estable. Únicament un 1% pensen que hauran de tancar.

 

D’altra banda, cal assenyalar que el 81% dels negocis van generar prou ingressos per tornar la quota del 
préstec des del començament. Només per a un 9% dels emprenedors el negoci no va generar prou ingressos 
per tornar la quota.

 

El percentatge de persones que no han pogut pagar la quota algun dels mesos és del 10%. Les causes principals 
van ser la falta de vendes o l’aparició d’imprevistos.

Sí, des del començament

Sí, al cap d’un període d’aproximadament un any

 Sí, però amb moltes difi cultats

Depèn dels mesos

No

81%

2%

4%

4%

9%

Vendes / demanda insufi cient en el negoci

Imprevistos

L’activitat no és rendible

Massa deutes

Altres 

No contesta

36%

32%

3%

9%

15%

5%

Que creixi moderadament

Que creixi força

Que es mantingui estable

Que caiguin les vendes

Que hagi de tancar

Altres

No ho sap / No contesta

43%

17%

35%

1%

1%

2%

1%

QUINA PREVISIÓ TÉ PEL QUE FA AL SEU NEGOCI PER A L’ANY VINENT?

GENERA O HA GENERAT/VA GENERAR EL NEGOCI PROU INGRESSOS PER
TORNAR LA QUOTA DEL PRÉSTEC?

QUIN DIRIA QUE ÉS EL MOTIU PEL QUAL NO ES VA PODER PAGAR LA QUOTA

Molt bé
Bé
Regular
Malament
Està en traspàs
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FUNCIONAMENT DELS NEGOCIS IMPULSATS AMB ELS MICROCRÈDITS3.3



El món dona moltes voltes, i quan menys t’ho esperes, circumstàncies 
personals com una malaltia, canvien d’un dia a l’altre el rumb de la teva 
vida. És el cas de la María, una jove canària que es va haver de dedicar 
al 100% a cuidar l’àvia durant 2 anys. En la convalescència, va haver 
d’aprendre a cuinar productes saludables (sense sucre, sense gluten, sense 
lactosa...), però amb l’ajuda de l’àvia, experta en rebosteria, li va ser més 
fàcil.

Quan va acabar el tractament mèdic, la María es va haver de plantejar 
tornar al mercat laboral i va ser aleshores quan va recuperar la il·lusió de 
crear un projecte propi. Per fer-ho va unir els seus coneixements en ciències 
empresarials i cuina saludable, i va començar a treballar en la idea del que 
fi nalment seria el seu negoci. Gràcies al suport de la Cambra de Comerç 
de Santa Cruz de Tenerife i a l’impuls fi nancer de MicroBank va poder fer 
realitat La Pajarita, una cafeteria i pastisseria vegana i artesana a Santa 
Cruz de Tenerife.

LA PAJARITA

EL NOU RUMB 
DE LA MARÍA
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En primer lloc, cal assenyalar que, lògicament, l’impacte del microcrèdit sobre la situació socioeconòmica dels 
emprenedors depèn fonamentalment de si el negoci que es va posar en marxa o es va ampliar continua obert 
o l’emprenedor l’ha hagut de tancar. És interessant destacar que, globalment, els resultats són majoritàriament 
positius, cosa que evidencia la contribució positiva del microcrèdit a la millora de la situació socioeconòmica de 
la major part dels emprenedors.

Veiem en primer lloc que un 47% dels emprenedors creuen que els ingressos que tenen disponibles han 
augmentat com a conseqüència de la concessió del microcrèdit. D’aquest 47%, un 12% considera que 
els ingressos disponibles han augmentat molt. Els emprenedors que creuen que els seus ingressos han disminuït 
representen només el 10% de la mostra.

En aquest apartat l’objectiu ha estat conèixer, amb més profunditat, l’impacte dels microcrèdits concedits els deu 
primers anys d’activitat de MicroBank en dues àrees fonamentals: la millora en la situació socioeconòmica 
dels microempresaris i la contribució del microcrèdit a la creació i consolidació d’empreses, com també a la 
creació de llocs de treball. Tenint en compte les difi cultats metodològiques associades al mesurament directe 
de l’impacte, creiem que l’enquesta proporciona prou elements com per poder oferir una primera aproximació 
a l’impacte dels microcrèdits concedits en aquest període.

