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Consideracions inicials 

 
 
 
 
Davant la gran incertesa que està generant la crisi del Covid-19 i el seu fort impacte en l’econòmica,  
des de l’Andorra Esports Clúster ens vam plantejar quina podria ser la seva afectació en el sector 
esportiu andorrà.  
 
Amb aquest objectiu, hem procedit a cercar informacions macroeconòmiques que ens aproximessin 
a l’impacte que la crisi podria tenir en el PIB dels països més propers a Andorra, i amb algunes 
característiques comunes que ens permetessin fer certes aproximacions de l’impacte que aquesta 
crisi podria tenir a Andorra; per finalment en una darrera fase,  intentar arribar en més detall al sector 
esportiu andorrà.  Aquest escrit s’ha realitzat amb les informacions publicades per diferents mitjans 
comunicació, per diferents institucions, escoles de negocis i consultores, i sobretot, per les opinions 
d’empresaris, directius, autònoms i assalariats, afectats per la situació, així com les opinions  dels 
representants d’institucions econòmiques i empresarials d’Andorra.  En cap cas aquest escrit pretén 
ser un informe econòmic, només és el recull de diferents informacions i opinions.  
 
No s’entra a comentar en cap moment la gran crisi que ha provocat el Covid-19 a nivell de vides 
humanes, atenent a que no és l’objectiu d’aquest estudi, però lògicament lamentem profundament 
l’impacte en vides que aquesta crisi està tenint.  
 
La informació és de caràcter general i hem intentat que sigui el més actual i exacta possible, a 
excepció de les conclusions extretes segons les pròpies hipòtesis realitzades, que no gaudeixen 
d’aquesta exactitud. Evidentment, en els propers dies, i a mesura que es vagin resolent les incerteses 
actuals, aquest escrit quedarà desactualitzat. 
 
AVÍS: Aquest document és de caràcter informatiu i no constitueix assessorament legal, financer, 
tributari o de cap altre tipus. Andorra Esports Clúster no realitza, concedeix ni/o confereix cap 
declaració i/o garantia, expressa o implícita, en relació amb el contingut d’aquest document, i no 
assumeix cap responsabilitat per qualsevol dany i/o pèrdua que pogués derivar-se del seu ús com a 
conseqüència de les decisions preses a partir de la lectura del mateix. 
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IMPACTE MACROECONÒMIC 
 
Aquests dies s’estan publicant varis estudis sobre l’impacte del Covid-19 a l’economia. Nosaltres 
agafarem de referència el publicat per Nuno Fernandes de l’IESE (24 de març), al ser una escola de 
negocis de prestigi i farem mencions a informes de Deloitte, PwC, KPMG i McKinsey, entre d’altres. 
 
 
Impacte al PIB  
 
L’estudi preveu caigudes del PIB en funció de quant duri la caiguda de l’activitat econòmica, i suposa 
3 escenaris: finals d’abril, mitjans de juny o finals de juliol, i també incorpora un marge de confiança 
segons l’escenari (a més termini, més marge), vegeu taula adjunta. En el gràfic s’observa el PIB 
esperat pel 2020, i el seu marge de confiança si es produeix l’escenari 1. 
 
Taula 1:  Impacte econòmic al PIB                  Gràfic: PIB estimat pel 2020 si el confinament s’acaba 30 abril  

                   
Font: Nuno Fernandes, IESE     Font: Nuno Fernandes, IESE 
 

De les dades es despren que tots els països podrien tenir creixements negatius excepte la Xina. 
Sembla que es deprèn de les dades que el PIB previst pre-covid per ESP era del 1,8% i el de FRA del 
1,2%. A Andorra el Dept. Estadísitítica havia previst al 2018, un PIB pel 2020 del 1,5%. 
 
Deloitte1, apuntaria també a 3 escenaris,  recuperació en V si l’aturada es produeix fins al maig, en U 
si és fins a juliol i el L si és fins a l’obtubre, però en aqeust cas sobre els sectors del consum i 
distribució. 
 
PwC2, no preveu que sigui tant forta com la del 2008 per dues grans diferències: no estem en la 
mateixa situació en la que vem arribar al 2008 (empreses i famÍlies estaven molt endeutades)  i la 
crisi és de naturalesa diferent (al 2008 va colapsar el sistema financer i falta de crèdit que va deprimir 
la demanda, i ara tenim una paralizació temporal de l’oferta i la demandaaturada d’activitat ara 
contra  xoc....). Pel que fa a l’econòmia espanyola, es podria preveure una caiguda del PIB al -1,3%, 
agafant de referència un PIB previst pel 2020 de l’1,8%, i una recuperació en U, en 1 o 2 trimestres 
després de la fi de les mesures sanitàries.  

