Sant Celoni, 31 de març de 2011

1ª Jornada d’Emprenedoria i Empresa

Banc Social de ”la Caixa”

MicroBank

productius, estimulant el consum i el creixement;

microempreses i petits negocis d’autònoms, augmentant els ingressos

un objectiu econòmic ja que contribueix a la creació o ampliació de

fomentar el microcrèdit com a eina de promoció econòmica i cohesió social.

 L'activitat de MicroBank s'emmarca en la tendència de la Unió Europea de

la creació d’ocupació.

- un objectiu social ja que permet reduir l'exclusió financera i contribueix a

-

 El microcrèdit és una eina financera que persegueix un doble objectiu:

 Microcrèdit a Europa: préstec de fins a 25.000 €.

El microcrèdit: una eina de cohesió social

SOSTENIBLE

EN CLAU SOCIAL

FINANCERA

MicroBank
és l’únic
banc de
microcrèdits
a Espanya

*Dades a 28/02/2011

• *100.304 microcrèdits concedits, 628,8 milions d’€
• Amb una morositat ajustada (1,59%)
• Amb el suport de’institucions europees

• Fomenta la inclusió financera, desenvolupant
productes i serveis adaptats als sectors més
vulnerables.

• Foment de l’activitat productiva, la creació
d’ocupació i el desenvolupament personal i familiar.

• Concessió de microcrèdits per a negocis
i per a famílies

MicroBank, un banc que desenvolupa una activitat:

Microbank, 3 anys impulsant el microcrèdit”
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Projectes
d’autocupació per a
persones que
pateixen exclusió
financera

Microcrèdit
Social

Vivenda
Persones amb
discapacitat
Dificultats temporals
Reagrupament familiar
Medi de transport

Microcrèdit
Familiar

Per a famílies

Sense garanties reals, ni condició d’avals  Crèdit a l’Honor

Creació de negoci
Ampliació de negoci

Microcrèdit
Financer

Per a negocis

Productes d’actiu: microcrèdits

Xarxa de suport:
5.233
oficines de “la Caixa”

Com desenvolupa la seva activitat?

• Targeta de dèbit

• Servicomptes

• Compte corrent

• Llibreta i Llibreta bàsica

Productes de passiu

417 Entitats Col·laboradores
86 Organitzacions no lucratives
3 Comunitats Autònomes
231 Ajuntaments
75 Organismes públics
12 Universitats
10 Altres
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• Serveis d’assessorament per a la realització i
validació del projecte

• … dirigides a diferents col·lectius:

Agència de desenvolupament local de l’Ajuntament de Barcelona que
promou l’ocupació i les empreses de qualitat amb sentit de futur.

Ministeri d’ Igualtat, que promou la participació de la dona en la vida
econòmica i social.

Exemples d’entitats col·laboradores

joves, persones a l’atur, emprenedors,
autònoms, dones, etc.

• Coneixement sobre els potencials beneficiaris

… que suposen una gran aportació per
MicroBank

universitats, ajuntaments, ONGs,
associacions d’emprenedors, etc.

• … de diferent tipologia:

Distribuïdes per tot el territori…

Més de 400 entitats col·laboren amb MicroBank
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Persones amb dificultats per a accedir al sistema creditici tradicional i
que necessiten l’assessorament d’una entitat col·laboradora per
desenvolupar la seva idea de negoci
Fomentar l’autonomia laboral a través de l’autocupació
Fins un màxim de 15.000€
Total inversió finançada: fins un 95%
Tipus fix al 7,75%
Sense cap tipus de garantia
Sense cap tipus de comissions
Fins a 5 anys (incloent 6 mesos de carència)
Disposar d’un pla d’empresa que permeti estudiar la viabilitat del
projecte.
Disposar d’un informe favorable d’una entitat col·laboradora.

Beneficiaris

Finalitat

Import

Tipus d’interés

Garanties

Comissions

Termini

Requeriments

MICROCRÈDIT SOCIAL

Condicions dels microcrèdits en el marc dels
convenis de col·laboració
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Persones amb rendes inferiors a 60.000€ anuals amb un projecte de
negoci que promogui l’activitat productiva i la creació d’ocupació.
Microempreses amb menys de 10 treballadors, facturació inferior a
500.000 € i aval personal dels socis.
Fomentar l’autocupació amb la creació o ampliació de microempreses.
Fins un màxim de 25.000€
Total inversió finançada: fins el 80%
Fixe. 7,75%
Es determinarà en cada operació concreta
Sense garantia real
Fins a 5 anys (incloent 6 mesos de carència optativa)
Disposar d’un pla d’empresa que permeti estudiar la viabilitat del
projecte.
Disposar d’un informe favorable d’una entitat col·laboradora.