4.1. IMPACTE SOBRE LA SITUACIÓ 
SOCIOECONÒMICA DELS EMPRENEDORS

DIRIA QUE ELS SEUS INGRESSOS DISPONIBLES HAN AUGMENTAT
O HAN DISMINUÏT COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

Han augmentat molt

Han augmentat lleugerament

Han continuat igual

Han disminuït

No ho sap / No contesta

12%

35%

37%

10%

6%

No obstant això, cal assenyalar que, tal com hem destacat abans, els percentatges són diferents si analitzem per 
separat el grup d’emprenedors amb negoci obert i el dels que l’han hagut de tancar:

Lògicament, la proporció d’emprenedors que creuen que els seus ingressos disponibles han disminuït és més 
gran en el grup amb negoci tancat que en el que encara continua amb el negoci obert. Malgrat això, cal destacar 
que fi ns i tot en aquest grup d’emprenedors amb negoci tancat hi ha un 17% que pensa que els seus ingressos 
disponibles han augmentat molt o força. Es tracta, sens dubte, d’emprenedors que han tancat el negoci no 
perquè no fos rendible, sinó per altres motius (jubilació, haver trobat una altra feina millor, raons personals i/o 
familiars, etc.).

Han augmentat molt

Han augmentat lleugerament

Han continuat igual

Han disminuït

No ho sap / No contesta

13%

38%

36%

5%

8%

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?

4%

13%

38%

39%

6%

Han augmentat molt 

Han augmentat lleugerament

Han continuat igual 

Han disminuït

No ho sap / No contesta

EL 51% DELS EMPRENEDORS AMB 
NEGOCI OBERT DIUEN QUE ELS HAN 
AUGMENTAT ELS INGRESSOS
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4.1 IMPACTE SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS EMPRENEDORS



Les conseqüències principals de la disminució d’ingressos que han experimentat alguns emprenedors són, en 
primer lloc, un nivell d’endeutament més gran (el 63%) i, en segon lloc, l’empitjorament de la qualitat de vida 
(el 22%).

D’altra banda, la major part dels emprenedors que afi rmen que els ingressos els han augmentat com a 
conseqüència de la concessió del microcrèdit els han reinvertit en el negoci mateix, amb una mitjana de 
21.672 € reinvertits per emprenedor. Un 9% han estalviat, mentre que un 17% han fet servir l’augment 
d’ingressos per pagar deutes. La mitjana estalviada per cada emprenedor és de 8.172 €.

63%

5%

5%

22%

5%

Estic més endeutat

He hagut de canviar d’habitatge

He hagut de demanar ajuda a amics i/o familiars

Ha empitjorat la meva qualitat de vida

Ha empitjorat la qualitat de vida de la família

9%

67%

17%

11%

6%

4%

Estalvi

Reinversió en el negoci mateix

Pagament de deutes

Diverses despeses familiars

Altres 

No contesta

QUINES HAN ESTAT LES CONSEQÜÈNCIES PRINCIPALS
DE LA DISMINUCIÓ D’INGRESSOS? (multiresposta)

A QUÈ HA DEDICAT AQUEST AUGMENT D’INGRESSOS? (multiresposta)

Fins i tot tenint en compte la percepció més negativa dels que han tancat el negoci, un 49% dels emprenedors 
enquestat creuen que la seva situació econòmica actual és millor que la que tindrien si no haguessin 
sol·licitat el microcrèdit.

 

També són majoria els emprenedors que creuen que, gràcies al microcrèdit, li ha millorat la qualitat de vida 
(un 54%). El percentatge d’emprenedors que creu que la seva qualitat de vida ha empitjorat es limita al 8% i 
correspon, majoritàriament, als emprenedors amb negoci tancat.

PEL QUE FA A LA SITUACIÓ ECONÒMICA QUE VOSTÈ PENSA QUE TINDRIA SI NO HAGUÉS 
DEMANAT EL MICROCRÈDIT, VOSTÈ DIRIA QUE ESTÀ MILLOR O PITJOR?

GRÀCIES AL MICROCRÈDIT DIRIA QUE LA SEVA QUALITAT
DE VIDA HA MILLORAT O HA EMPITJORAT?

49%

26%

4%

21%

21%

33%

3%
8%

35%

EL MICROCRÈDIT HA MILLORAT LA QUALITAT DE VIDA 
DEL 54% DELS  EMPRENEDORS

LA MITJANA D’INGRESSOS 
REINVERTITS EN EL PROPI NEGOCI 
ÉS DE 21.672 €

Millor
Igual
Pitjor
No ho sap / No contesta

Ha millorat molt 
Ha millorat una mica 
Ha continuat igual 
Ha empitjorat
No ho sap / No contesta
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4.1. IMPACTE SOBRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS EMPRENEDORS



A més de l’impacte directe sobre la situació econòmica dels emprenedors, és interessant analitzar també altres 
variables menys intangibles, però que influeixen en la percepció global sobre la qualitat de vida dels individus. 
Per exemple, veiem que un 60% dels emprenedors se sent més capaç i preparat per afrontar el futur 
que abans de la concessió del microcrèdit, amb un 93% que creu que el microcrèdit ha contribuït a aquesta 
millora.

