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ESCE, empresa
de capital mixt,
neix el 1970 amb
l’objectiu de ges-
tionar l’assegu-

rança de crèdit a l’exportació
per compte de l’Estat. Des de
llavors, ha servit d’eina de su-
port oficial a la internacionalit-
zació de l’empresa espanyola
per possibilitar la seva expansió
comercial i inversora. A més,
des del 1992, desenvolupa tam-
bé l’assegurança de crèdit per
compte propi.
CESCE és en l’actualitat la cap-
çalera d’un grup de companyies
que tenen com a objectiu comú
aportar seguretat als intercanvis
comercials per mitjà de la gestió
integral del crèdit comercial, la
informació i la tecnologia. CES-
CE desenvolupa tres línies prin-
cipals d’activitat: ofereix solu-
cions integrals de crèdit i de
caució per a empresa, gestiona
el risc de crèdit per compte de
l’Estat per a la internacionalit-
zació de les companyies espa-
nyoles i aporta informació i ser-
veis especialitzats a les empre-
ses.

Com ha estat l’any 2015 pel a
CESCE?
Durant aquest exercici CESCE
ha consolidat les seves solu-
cions i eines, que estan sent
molt ben acceptades i recone-
gudes pel mercat, gràcies a ha-
ver-les dotat de la flexibilitat
que demanen en l’actualitat les
empreses. CESCE compta amb
un model de negoci únic, fona-
mentat en sòlides bases tècni-
ques i tecnològiques, que ha
trencat els esquemes tradicio-
nals del sector i que li ha per-
mès, en els últims anys, aug-
mentar la seva quota de mercat i
diferenciar-se de la resta de
companyies competidores, la
qual cosa hem aconseguit con-
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solidar aquest 2015. El mercat
ens reconeix com la companyia
més innovadora, avantguardis-
ta i disruptiva del nostre sector.

Quina és la solució que està te-
nint més èxit?
Respecte a les necessitats amb
vista a la internacionalització, la
principal eina que demanen les
companyies és l’assegurança de
crèdit a l’exportació i una gestió
integral del risc comercial. Per
això, fa anys que estem a l’avant-
guarda del mercat amb la solu-
ció CESCE Master Oro, que per-
met a les companyies disposar
d’un servei personalitzat i inte-
gral de consultoria en la gestió
de crèdits i riscos comercials,
tant referent a eines específi-
ques de finançament i coneixe-
ment de mercats com en qües-
tions de transferència del risc.

Com està ajudant CESCE a la
internacionalització de les
empreses?
La major part del teixit empre-
sarial és conscient de la impor-
tància que ha adquirit la inter-
nacionalització empresarial.
Per això, un dels objectius prio-

ritaris de CESCE ha estat disse-
nyar i desenvolupar la transver-
salitat de tots els nostres pro-
ductes i serveis, per poder apro-
par als nostres clients un asses-
sorament integral i global en
qualsevol part del món. Per ex-
emple, un dels principals pro-
blemes que les companyies tro-
ben quan contracten serveis de
gestió del risc comercial i d’as-
segurança de crèdit a l’exporta-
ció sorgeix quan han de valorar
l’evolució de la seva cartera de
deutors i, amb això, la presa de
decisions sobre aquest tema. En
aquest sentit, CESCE ha posat a
la disposició de cada client dues
solucions concretes, configura-
bles segons els seus veritables
requeriments, una autèntica
cobertura de riscos a la carta.
D’una banda, Full Cover prote-
geix la totalitat de la cartera,
amb la particularitat que l’ofer-
ta de preus és diferent segons la
qualitat del deutor. Per una al-
tra, Pay Per Cover, una solució
única que completa el portfolio
d’assegurança de crèdit, que
CESCE acaba de renovar per
fer-la 100% flexible i adaptable
a les necessitats de cada client.

La solució està, a més, estreta-
ment vinculada a altres solu-
cions de CESCE, multiplicant
exponencialment la seva flexi-
bilitat i accedint a l’ampli ven-
tall de serveis personalitzats de
consultoria de la companyia.

Un dels problemes més im-
portants per a les companyies
és l’accés al finançament. Què
ha fet CESCE sobre aquest te-
ma?
En els últims anys, hem com-
provat que les empreses neces-
siten canals alternatius de fi-
nançament. Per això, hem des-
envolupat l’eina ja esmentada:
CESCE Fondo Apoyo a Empre-
sas, una innovadora solució
que, de forma àgil, transparent i
fiable, permet l’accés al finan-
çament a través del descompte
de factures comercials sense re-
curs, és a dir, sense contraga-
ranties de l’empresa que ens ce-
deix les seves factures.
Per al finançament de factures,
les empreses han comptat tra-
dicionalment, com a única font
de finançament, amb el crèdit
bancari, generalment en forma
de factoring. Aquesta font de fi-
nançament obliga a oferir al
banc costoses contrapartides i
ocupa línies del sistema finan-
cer que no es poden usar, per
exemple, per al finançament de
la inversió.
Utilitzant els sistemes d’anàlisis
de riscos de CESCE i una opera-
tiva ràpida i eficient, oferim fi-
nançament a un preu molt rao-
nable (la taxa de descompte bà-
sica és del 2,75%), amb unes
despeses d’intermediació molt
baixes.

Quins són els objectius per al
2016?
CESCE vol continuar creixent
tant al mercat espanyol com a
l’escena internacional per
aconseguir una posició de lide-
ratge a Llatinoamèrica.

Joaquim Montsant
DIRECTOR TERRITORIAL EST DE CESCE

“CESCE s’ha dotat de solucions
cada cop més flexibles tal com
volen les empreses”
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LA CLAU. Joaquim Montsant diu que les empreses necessiten canals alternatius de finançament.

ACCÉS AL FINANÇAMENT
Els darrers anys hem
comprovat que les
empreses necessiten
canals alternatius

TRANSVERSALITAT
Tots els nostres serveis
i productes estan
orientats a fomentar
la internacionalització

PLA PERSONALITZAT
L’eina de més èxit és la
solució CESCE Master
Oro, que dóna un servei
integral a les empreses

BALANÇ
Durant aquest exercici
CESCE ha consolidat les
seves solucions, que
són ben acceptades
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