 
1 Deloitte. COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y distribución. 27/03/2020 
2 PwC. Covid-19. Salida de esta crisis: lecciones de China y del 2008. 23/03/2020 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

30-abr 15-jun 31-jul
Brazil -3.0% -4.0% -7.0%
Canada -2.9% -4.3% -7.5%
China -3.2% -0.6% -3.7%
France -3.2% -5.2% -8.5%
Germany -3.6% -5.9% -9.5%
Greece -4.6% -6.5% -10.3%
Italy -3.7% -6.8% -10.3%
Japan -2.7% -5.2% -8.1%
Portugal -4.5% -6.9% -10.7%
Spain -3.9% -5.8% -9.3%
U K -3.4% -5.4% -8.7%
United States -2.9% -3.8% -6.8%
Andorra ND ND ND
Interval (p.b.) (-1 , +1) (-2 , +2) (-3 , +3)

3 escenaris 
segons la data de 
fi del confinament 
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KPMG3, fa 3 escenaris segons l’estat d’alarma sigui d’1 mes, de 2 mesos o de 3 mesos, pels quals es 
preveu una caiguda d’activitat del 65% i un efecte al PIB segon la taula mostrada a continuació, 
després de la publicació del RDL 10/2020 de 29 de març. Abans del RDL 10/2020 es preveia una 
caiguda d’activitat del 40% i unes contraccions del PIB menors.   
 

 
Font: KPMG. Impacto económico del COVID -19 y la respuesta de política económica. 

 
 
McKinsey4, fa 9 escenaris segons l’eficiencia de les polítiques sanitàries combinada amb  l’eficiencia 
de les polítiques econòmiques.   
 
 

  
Font: Imatge extreta de l’informe de McKinsey COVID-19: Briefing note. 25/03/2020 

 
Sembla que els escenaris més problables serien A1, A2, A3 i A4. L’informe preveu que si es produeix  
l’escenari A3, que significa una ràpid control de la propagació del virus, i una política econòmica 
parcialment efectiva,  la Eurozona tornaria a creixements pre-crisis el primer trimestre del 2021. En 
el cas que es donés l’escenari A1,  i tinguessim un efectiva resposta sanitària però amb rebrots en 
algunes regions, no tornaríem a nivell pre-crisis fins al tercer trimestre del 2023.  
 
 

 
3 KPMG. Impacto económico del COVID -19 y la respuesta de política económica. Actualización semana 20-30 de marzo.  
4 COVID-19: Briefing note. 25/03/2020 
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Però, què pot passar a l’economia andorrana?  
 
Per a l’econòmia andorrana, ni l’estudi de l’ESE ni cap dels mencionats anteriorment,  en donen 
dades, així que intentarem fer una aproximació. Segons el Dept. Estadística de Govern 12/2018, 
Andorra havia previst un PIB aproximat de l’1,5% per l’any 2020. Si suposem afectacions similars5 per 
Andorra, a les que l’IESE preveia per Espanya i França, es prodríen preveure creixements negatius del 
PIB pel 2020 d’un -2,1%, amb un marge de confiança d’entre el -1,1% i el -3,1%, si l’aturada d’activitat 
s’allarga fins a final d’abril. Com argumentarem més endavant, les característiques d’Andorra 
(econòmiques, de proxómitat i seguretat per la bona gestió santària) ens fa ser optimistes i desitjar 
impactes més propers al -1,1% , que no pàs al -3,1%. 
 
La taula que adjuntem a continuació, intenta recollir l’afectació segons els diferents escenaris, però 
no té en compte efectes com una sortida gradual i més ràpida de la crisi a Andorra que a Espanya 
(fruit de la major eficiència de la  política sanitària andorrana), el major impacte que es pot produir a 
la nostra economia per la major dependència del turisme que Espanya o França, i una possible menor 
afectació a Andorra per ser destí de proximitat, entre d’altres afectacions.  
 
Taula:  PIB estimat a AND post-covid, segons imp. ESP, FRA. 

  
Font: pròpia.  

 
Taula:  PIB estimat a AND post-covid, segons imp. ESP, FRA, GR. 

 
Font: pròpia. 