 

A més, tot i incloure en l’anàlisi els emprenedors amb negoci tancat, la major part dels benefi ciaris de microcrèdits 
en el període analitzat estan d’acord en què com a conseqüència d’haver sol·licitat aquest microcrèdit 
s’han derivat una sèrie d’efectes positius, entre els quals destaquen el fet d’estar més segur de les pròpies 
capacitats com a emprenedor i empresari (un 73%), sentir més control sobre la pròpia vida (un 61%), una 
situació laboral més estable (un 65%) o, fi ns i tot, sentir-se més integrat en l’entorn (un 58%). L’obtenció del 
microcrèdit també ha contribuït a la inclusió fi nancera per a un 45% des enquestats, els quals afi rmen que ara 
tenen més accés a altres menes de fi nançament.

 

Ara em sento més capaç i preparat

Em sento igual de capaç i preparat

Ara em sento menys capaç

No ho sap / No contesta

60%

35%

3%

2%

SE SENT MÉS O MENYS CAPAÇ I PREPARAT ARA PER AFRONTAR EL FUTUR 
QUE ABANS DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

 

En defi nitiva, les dades que s’han analitzat fi ns ara fan palès que l’obtenció del microcrèdit de MicroBank, a més 
de contribuir positivament a la situació econòmica d’una majoria d’emprenedors, també contribueix positivament 
a la integració social i fi ns i tot fi nancera de molts d’ells. El balanç global per al conjunt d’emprenedors és, en 
defi nitiva, fonamentalment  positiu.

INDIQUI SI ESTÀ D’ACORD O NO AMB LES AFIRMACIONS SEGÜENTS:
COM A CONSEQÜÈNCIA D’HAVER SOL·LICITAT EL MICROCRÈDIT, ARA… (multiresposta)

Tinc més accés a un altra mena de fi nançament

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 vida familiar millor 

Tinc una situació laboral més estable

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

45%

56%

73%

58%

61%

47%

50%

65%

33%

SITUACIÓ 
ECONÒMICA

INTEGRACIÓ 
SOCIAL

INTEGRACIÓ 
FINANCERA

ELS MICROCRÈDITS CONTRIBUEIXEN POSITIVAMENT A LA:

EL 73 % DELS 
EMPRENEDORS SENTEN 

MÉS SEGURETAT COM A 
EMPRESARIS

EL 65 % TENEN MÉS 
SEGURETAT LABORAL
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4.2. IMPACTE SOBRE LA CREACIÓ D’EMPRESES 
I OCUPACIÓ

Una de les primeres conclusions que extraiem de l’anàlisi d’aquesta primera dècada d’activitat de MicroBank 
és que el microcrèdit és clau perquè una gran majoria d’emprenedors pugui tirar endavant les seves 
iniciatives empresarials. Així, un 56% dels enquestats afi rmen que no podien haver obert o ampliat el 
negoci sense aquest microcrèdit. Un altre 23% addicional afi rmen que el podrien haver obert, però amb moltes 
difi cultats o més petit.

CREU QUE SENSE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT
PODRIA HAVER OBERT/AMPLIAT EL NEGOCI?

7% 7%

14%

16%

56%
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Les dades són més reveladores si només analitzem el col·lectiu d’emprenedors que ha fet servir el microcrèdit per 
obrir un negoci nou, amb un 65% dels enquestats que creuen que no podrien haver obert un negoci sense 
la concessió del microcrèdit.

NEGOCIS NOUS: CREU QUE SENSE LA CONCESSIÓ DEL 
MICROCRÈDIT PODRIA HAVER OBERT EL NEGOCI?

Al cap i a la fi , tal com vèiem quan parlàvem de les característiques dels negocis impulsats amb el microcrèdits, 
no podem oblidar que el microcrèdit ha representat el 100% de la inversió en un 38% dels emprenedors, 
mentre que ha representat més del 75% per a un 8%.

D’altra banda, la percepció dels emprenedors que continuen amb el negoci obert sobre el paper que el microcrèdit 
ha tingut per enfortir-lo és clarament positiva: un 66% creuen que s’ha enfortit com a conseqüència del 
microcrèdit i només un 1% creuen que s’ha afeblit.