Beneficiaris

Finalitat

Import

Tipus d’interés

Comissions

Garanties

Termini

Requeriments

MICROCRÈDIT FINANCER

Condicions dels microcrèdits en el marc dels
convenis de col·laboració
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(mitjana de 15 dies)

• Màxim un mes des de la presentació de tota la documentació

Termini de resposta

• Documentació que avali el pla de negoci.

• Informe de viabilitat emès per l’entitat

• Pla d’empresa

Documentació necessària

Requeriments de la sol·licitud

8

Caràcter de l’emprenedor: qualitats per a dur a terme la seva idea
de negoci, actitud…

Experiència prèvia, formació

Nivell d’endeutament, situació financera actual

Historial creditici del sol·licitant (fitxers de morositat)

Compromís amb el projecte, suport del seu entorn.

•

•

•

•

•

Aspectes que s’analitzen de l’emprenedor

Recomanacions generals
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• És important aportar tota la documentació que reforci la idea de
negoci i que permeti contrastar les dades presentades.

• La previsió d’ingressos, despeses i inversions ha de ser realista.

• La finalitat del microcrèdit

• L’import de l’inversió del projecte i del finançament necessari.

• És imprescindible tenir clar –a través del pla econòmic financer- :

• És recomanable presentar un resum executiu que permeti
analitzar de manera sintètica l’operació.

• Pla d’empresa és la carta de presentació: ha de ser atractiu i
coherent, i ha d’establir els objectius bàsics que es volen
aconseguir i els recursos necessaris.

Recomanacions en la presentació del pla
d’empresa

10

Aportació de recursos propis
L’aportació que declara el sol·licitant s’ha de demostrar documentalment –
(extracte bancari, factures ja abonades…) (Les subvencions si encara no
estan abonades, no consten com a recursos propis).

Pressupostos/ factures
En cas de compra de vehicle, maquinària… disposar de factura pro-forma o
disposar dels pressupostos que justifiquin les inversions o despeses.

Contracte de lloguer
Presentar pre-contracte; la durada dels contractes de lloguer hauria de ser
la mateixa o similar al periode d’amortització del microcrèdit.

Llicències adequades pel negoci

Traspassos
En el cas d’un traspàs de negoci en funcionament, indicar el motiu del
traspàs així com presentar documentació sobre el volum de facturació dels
darrers anys.

•

•

•

•

•

Recomanacions
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16%
Resta

Font: ESADE “Análisis del impacto de los Microcrèdit financieros de Microbank”

El 85% de negocis finançats amb un
microcrèdit financer segueixen
funcionant

84%

Negocis que
continuen
funcionant

ÈXIT DE 13.621
PROJECTES FINANÇATS

20%

20%

60%

S’estima que MicroBank ha contribuït a
crear 22.000 llocs de treball

Negoci amb 3
ó més
treballadors

Negoci amb
2 treballadors

Negoci amb
1 treballador

CONTRIBUCIÓ A LA CREACIÓ
D’OCUPACIÓ

SEGONS UN ESTUDI REALIZAT PER ESADE, 5 DE CADA 6 PROJECTES
FINANÇATS PER MICROBANK CONTINUA FUNCIONANT

Impacte en l’activitat productiva del país
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15.000€
16.500€

Import microcrèdit:

Inversió total:

2007

Van realitzar un pla d’empresa amb Barcelona Activa i
gràcies al microcrocrèdit de MicroBank, van fer realitat
2creativo.net, un estudi de disseny gràfic i industrial.

MicroBank li va concedir un microcrèdit i va fundar
Cangur, empresa que ofereix un servei integral per a
mascotes, incloent serveis a domicili. L’any 2008, Montserrat
va ser guardonada en la 11ª edició del Premi FIDEM a la
Dona Emprenedora – Premi Microcrèdits.

Inici negoci:

Abel de Benito i Mariona López volien iniciar un projecte on
desenvolupar la seva experiència en el disseny i la publicitat.

La Montserrat va crear el seu negoci a partir d’una necessitat:
que un cangur anés a casa seva a cuidar els seus gossos.

Inversió total:

Import microcrèdit:

Inici negoci:

26.500€

25.000€

2007

Han rebut reconeixements i premis i han sigut finalistes del
Premi Barcelona Capital Emprenedora del Dia de
l’Emprenedor 2009.

L’èxit de 2creativo.net,
Estudi de disseny gràfic i industrial

Abel de Benito, Mariona López

Montse Nzang

L’èxit de CANGUR,
Serveis integrals per animals domèstics

“Gràcies al microcrèdit
tenim un estudi espaiós i
flexible”

“Que l’aval sigui el teu
projecte és molt
important”

MicroBank: una realitat per a
molts emprenedors
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www.microbanklacaixa.es

Moltes gràcies
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