 
Segons  estimacions preliminars de la EFA, realitzades amb la poca visibilitat que es té encara i  
recollint les opinions dels empresaris, estimen que Andorra podria patir un impacte negatiu en el PIB 
del 12%, el que podria situar-lo al -9,5% pel 2020, si l’aturada tingués una durada de 3 mesos. Les 
afectacions en turisme, comerç i restauració, estan sent molt importants, i el nostre principal client, 
el turista espanyol, està sent molt afectat per el fort impacte que esta tenint la crisi a Espanya, 
afirmen des de la EFA, entitat que es  mostra clarament optimista en la recuperació, esperant  que la 
crisi sigui conjuntural i Andorra en surti reforçada.  
 
Des de la Cambra de Comerç s’està treballant intensament des de fa un any en el desenvolupament 
de noves infraestructures, que millorin i facilitin les connexions amb Andorra, el que seria un revulsiu 
econòmic pel país, com també sosté la EFA.  

 
5 Hem fet la hipòtesi que per valorar un impacte que mal-anomenaríem mig entre Espanya i França, calculàvem: 
(ImpEsp + ImpFra)/2,  essent conscients de la poca adaptació a la realitat d’aquesta hipòtesi. 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

30-abr 15-jun 31-jul
PIB estimat Andorra 2020 -2,1% -4,0% -7,4%
Impacte mig Esp, Fra -3,6% -5,5% -8,9%
PIB Andorra previst pre-covid 1,50% 1,50% 1,50%

Impacte Econòmic PIB

3 escenaris segons la data 
de fi del confinament 

Escenari 1 Escenari 2 Escenari 3

30-abr 15-jun 31-jul
PIB estimat Andorra 2020 -2,4% -4,3% -7,9%
Impacte mig Esp, Fra i Gr -3,9% -5,8% -9,4%
PIB Andorra previst pre-covid 1,50% 1,50% 1,50%

Impacte Econòmic PIB

3 escenaris segons la data 
de fi del confinament 

SI tenim en compte Grècia, atenent a la forta 
dependència que té la seva econòmia del 
turisme, es prodríen preveure creixements 
negatius del PIB pel 2020 més acusats, tot i que 
atenent a d’altres factors i partucularitats de 
l’econòmia Andorrana, estimem que aquest 
escenari és molt poc probable. 

En la taula podem veure l’impacte perls 
diferents escenàris, si ens repercutim la 
caiguda mitjana d’Espanya i França.  
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La recuperació  
 
La recuperació dependrà de molts factors, entre ells, l’evolució de la crisi sanitària,  quan 
s’aconsegueixi la vacuna, l’eficiència de les mesures sanitàries, la cooperació entre els països, les 
polítiques monetàries i fiscals, i l’èxit dels governs per mantenir el teixit empresarial, les pimes i 
autònoms, el nivell d’ocupació, etc. Les característiques de l’economia també influirà en la 
recuperació, com el pes que tinguin els sectors en el PIB, per anomenar-ne un que afecta fortament 
a Andorra, com també la no existència d’un banc central al no ser de la UE.  
 
Val a dir que la recuperació també dependrà de les accions que emprenguin les empreses per superar 
la situació actual, adaptar-se i buscar oportunitats. Avui la preocupació és sobreviure, i sobreviure és 
tenir caixa per aguantar. Després s’han de treballar les oportunitats i exigències ens ha dut el covid,  
per fer estratègies diferencials i desenvolupar nous models de negoci, o millorar els actuals. 
 
Els experts coincideixen en que les economies que depenguin de sectors més afectats per la crisi, 
com el turisme, podrien tenir conseqüències més severes. En el gràfic veiem quins sectors han patit 
més fins a març, i el sector turístic és el segon que més està patint. 
 
Gràfic: World Stock Markets. Rendiments sectorials 2020.  

 
Font: Reuters Eikon 
 
Segons Deloitte l’impacte sectorial,  afectaria fortament al turisme domèstic a Espanya, on es preveu 
que no es recuperin nivells anteriors al covid fins entrat el  2021 com mostra el gràfic de la pàgina 
següent. Les xifres i estimacions que hi apareixen,  podrien tenir un efecte molt significatiu a 
l’economia Andorrana, atenent a dependència de la nostra economia del turisme, i principalment del 
turisme espanyol i que algunes fonts i informes situen entre el 60% i el 70%.  
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Font: Deloitte. COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y distribución. 

 
 
Impacte del covid-19 al turisme  
 
L’informe de McKinsey  no preveu una recuperació pel sector del turisme fins al primer o segon 
trimestre del 2021, com es veu en la imatge adjunta. 
 