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT, CREU QUE EL SEU NEGOCI:

EL 66% DELS NEGOCIS
S’HAN ENFORTIT

15%

9%

5%6%

65%

S’ha enfortit

S’ha afeblit

Ha continuat igual

No ho sap / No contesta

66%

1%

29%

4%
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EL MICROCRÈDIT HA ESTAT
CLAU PER A LA MAJORIA 

DELS EMPRENEDORS

 Sí, tot i que més petit 
 Sí, tot i que més tard
 Sí, però amb moltes difi cultats
 No ho crec
 No ho sap / No contesta

 Sí, tot i que més petit 

 No ho crec

 Sí, tot i que més tard

 No ho sap / No contesta

 Sí, però amb moltes difi cultats

 Sí, tot i que més petit
 Sí, tot i que més tard
 Sí, però amb moltes difi cultats
 No ho crec
 No ho sap / No contesta

 Sí, tot i que més petit

 No ho crec

 Sí, tot i que més tard

 No ho sap / No contesta

 Sí, però amb moltes difi cultats
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Aquest enfortiment ha pres diverses formes: des de la millora de l’efi ciència i la competitivitat de l’empresa 
(un 79% dels emprenedors amb negoci obert), fi ns a la compra d’equips nous (un 80%), l’augment de les 
vendes i dels clients (un 67%) o la millora en les condicions laborals (un 62%).

Contractar més treballadors

Aconseguir més clients i/o augmentar les vendes

Millorar l’efi ciència i la competitivitat de l’empresa

Expandir l’empresa: vendre en nous mercats

Millorar les condicions laborals a l’empresa

Millorar el negoci (més equips, instal·lacions millors, etc.)

Crear una empresa nova

33%

67%

79%

80%

62%

34%

23%

EN ELS 12 MESOS POSTERIORS A LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT, VA FER CAP DELS 
CANVIS SEGÜENTS A L’EMPRESA? (multiresposta):

EMPRENEDORS AMB NEGOCI OBERT. QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ
LABORAL ACTUAL?

Aquestes dades també evidencien que un 33% dels emprenedors va contractar més treballadors en els dotze 
mesos posteriors a la concessió del microcrèdit. I és que, a més de la contribució clau per a la creació i consolidació 
de microempreses, el microcrèdit també ha demostrat any rere any en els informes que hem estat 
desenvolupat la seva capacitat per generar ocupació.

L’autoocupació és un dels impactes més evidents del microcrèdit: el 90% dels emprenedors amb negoci 
obert està actualment empleat per compte propi al seu negoci.

Aquesta capacitat de creació d’ocupació també es reflecteix quan comparem les xifres d’atur dels emprenedors 
abans de la concessió del microcrèdit i en el moment actual. Si abans de la concessió del microcrèdit trobem un 
20% d’emprenedors que estaven a l’atur, la xifra actual és del 6%. S’ha produït, per tant, una reducció de 14 
punts en els nivells d’atur del col·lectiu d’emprenedors analitzat.

1%

79%

2%

12%

6%

2%
10%

10%

20%

58%

1%
6%

1% 2%

90%

Empleat per compte propi en el negoci
Empleat per compte propi en un altre negoci 
Empleat per compte d’altri
Aturat
Jubilat

QUINA SITUACIÓ LABORAL TENIA ABANS DE LA 
CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

QUINA SITUACIÓ LABORAL ACTUAL TÉ?

No havia treballat mai a Espanya  
Estava a l’atur amb prestació  
Estava a l’atur sense prestació  
Treballava com a assalariat  
Treballava com a autònom

Empleat per compte propi en el negoci
Empleat per compte propi en un altre negoci  
Empleat per compte d’altri
Aturat
Jubilat
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A més de l’autoocupació, les empreses creades o ampliades amb microcrèdits han generat nous llocs 
de treball. Així, veiem que un 45% dels emprenedors han contractat algun empleat des de la concessió del 
microcrèdit. Aquests emprenedors han contractat, en total, 1.526 persones, cosa que representa una mitjana de 
contractació de 2,8 treballadors contractats per negoci.

Cal destacar, a més, que un 62% d’aquests treballadors han estat contractats a jornada completa.

Tenint en compte la globalitat de la mostra i també l’autoocupació generada, la taxa de creació d’ocupació se situa 
en 1,6 llocs de treball per negoci creat o ampliat amb els microcrèdits concedits en el període del 2007 al 2016. 
Tenint en compte que durant aquest període es van concedir un total de 113.410 microcrèdits, podem parlar de 
la creació de 181.456 llocs de treball des del començament de l’activitat de l’entitat. A això cal afegir que un 37% 
dels entrevistats tenen previst contractar algun treballador durant els dotze mesos vinents.

Tot el que hem vist en aquest apartat fa palès, per tant, que estem davant d’un instrument amb una notable 
capacitat transformadora: no tan sols contribueix a crear i consolidar microempreses i petits negocis sinó que 
també impulsa la creació de llocs de treball, no només per a l’emprenedor mateix, sinó també per a altres persones.

54

HA CONTRACTAT ALGUN EMPLEAT DES QUE VA SOL·LICITAR EL MICROCRÈDIT?

