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Publicat l’informe Anual de MicroBank, el banc social de CaixaBank, amb el balanç 
d’activitat i la Contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible de les 
Nacions Unides 
 

Els microcrèdits concedits per MicroBank contribueixen a 
la creació de 8.737 llocs de treball directes durant 2020 

 
 

• La meitat dels negocis que han rebut un microcrèdit preveu contractar 

nous treballadors al llarg d’aquest any 

 

• La generació de riquesa dels negocis recolzats per l’entitat té un impacte 

de 1.803 milions d’euros en l’economia espanyola 

 

 

Barcelona, 17 d’agost del 2021 

MicroBank, el banc social de CaixaBank, ha contribuït a la creació de 8.737 llocs de treball 

de forma directa durant 2020 a través dels negocis i autònoms que han rebut un microcrèdit 

de l’entitat, segons un estudi sobre l’impacte dels microcrèdits concedits per MicroBank a 

càrrec de KPMG Assessors i Stone Soup Consulting. La xifra està per sota de la registrada 

el 2019 com a conseqüència de la irrupció de la crisi sanitària. No obstant això, la meitat dels 

negocis encaren el futur amb optimisme i planegen contractar nous treballadors al llarg 

d’aquest any.  

El perfil més comú de contractació l’any de la pandèmia correspon a homes d’entre 35 i 50 

anys, mentre que únicament el 25% són dones. Una altra dada rellevant de l’estudi apunta 

al fet que el 24% de les contractacions s’han realitzat a persones que es trobaven en situació 

prèvia a l’atur. 

A banda dels llocs d’ocupació de feines vinculades directament a les empreses recolzades 

per MicroBank el 2020 (32.295), l’ocupació indirecta i induïda dels negocis que van rebre 

finançament de MicroBank l’any 2020 s’estima, segons l’esmentat estudi, en 15.166 llocs de 

feina, per la qual cosa en total 47.461 llocs de treball a Espanya han estat vinculats a 

l’activitat de negocis finançats per MicroBank. 

 “Ha estat un any inèdit i a MicroBank ens hem bolcat més que mai a contribuir al progrés i 

benestar de la societat. Tot i que les xifres de creació d’ocupació no han batut cap rècord 

aquest any, ens encoratja saber que hem ajudat milers de persones a mantenir el seu negoci 

i a generar riquesa en un context tan advers”, explica Cristina González Viu, directora general 

de MicroBank. 
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De l’informe es desprèn, així mateix, que la majoria d’ocupació vinculada a l’activitat dels 

negocis finançats per MicroBank correspon al sector dels serveis professionals (54%), seguit 

de l’hostaleria i la restauració (25%) i el comerç (13%). 

 

Major generació de riquesa 

El 2020, els negocis als quals Microbank ha donat suport han contribuït amb 1.803 milions 

d’euros a l’economia espanyola, 890 milions de forma directa i 913 de manera indirecta i 

induïda, el que correspon a l’1% del PIB aportat per les microempreses a Espanya. 

En conjunt els microcrèdits de MicroBank dirigits a finançar projectes d’inici o consolidació 

de negocis s’han situat a 32.331 el 2020, quasi el doble que els 16.812 de l’any anterior, per 

valor de 374 milions d’euros. Aquest acusat increment respon al suport que ha mostrat el 

banc envers les dificultats d’emprenedors i petites empreses davant la crisi de la Covid-19. 

Suport a les famílies i projectes amb impacte social 

Per la seva part, els microcrèdits destinats a afrontar necessitats puntuals de famílies van 

ascendir a 67.764, amb un import de 372 milions d’euros. Es tracta de microcrèdits per a 

persones en situació de vulnerabilitat amb dificultats d’accés al sistema financer tradicional. 

En total, Microbank ha finançat projectes amb un impacte social per un valor de 900 milions 

d’euros el 2020, la xifra més elevada des de la fundació de l’entitat l’any 2007. 

Com únic accionista de MicroBank, CaixaBank recolza al seu banc social des de la seva 

creació atorgant-li el finançament necessari per al creixement de la seva activitat creditícia i 

comercialitzant els seus productes a través de l’extensa xarxa comercial de CaixaBank per 

posar a disposició del client tota la gamma d’opcions amb la màxima qualitat de servei i 

proximitat possibles. 

En la concessió dels microcrèdits, col·laboren també de manera activa més de 300 entitats 

per tota Espanya que aporten coneixement de les persones destinatàries dels préstecs, a 

més d’assessorar i realitzar un seguiment dels projectes. 

Així mateix, MicroBank compta amb el suport de les principals institucions europees 

dedicades al foment de l’emprenedoria i els microfinançaments. Es tracta del Fons Europeu 

d’Inversions (FEI), el Banc de Desenvolupament del Consell Europeu (CEB) i el Banc 

Europeu d’Inversions (BEI). 

 

El 2020, MicroBank ha donat un nou impuls per afrontar els reptes i objectius plantejats: 

inclusió financera, foment de l’activitat productiva i generació d’impacte social. 
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Més d’un milió de préstecs atorgats 

El banc ha registrat un creixement rellevant de la seva activitat des de la seva creació, el 

2007, fins assolir una cartera de préstecs superior als 1.832 milions d’euros. La consecució 

d’aquesta xifra il·lustra l’aposta de MicroBank per facilitar el finançament a persones amb 

dificultats d’accés al sistema creditici tradicional. Des de l’inici de l’activitat, MicroBank ha 

concedit 1.064.874 préstecs, als que ha destinat 6.467 milions d’euros. 

 

Sobre CaixaBank 

CaixaBank és el grup financer líder a Espanya i un dels més importants de Portugal, on 

controla el 100% de BPI. El banc, presidit per José Ignacio Goirigolzarri i dirigit per Gonzalo 

Gortázar, té al voltant 21,1 milions de clients al mercat ibèric, la xarxa comercial més gran 

de la península i el lideratge de la banca digital amb 10,4 milions de clients digitals.  

L’essència de CaixaBank és un model de banca universal socialment responsable, basat en 

la qualitat, la proximitat i l’especialització en productes i serveis adaptats per a cada segment. 

La seva missió és contribuir al ben estar financer dels seus clients i donar suport al progrés 

de les comunitats on desenvolupa la seva activitat. 

 

 

 
 