 
Font: Imatge extreta de l’informe de McKinsey COVID-19: Briefing note. 25/03/2020 

 
Segons informacions publicades a EFETUR, Gilbert Saboya deia al 2018, que el turisme representa 
entre el 40% i el 50% del PIB d’Andorra, el que ens podria fer més vulnerables que altres economies 
no tant dependents del turisme. Segons Nuno Fernandes, les economies que tinguin un PIB provinent 
del sector del turisme superior al 15%, es veuran més afectades, i com es pot observar en el gràfic, 
Espanya n’és una d’elles, i és un dels principals emissors de turisme cap a Andorra.  
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Des de la UHA, s’apuntaven ocupacions d’entre el 10%  i el 15% a l’estiu,  i des de la AHA es dóna per 
perdut argumentant que molts hotelers no tornaran a tenir ingressos fins el desembre, segons la 
darrera Comissió de Turisme i Comerç de la CEA, qui llençava una crida a no entrar en rebaixes de 
preus per anar a low cost i intentar mantenir el turisme de qualitat, segons publicava El Periòdic l’1 
d’abril de 2020.  
 
Gràfic:  Importància del turisme com a % del PIB per països.  

 
Font: Reuters Eikon  

 
El teixit empresarial andorrà consultat apunta a la possibilitat que l’impacte sigui menor, atenent a 
que el factor “proximitat” ens pot ajudar a atraure un turisme que possiblement evitarà els viatges 
internacionals, els destins amb més aglomeracions o menys segurs a nivell sanitari que Andorra, que 
està duent a terme una molt bona política sanitària enfront la crisi, i trasllada una imatge de país 
segur i saludable, que pot ser molt favorable.  
 
Segons Miquel Armengol, des de la Cambra estan valorant una afectació i recuperació en diferents 
fases: 
 
(1) Quan s’acabi o es relaxi el confinament a domicili (2na quinzena d’abril principis de maig) on 
observaríem un impuls en l’economia local. (2) Obertura a Espanya i França (maig o principis de juny) 
que podria impactar positivament a l’economia fruit d’una forta  arribada de turisme. (3) Es confia 
que l’agost s’hagi pogut controlar la situació sanitària i tenir un “bon” mes i que juntament amb un 
el desembre que ens ajudarien  a “curar” una mica les cicatrius d’aquests dies.  (4) En cas que ens 
trobem en una situació més o menys normalitzada, podríem gaudir d’un increment de turisme 
respecte l’any passat gràcies a l’impacte del turisme de proximitat. (5) Desembre, si la neu és puntual 
i s’ha restablert força la normalitat, s’espera haver tancat un capítol amb mal regust que passarà a la 
història de tots.   
 
No podem oblidar però, l’impacte que pot tenir la disminució de la renda disponible i l’increment de 
l’atur en països com Espanya, que han arribat als 3,5 milions d’aturats al mes de març, amb 840.000 
afiliats menys a la seguretat social i 300.000 aturats més, dades que no tenen en compte els més de 
2 milions de treballadors afectats per un ERTO, segons El Periódico al 2 d’abril.  
 
 
 
 
 
 

La pregunta que ens faríem, 
és si l’impacte que produirà el 
covid-19 al PIB andorrà serà 
similar al que es pot donar a 
economies veïnes  amb una 
forta dependència del turisme 
com Espanya?, o per contra, 
tindrem un impacte més suau 
o més profund. Encara no hi 
ha estudis al respecte. 
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IMPACTE AL SECTOR ESPORTIU 
 
 
Respecte la crisi del 2008 
 
Segons una entrevista publicada a Palco23 a Antonio Dávila de l’IESE, sembla que aquesta crisi podria 
ser pitjor que la del 2008 perquè fa 12 anys no es va parar res, i ara el covid ho ha parat tot.  La 
cancel·lació o aplaçament d’esdeveniments, el core de la indústria, té una repercussió directe en la 
venta de productes relacionats, patrocinis i merchandising, el que podria representar un fort impacte 
en el sector. Tot i així, no preveu un canvi de model de negoci però si que patirà un desafiament i una 
possible acceleració en el sorgiment de nous players i nous models de negoci. 
 
Val a dir que, la font principal d’ingressos dels grans espectacles esportius és la venda dels drets de 
televisió,  però tenint en compte que es podrien realitzar  sense públic (possiblement amb major 
acceptació ara que unes setmanes enrere) i  mitigar l’impacte en la sortida de sponsors, tal com 
afirmen algunes fonts consultades.  
 