 Sí
 No

45%

55%
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Un dia, la María Angustias, doctora en Història de l’Art i museòloga, davant 
de la necessitat de complementar ingressos, va decidir arriscar-se per 
convertir la seva passió pels ventalls en un negoci.

Per fer-ho, va comptar amb l’ajuda d’Andalucía Emprende, que es va 
encarregar de fer un pla de viabilitat del negoci, i amb el suport de 
MicroBank, que li va facilitar el fi nançament necessari per adquirir el material 
i la infraestructura bàsica per fer-ho possible.

Avui, la María Angustias ven els seus ventalls creatius en 12 botigues físiques 
(una de les quals, a Panamà) i a través de la seva pàgina web, i ja pensa a 
ampliar la gamma de productes i fi ns i tot a obrir una botiga pròpia.

GOFANSGO!

L’ANHEL DE LA 
MARÍA ANGUSTIAS
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FITXA TÈCNICA DE L’ESTUDI

Per fer aquest estudi s’ha agafat una mostra aleatòria de 1.197 emprenedors que han rebut un microcrèdit 
de MicroBank entre els anys 2007 i 2016 i se’ls ha fet una enquesta. La mostra inicial que s’ha agafat com a 
referència és de 113.410 prestataris, xifra que correspon al total de microcrèdits concedits per MicroBank entre 
l’1 de gener del 2007 i el 31 de desembre del 2016. Les entrevistes es van fer per telèfon, ja que això permet 
recollir dades amb més rapidesa i menys cost. Els resultats de les respostes s’han consolidat estadísticament per 
poder estudiar-los.

A la primera part de l’estudi l’anàlisi s’ha centrat a determinar el perfi l de l’emprenedor que ha rebut un 
microcrèdit, com també les característiques principals de les iniciatives que s’han posat en marxa o que s’han 
ampliat gràcies a aquests microcrèdits. A la segona part s’ha aprofundit en l’impacte que ha tingut la concessió 
del microcrèdit sobre la situació socioeconòmica dels emprenedors i, en defi nitiva, sobre la seva qualitat de vida. 
En aquesta segona part, també s’ha analitzat l’impacte sobre les mateixes empreses i, en especial, sobre la seva 
capacitat de generar nous llocs de treball.

Les entrevistes es van dur a terme durant el mes de gener del 2017. L’estudi s’ha fet a partir de l’anàlisi dels 
resultats del qüestionari que s’inclou com a annex en aquest informe i que s’ha estructurat en els blocs següents:

1.197 entrevistes fetes

3.428 persones contractades (2,864 trucades per enquesta vàlida)

Marge d’error per al total de la mostra: 2,82% (nivell de 
confi ança: 95%)

Metodologia: enquesta telefònica

PARÀMETRES 
DE L’ESTUDI

BLOC1 BLOC2 BLOC3 BLOC4
Dades sobre el 
negoci impulsat 
amb el microcrèdit

Dades sobre el 
programa de 
microcrèdits

Impacte econòmic 
i social

Classifi cació. Perfi l 
de l’emprenedor

ANNEX

Després de cursar estudis d’auxiliar d’infermeria, d’higienista 
bucodental i de fi sioterapeuta, el David va estar treballant amb 
contractes eventuals en diverses empreses sanitàries. La precarietat 
laboral va fer que es plantegés seriosament emigrar a França, però les 
difi cultats per aconseguir l’homologació de la titulació el van animar a 
aplicar un pla B: crear un negoci propi.

El David va passar 7 mesos dissenyant el seu projecte, però malgrat 
que tenia uns estalvis i l’ajuda de la família, necessitava fi nançament. 
Diverses entitats li van negar ajuda a causa de la seva joventut i la 
falta d’ingressos i de patrimoni. Va ser CaixaBank qui li va proposar un 
microcrèdit de MicroBank i tot va culminar amb èxit.

El seu negoci, FisioVera, un centre que aplica tècniques avançades de 
fi sioteràpia esportiva, avui ja té 3 empleats per poder atendre els 450 
clients que tracta cada mes. Fins i tot ha llogat el local del costat per 
oferir nous serveis.

EL GRAN PLA 
DEL DAVID

FISIOVERA

5.1.
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BLOC 1: DADES SOBRE EL NEGOCI IMPULSAT AMB EL 
MICROCRÈDIT
Pel que fa al negoci impulsat amb el microcrèdit...

POT INDICAR A QUÈ ES DEDICA EL NEGOCI?

_______________________________________________________________________________

EL NEGOCI CONTINUA OBERT?

Sí     

No    

En traspàs    

EL MICROCRÈDIT QUE VA DEMANAR A MICROBANK ERA PER OBRIR O PER AMPLIAR EL NEGOCI?

Obrir    

Ampliar    

QUINA ERA LA SEVA SITUACIÓ LABORAL ABANS DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

No havia treballat mai a Espanya  

Estava a l’atur amb prestació   

Estava a l’atur sense prestació   

Treballava com a assalariat   

Treballava com a autònom   

Treballava de manera irregular   

No contesta      

(ANTERIOR = 1, 2 O 3 AFIRMATIU) QUANT DE TEMPS FEIA QUE ESTAVA INACTIU QUAN VA 
DEMANAR EL MICROCRÈDIT?

Menys de 6 mesos  

Entre 6 mesos i 1 any   

Entre 1 i 2 anys    

Més de 2 anys  

No contesta    

QUINA ÉS LA SEVA SITUACIÓ LABORAL ACTUAL?

Empleat per compte propi en el negoci     

Empleat per compte propi en un altre negoci    

Empleat per compte d’altri     

Aturat        

Jubilat        

Una altra       ______________________

No contesta       

I ACTUALMENT, REP CAP PRESTACIÓ PER PART DE L’ESTAT?

Sí      à De quina mena?

No      Pensió (viduïtat, incapacitat, jubilació…)

     Subsidi d’atur

     Ajuda familiar

     Una altra ______________________

5.2.
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POT INDICAR QUINA VA SER LA PRINCIPAL RAÓ QUE EL VA PORTAR A OBRIR UN NEGOCI?

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

Tenia por de perdre la feina i obrir un negoci era una manera de tenir feina    

Vaig veure una oportunitat clara de negoci       

Per la possibilitat d’augmentar els ingressos     

Volia guanyar independència i ser el meu propi cap     

Per continuar amb el negoci familiar o per tradició familiar    

Per vocació o per poder dedicar-me al que m’agrada    

Altres  ____________________________________________________________________ 

QUINA FORMA JURÍDICA TÉ/TENIA EL SEU NEGOCI?

Autònom       

Societat anònima (SA)     

Societat anònima laboral (SAL)    

Societat limitada (SL)    

Cooperativa (SCCP)    

Societat civil (SC)    

Altra  _____________________________________  

QUIN ÀMBIT D’ACTUACIÓ TÉ/TENIA EL SEU NEGOCI? ÉS A DIR, D’ON VENEN/VENIEN ELS CLIENTS?

Barri     

Ciutat     

Espanya     

Fora d’Espanya    

COM VA FINANÇAR LA POSADA EN MARXA/AMPLIACIÓ DEL NEGOCI? (multiresposta)

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

Banca comercial (altres bancs)    _______

MicroBank      _______

Programa estatal (ICO)   _______

Proveïdors    _______

Particulars (amics/familiars)   _______

Estalvis (recursos propis)  _______

Capitalització de l’atur   _______

Altres  __________________    _______

COMPTANT-SE VOSTÈ, QUANTS SOCIS SÓN/EREN A L’EMPRESA?

_______

(NEGOCI TANCAT) POT INDICAR QUANT DE TEMPS VA TENIR OBERT EL NEGOCI?

Menys d’1 any    

Entre 1 i 2 anys  

Entre 2 i 3 anys  

Entre 3 i 5 anys  

Més de 5 anys  

No ho sap / No contesta  

(NEGOCI TANCAT) QUIN VA SER EL MOTIU DEL TANCAMENT?

Pèrdues o rendibilitat baixa       

Per trobar una feina millor        

Motius personals i incompatibilitat amb la vida familiar   

Jubilació o problemes de salut      

Altres  ____________________________________________________________ 

No contesta         

6362 MICROBANK  10 ANYS IMPULSANT IL·LUSIONS 10 ANYS IMPULSANT IL·LUSIONS  MICROBANK

ANNEXQÜESTIONARI UTILITZAT PER A L’ESTUDI5.2.



(NEGOCI TANCAT) PER QUÈ CREU QUE EL SEU NEGOCI NO VA SER RENDIBLE? 

Massa competència       

Falta de clients         

Falta de preparació per gestionar-lo correctament     

La idea de negoci no era bona       

Massa despeses         

Altres  ____________________________________________________________ 

DES QUE VA DEMANAR EL MICROCRÈDIT, HA CONTRACTAT/VA CONTRACTAR CAP EMPLEAT?

Sí     à Quants? _______  Quants a jornada completa? _______

No   

EN EL NEGOCI, COMPTANT-SE VOSTÈ, QUANTES PERSONES HI TREBALLEN/HI TREBALLAVEN?

______

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   ______

 Familiars que treballen de franc en el negoci   ______

TÉ PREVIST CONTRACTAR ALGUN EMPLEAT DURANT ELS 12 MESOS VINENTS?