També segons Dávila, es possible que es doni una caiguda de la renda disponible més significativa 
que al 2008 (més generalitzada i més concentrada), provocant un canvi en el comportament del 
consumidor, el qual podria prioritzar el consum de productes més necessaris, substituint cinema per 
plataformes, restaurant per sopar a casa, i quota del gimnàs per pràctica outdoor o gimnàs virtual 
des de casa.  
 
 
El sector de l’esport post covid-19 
 
Pot canviar aquesta crisi el model de turisme esportiu i transformar-lo cap a un turisme que valori 
encara més la experiència, la sostenibilitat o la proximitat? ... o tindrà un impacte negatiu, per tornar 
a ser igual que abans de la crisi d’aquí a uns anys? 
 
Pot aquest fet obligar als gimnasos a adaptar-se a noves regulacions sanitàries i a un client més 
exigent que buscarà un valor afegit en la instal·lació i els trainers? ... O sigui, no pagarà per consumir 
activitats dirigides virtuals (ja les pot fer des de casa), i abans de tancar-se a un gimnàs tindrà més en 
compte les instal·lacions i seguretat d’aquestes, els equipaments,  els entrenadors i serveis 
relacionats que se li ofereixin, i no vagi a exercitar-se outdoor, amb la irrupció de nous models de 
negoci de pràctiques dirigides i no dirigides a l’aire lliure.  
 
Pot donar-se una acceleració forçosa de la digitalització, la que ens deixarà un consumidor més 
omnicanal que obligarà a empreses, i sobretot al retail, a adaptar-se ràpidament per no patir una 
caiguda de vendes significatives en el futur? 
 
Un dels impactes positius que podria tenir aquesta situació en el sector de l’esport, és que es podria 
donar una reacció post confinament que incrementés el nombre de practicants i el nombre de 
tipologies practicades.  
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Impacte en el nombre de practicants 
 
Segons dades d’un estudi de Salveti Llombart, encarregat per Indescat, que valorava l’evolució del 
nombre de practicants després de la crisi del 2008 i fins a l’any del 2016, es va concloure que els 
practicants actius eren el 52% de la població, el 21% practicava esport de forma ocasional, els que no 
descartaven fer-ne eren el 17%, i els que no en feien i no en tenien cap intensió eren el 10%.  Aquestes 
xifres mostraven increments des del 2012 i un canvi en el motiu de la pràctica: es passava de la 
realització per moda a la incorporació com a estil de vida. Aquest increment en el nombre de 
practicants semblava que s’havia estabilitzat els darrers anys, però amb la situació actual ens deixa 
marge pel creixement (es podrien incorporar practicants del 17% que no descartava fer esport i del 
10%  que no en tenia cap intenció). Ens atreviríem a dir que també es podria incrementar aquell 21% 
que practicava esport de forma ocasional, a tenir un petit repunt post-confinament. 
 
Aquest informe també apuntava que la pràctica de l’esport s’incrementa per dos factors: 

• Factors interns:  l’estil de vida, la imatge i per desconnectar. 
• Factors externs: la promoció de les institucions públiques, l’increment de centres, l’aparició 

de noves pràctiques, la incorporació com un estil de vida de moda, la cohesió grupal,  
l’augment de l’oferta i pels valors de l’esport. 

 
El covid-19 podria ser un factor extern disruptiu, que provoqués un increment en la preocupació per 
la salut, i es traduís en un increment del nombre de practicants. Segons una article a Palco23, 
Comscore ha observat que les cerques a la xarxa en les primeres setmanes de confinament, la gent 
estava més interessada en la cerca d’entreteniment sedentari (com son els llibres, les plataformes 
audiovisuals i el gaming), tot i que també es va observar un increment en el tràfic en pàgines i apps 
d’entrenaments i dieta. Aquestes darreres han incrementat fins el 22 de març, un 31% a Espanya, un 
20% a Alemanya, i un 133% a França o un 69% a Itàlia, dos països on la penetració dels gimnasos és 
més baixa que la mitjana europea.  
 
Segons empresaris del sector del fitness, i altres fonts consultades, es podrien esperar els següents 
impactes positius: 
 

• Increment del nombre de practicants, que es pot traduir en (1) nous socis de gimnasos 
(descomptant una davallada a curt  termini per la priorització de l’estalvi i el consum de bens 
i serveis de primera necessitat), (2) nous practicants outdoor i (3) d’altres que, després de 
descobrir-ho durant el confinament,  seguiran exercint-se des de casa en plataformes virtuals.  
Aquest fet obre una oportunitat als gimnasos amb el negoci de les plataformes online. La Sala 
Magali ja ha llençat la seva plataforma de pagament i DIR ho ha fet de forma gratuïta pels 
seus socis.  
 