Sí     à Quants?  ______

No   

DE MITJANA, QUANTES HORES TREBALLA/TREBALLAVA AL DIA?

_______

DIRIA QUE ACTUALMENT EL NEGOCI FUNCIONA…

Molt bé   

Bé     

Regular     

Malament     

Està en traspàs    

No contesta    

QUINA PREVISIÓ TÉ PEL QUE FA AL SEU NEGOCI PER A L’ANY QUE VE?

Que creixi moderadament     

Que creixi força       

Que es mantingui estable      

Que caiguin força les vendes      

Que caiguin les vendes de manera moderada   

Que hagi de tancar      

Altres  ____________________________________________ 

(NEGOCI TANCAT) DIRIA QUE EL NEGOCI L’HA AJUDAT A ACONSEGUIR LA FEINA ACTUAL?

Sí      

No     

No ho sap / No contesta  

(NEGOCI TANCAT) PENSA OBRIR UN ALTRE NEGOCI?

Sí      

No     

No ho sap / No contesta 
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BLOC 2: DADES SOBRE EL PROGRAMA DE MICROCRÈDITS
GENERA O HA GENERAT/VA EL NEGOCI PROU INGRESSOS PER TORNAR LA QUOTA DEL PRÉSTEC?

Sí, des del començament      

Sí, al cap d’un període d’aproximadament un any    

Sí, però amb moltes dificultats     

Depèn dels mesos       

No         

HI HA HAGUT/HI VA HAVER ALGUN MES QUE NO S’HAGI POGUT/ES PAGAR LA QUOTA?

Sí      

No     

No contesta    

QUIN DIRIA QUE ÉS EL MOTIU PEL QUAL NO ES VA PODER PAGAR LA QUOTA?

Vendes / demanda insuficient en el negoci    

Falta de tresoreria       

Imprevistos        

Activitat no rendible      

Massa deutes      

Malaltia pròpia o d’un familiar     

Altres        

No contesta       

BLOC 3: IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL
Pel que fa al microcrèdit de MicroBank...

IMPACTE ECONÒMIC

DIRIA QUE ELS INGRESSOS DISPONIBLES LI HAN AUGMENTAT O LI HAN DISMINUÏT COM A 
CONSEQÜÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

Han augmentat molt   

Han augmentat lleugerament    

Han continuat igual    

Han disminuït     

No ho sap / No contesta  

(ANTERIOR = 1 O 2) A QUÈ HA DEDICAT AQUEST AUGMENT D’INGRESSOS? (multiresposta)

Estalvi         Quin import aproximat ha estalviat? _________

Reinversió en el propi negoci      Quin import aproximat ha reinvertit? _________

Pagament de deutes      

Diverses despeses familiars    

Altres        _______________

No contesta      

(ANTERIOR = 3 O 4) QUINES HAN ESTAT LES CONSEQÜÈNCIES PRINCIPALS DE LA DISMINUCIÓ 
D’INGRESSOS?

Estic més endeutat       

He hagut de canviar d’habitatge     

He hagut de demanar ajuda a amics i/o familiars    

Ha empitjorat la meva qualitat de vida     

Ha empitjorat la qualitat de vida de la meva família   

Altres          _______________
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PEL QUE FA A LA SITUACIÓ ECONÒMICA QUE VOSTÈ PENSA QUE TINDRIA SI NO HAGUÉS 
DEMANAT EL MICROCRÈDIT, VOSTÈ DIRIA QUE ESTÀ MILLOR O PITJOR?

Millor     

Igual     

Pitjor     

No ho sap / No contesta   

IMPACTE  SOCIOCULTURAL

GRÀCIES AL MICROCRÈDIT, DIRIA QUE LA SEVA QUALITAT DE VIDA HA MILLORAT O HA 
EMPITJORAT?

Ha millorat molt   

Ha millorat una mica   

Ha continuat igual   

Ha empitjorat  

No ho sap / No contesta  

SE SENT MÉS O MENYS CAPAÇ I PREPARAT ARA PER AFRONTAR EL FUTUR QUE ABANS DE LA 
CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT?

Ara em sento més capaç i preparat   

Em sento igual de capaç i preparat    

Ara em sento menys capaç   

No ho sap / No contesta   

LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT HA CONTRIBUÏT A AQUESTA MILLORA?

Sí      

No     

No ho sap / No contesta  

INDIQUI SI ESTÀ D’ACORD O NO AMB LES AFIRMACIONS SEGÜENTS: COM A CONSEQÜÈNCIA 
D’HAVER SOL·LICITAT EL MICROCRÈDIT, ARA...