• Increment d’ hàbits saludables (esport i alimentació) que poden incrementar la demanda de 
productes ecològics, de proximitat, experiències d’oci i turisme sostenibles,  saludables i 
aquelles que incorporin la pràctica de l’exercici físic. 

 
• Increment de practicants en les pràctiques  de “salut de cos i ment” com el ioga, el pilates i 

altres sense impacte, que actualment s’estan duent a terme a casa, tant per esportistes 
experimentats en altres àrees com per perfils que mai s’havien plantejat fer esport o fer 
esport des de casa.  
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El consumidor post-covid 
 
Segons ens deia Nacho Roses, de Roca Salvatella, en la seva intervenció en la jornada del clúster del 
passat desembre, el consumidor es caracteritzava per 10 atributs.  
 

1. Omnicanal: el 80% busca informació abans a webs o marketplaces. KPMG 2017. La realidad 
de los consumidores online.  

2. Híbrid: el 84% confia en les recomanacions d’amics i familiars. Nielsen. Global Trust in 
advertising. 

3. Sobreinformat: el 77% utilitza l’smartphone mentre està a la botiga per buscar informació del 
producte i comparar preus. KPMG. La realidad de los consumidores online.  

4. Impacient: 3,5 segons és el temps que es passa el consumidor en una web si no li agrada el 
que veu. Observatori Cetelem e-commerce. 

5. Hiperpersonalitzat: el 75% prefereix comprar on els coneguin, coneguin el seu historial de 
compra i els hi recomanin productes específics. Accenture. 

6. Experiencial: el 35% està més a la botiga i el 15% compra més si els hi agrada la música de 
l’establiment. IAB Spain. Estudio anual e-commerce 2018.  

7. Emocional: el 25% que corren la marató de NYC ho fan per motius solidaris. NYRR 2019. 
8. No propietari: l’economia de les plataformes col·laboratives representa l’1,4% del PIB a 

Espanya i podria duplicar-se al 2025. Fundación EY. 
9. Sostenible: el 58% estaria disposat a pagar més per una marca amb comportament ètic. 

Marcas con valores. El poder del consumidor ciudadano. 21 gramos.  
10. Saludable: el consum de productes ecològics creix un 24,5% en un any. La principal raó és la 

salut, encara que impliqui pagar entre un 20% i un 47% més. UOC 2017. 
 
Des del clúster pensem que el repte és treballar i desenvolupar estratègies per adaptar-nos al 
consumidor post-covid, que podria canviar o accelerar alguna d’aquetes característiques i afegir-ne 
de noves.  
 
Segons l’infome de Deloitte COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y 
distribución, el nou consumidor del 2021 experiemntarà, respecte el consumidor pre-covid, els 
següents canvis en distribució de la renda disponible per càpita: Una davallada del poder adquisitiu, 
que durà a un increment de l’estalvi del 40% i de l’alimentació en un 2%. Patirà un a disminució en la 
despesa en restauració del 5%, en viatges i hotels del 12%, i en retail del 10%. 
 
Lara i Mas, exposen en la imatge adjunta, l’evolució cap a unicanalitat. És possible que es produeixi 
una acceleració cap a la unicanalitat, i que l’e-commerce experimenti una incorporació de nous 
consumidors? Podria ser que el model maduri de forma molt més accelerada i que es doni l’entrada 
de nous productes, sent els esportius, uns dels rellevants. 
 
Segons JL Nueno a El Periódico el 25 de març la venda de moda en el canal e-commerce, estaven 
caient el  30% .  
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Font: Per què unes botigues venen i altres no. Lara i Mas.  

 
 
Favorable comportament e-commerce en el sector de l’esport 
 
Bona evolució de l’esport en e-commerce, Cadena de Suministro a 30 de març. 

 
 
L’informe de Deloitte, també preveu un increment de consum de roba d’esport i material de fitness.  
 