Tinc més accés a una altra mena de finançament     Sí   No  

Contribueixo més a l’economia domèstica     Sí   No  

Estic més segur de les meves capacitats com a emprenedor i empresari  Sí   No  

Em sento més integrat en el meu entorn      Sí   No  

Em sento més independent i amb més control sobre la meva vida   Sí   No  

Participo més activament en la meva comunitat     Sí   No  

Tinc una vida familiar millor       Sí   No  

Tinc una situació laboral més estable      Sí   No  

Em sento més estressat per la pressió d’haver de tornar el microcrèdit   Sí   No  

IMPACTE SOBRE EL NEGOCI MATEIX

CREU QUE SENSE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT PODRIA HAVER OBERT/AMPLIAT EL NEGOCI?

Sí, tot i que més petit    

Sí, tot i que més tard     

Sí, però amb moltes dificultats   

No ho crec     

No ho sap / No contesta   

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT, CREU QUE EL SEU NEGOCI:

S’ha enfortit    

S’ha debilitat  

Ha continuat igual   

No ho sap / No contesta   
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DURANT ELS 12 MESOS POSTERIORS A LA CONCESSIÓ DEL MICROCRÈDIT, VA FER ALGUN DELS 
CANVIS SEGÜENTS A L’EMPRESA? (multiresposta)

Contractar més treballadors        

Aconseguir més clients i/o augmentar les vendes     

Millorar l’eficiència i la competitivitat de l’empresa    

Expandir l’empresa: vendre en nous mercats      

Millorar les condicions laborals a l’empresa    

Millorar el negoci (més equips, instal·lacions millors, etc.)   

Crear una empresa nova      

No contesta         

BLOC 4: CLASSIFICACIÓ
POT INDICAT EL PAÍS DE NAIXEMENT?

__________________________________________________________________________________

HAVIA DIRIGIT ABANS CAP NEGOCI?

Sí      

No     

No contesta     

EL NEGOCI EN QUÈ VA FER SERVIR EL MICROCRÈDIT TENIA RELACIÓ AMB LA SEVA EXPERIÈNCIA 
ANTERIOR?

Sí      

No     

No contesta    

QUIN ÉS L’ÚLTIM NIVELL D’ESTUDIS QUE HA COMPLETAT?

Sense estudis  

Primaris    

Secundaris  

Superiors    

No contesta   

QUANTES PERSONES VIUEN A CASA SEVA, INCLOENT-LO A VOSTÈ?

_______

QUANTES PERSONES DE CASA SEVA SÓN ECONÒMICAMENT DEPENDENTS, ÉS A DIR NO TENEN 
SALARI I, PER TANT, DEPENEN DELS INGRESSOS DE VOSTÈ O D’ALTRES MEMBRES AMB SALARI A 
LA FAMÍLIA?

_______

QUINA ÉS LA CONTRIBUCIÓ APROXIMADA DELS SEUS INGRESSOS AL PRESSUPOST FAMILIAR?

Menys del 25%    

Entre el 25 i el 50%    

Entre el 50 i el 75%   

Més del 75%    

No ho sap / No contesta  

EN GENERAL, DIRIA QUE POT ARRIBAR A FINAL DE MES?

De manera folgada   

Just     

No hi arriba    

No contesta    
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PODRIA INDICAR SI EL TOTAL DELS INGRESSOS MENSUALS NETS DE CASA SEVA ESTÀ PER SOTA O 
PER SOBRE DELS 2.000 €?

< 2.000 €

Fins a 499 €

De 500 a 999 €

De 1.000 a 1.499 €

De 1.500 a 1.999 €

> 2.000 €

De 2.000 a 2.499 €

De 2.500 a 2.999 €

De 3.000 a 4.999 €

Més de 5.000 €

No contesta

La Raquel va estudiar criminologia, i ho va completar traient-se el títol 
de detectiu. Però  aquesta  professió  no la va acabar de convèncer i 
no va arribar a exercir, així que va començar a donar voltes a la idea 
de crear un projecte d’autoocupació. Un dia, els amics la van portar 
a una escape room a Sevilla i li va agradar tant que se li va acudir 
que ella podia crear una d’aquestes sales recreatives combinant els 
seus coneixements teatrals i detectivescos.

La idea estava clara. Només faltava crear l’empresa i buscar 
fi nançament. Per a la primera part, va comptar amb l’assessorament 
de la Cambra de Comerç de Sevilla. La segona va ser més 
complicada, perquè va recórrer a diversos bancs i tots li tancaven 
les portes per falta d’avals. Fins que va entrar en una ofi cina de 
CaixaBank, on li van oferir un préstec de MicroBank i va poder fer 
realitat el seu projecte. 

EL PROJECTE 
DE LA RAQUEL

EL RETO
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