 
Font: Deloitte. COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y distribución 

Nueno deia el 2 d’abril a Palco23 que l’e-commerce no 
sortirà tant beneficiat com es preveia perquè les 
caigudes del servei (que han posat de manifest que molts 
operadors híbrids no estaven preparats per la 
omnicanalitat), poden haver afectat a nous consumidors 
on-line, els quals no s’hauran endut una bona impressió. 
Tampoc preveu un increment de compra dels que ja hi 
compraven, i afirma que un cop acabat el confinament 
sortirem tots a comprar a les botigues, generant un New 
Normal. 
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IMPACTE AL SECTOR ESPORTIU D’ANDOORA 
 
L’impacte a la cadena de valor del sector esportiu andorrà (instal·lacions, turisme esportiu i 
producte), el podem classificar segons: 

• Si es pot produir un delay en el consum (com es preveu que passi en producte), entenent que 
tot i que ara no es produeixi el consum perquè les botigues estan tancades, es pot produir 
més endavant o via on-line, i més intensament un cop s’acabi el confinament, aprofitant els 
descomptes a que la majoria de retailers podrien oferir.  

• Si es perd l’opció del consum, com és el cas dels viatges, els bitllets d’avió, les reserves 
d’hotels, o les quotes del gimnasos per citar-ne alguns, on els que ja s’han perdut durant el 
confinament, ja no es podran recuperar. 

 
Sembla que els impactes més importants es donaran en els productes i serveis peribles (instal·lacions 
i turisme, en els que s’ha perdut l’opció  del consum durant el confinament), però també el patiran 
els que no son peribles (producte), encara que de forma menys significativa. Concretament a 
Andorra, podríem pensar en: 
 

• Les estacions d’esquí, que han hagut d’acabar abans la temporada i veuen perillar la 
temporada d’estiu,  i ja estan descomptant decrements de vendes significatius per la 
temporada vinent. Difícilment podran recuperar els ingressos perduts. 
 

• Els hotels, agencies de viatges, operadors especialitzats en experiències esportives o 
experiències a la muntanya,  entre d’altres, que no podran recuperar els ingressos perduts i 
veuen perillar les reserves de la temporada d’estiu i la de l’hivern vinent, atenent a que ja 
estan observant una davallada de l’early booking. El director general de Booking.com deia l’1 
d’abril que encara poden venir moments més difícils, i preveia fortes dificultats a la 
companyia. Expedia anunciava l’acomiadament del 12% de la plantilla, Reportur 30 de març. 
 

• Els gimnasos, spas i altres instal·lacions  podrien patir una davallada d’abonats i usuaris, i 
una pèrdua d’ingrés de les quotes que no cobrin al seus socis actuals, tot i que alguns 
gimnasos andorrans consultats, no estan notant de forma accentuada aquest efecte.  

 
• Els esdeveniments esportius, com el Campionat del Món de BTT, la Ultratrail i d’altres, així 

com les estades esportives i campus, amb un fort impacte en les empreses organitzadores i 
en d’altres sectors, ja que son uns grans generadors de turisme. 

 
• El retail, tant la venda com el lloguer, que al minvar-se l’arribada de turisme no vendran 

l’estoc que ja han adquirit, o que hauran de vendre amb descomptes molt elevats. JL Nueno 
apuntava en un article a El Periódico el 30/03/20,  que la moda de temporada de primavera, 
les botigues multimarca i les marques slow fashion, es veuran fortament afectades, i 
segurament abocades a aplicar forts descomptes que afectaran als seus marges.  
 

• El repte de l’e-commerce a Andorra. Moltes són les opinions que apunten que Andorra té un 
repte a l’hora d’implantar i millorar l’e-commerce.  Des de la Cambra de Comerç d’Andorra, 
ens confirmen que fa temps que es treballa en la liberalització de l’e-commerce per operar 
des d’Andorra a tot el món, facilitant al màxim tot el que es refereix a tramitacions digitals, 
logística, adequació de les legislacions, i altres impediments que hi ha actualment. També 
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s’està analitzant les diverses opcions que hi ha a nivell mundial per poder crear una zona 
franca diferenciada a les habituals i que aporti activitats més selectives i de major valor afegit. 
És de cabdal importància també, que el comerç andorrà emprengui iniciatives i millores per 
a ésser més competitiu en aquest àmbit. 

 
• Els autònoms o microempreses dedicades a l’entrenament, a l’alimentació, a la recuperació, 

i fins i tot a la suplementació esportiva, on algunes ho tindran molt difícil per recuperar part 
dels ingressos perduts i a d’altres els hi serà del tot impossible.  

 
 
 
Iniciatives amb consciència social 
 
Nueno afirma també que moltes marques no han estat útils ni han estat a l’alçada del que vol el 
consumidor, i s’han limitat a mantenir la seva publicitat afegint el #QuedateEnCasa,  i destaca 
positivament  firmes com Pronovias que ha regalat un vestit de núvia a infermeres i metgesses, amb 
una campanya innovadora, socialment conscient i agraint a aquelles persones que ens han curat. Una 
altra iniciativa similar ha estat de la confederació de càmpings del mediterrani, que ha regalat 1.000 
paquets gratuïts d’una setmana als sanitaris.  I destacaríem també Altafit i Synergym, que han cedit 
les màquines de fitness a esportistes professionals per a que puguin seguir entrenant-se des de casa.  
 
Ens omple d’orgull que a Andorra hi ha moltíssimes iniciatives com aquestes, i per citar-ne només 
algunes, destacaríem des d’hotels que cedeixen gratuïtament les seves habitacions als temporers, 
professionals lliberals o desenvolupadors que s’han posat a disposició o han ofert gratuïtament els 
seus serveis, i un gimnàs andorrà ha tingut molt d’èxit en la campanya de cedir a la Creu Roja les 
quotes dels socis que s’han volgut adherir a aquesta iniciativa.  
 
Totes aquestes reflexions, recollides a diferents informes, articles, i opinions,  ens pot dur a pensar 
que el sector de l’esport podria tenir una recuperació després de la crisi més bona i més ràpida que 
d’altres sectors, tot i que l’impacte que pot tenir si no trobem una vacuna, si hem d’aprendre a 
conviure amb el virus, o si la sortida del confinament es produís de forma gradual i només per sectors 
d’activitat concrets, podria afectar més fortament a l’esport, als esdeveniments, al turisme esportiu 
i als gimnasos, patint un impacte més accentuat que d’altres sectors. El que  si que depèn de cadascú 
de nosaltres  és  intentar aprofitar aquests dies de confinament per desenvolupar estratègies per 
adaptar-nos i anticipar-nos a les noves necessitats i exigències del consumidor post covid-19. 
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Altres consideracions 
 
A nivell global, el canvi que pot produir el covid-19 a l’economia, segons diferents articles publicats 
en la premsa d’aquest diumenge 5 d’abril, podrien ser que: 
 

• El teletreball no només és possible, com s’està demostrant en aquestes setmanes, sinó 
que evidencia la innecessarietat de molts dels desplaçaments. Això pot tenir un 
impacte directe en el medi-ambient reduint fortament la petjada de carboni i la 
contaminació, però haurà de comportar l’acceleració de la digitalització.  

• Respecte la globalització es podria tendir a produir localment, depenent menys de les 
importacions i convertint-nos en auto-proveïdors. En tot cas, les empreses hauran de 
tenir en compte el cost de si es trenca la cadena internacional i no només la valoració 
pel baix cost de la mà d’obra de Àsia, Indonèsia, entre d’altres.  

• Es pot tendir a invertir més recursos en recerca i investigació.  
• Molts experts coincideixen en que aquesta pandèmia donarà més poder a les grans 

empreses de Silicon Valley i a les farmacèutiques.  
• Tanmateix molts apunten a que s’ha posat en evidència la utilitat de la unió europea, 

que en aquesta crisi està sent irrellevant.  
 
 
ALGUNES ACCIONS A FER 
 
Segons Deloitte,  els canvis estructurals als que s’ hauria d’adaptar el consum i la distribució , son 
els següents: 
 

 
Font: Deloitte. COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y distribución 
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Segons PwC, a l’informe  Covid-19. Salida de esta crisis: lecciones de China y del 2008 proposa 
diferents accions segons l’etapa: 
 

(1) Controlar la crisi 
o Protegir la caixa. 
o Cuidar i mantenir una comunicació fluida amb els empleats. 
o Redistribució de tasques i equips. 
o Mantenir la força comercial estant a prop dels clients a través de canals de 

comunicació i venda alternatius.  
o Preservar el subministrament de matèries primeres. 

 
(2) Recuperar-se de la crisi: 

• Preparació per una recuperació més accelerada que al 2008 
• Reaccionar àgilment als nous hàbits i comportaments del consumidor 
• Mantenir les estratègies que han estat eficients durant la crisi 
• Estar atents a oportunitats d’M&A 
• Motivar i establir noves fites compartides 

 
(3) Guanyar després de la crisi: 

• Planificació de l’estratègia post crisi en un escenari competitiu que serà diferent a 
l’actual 

 
Segons McKinsey, COVID-19: Briefing note, afirmen que el sliders han de pensar i actuar en 5 
horitzons. 
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Fonts consultades, informes, articles i entrevistes. 
 

1. https://www.iese.edu/es/noticias/recesion-global-crisis-coronavirus/ 
 

2. https://www.diffusionsport.com/la-crisis-del-covid-19-y-la-letra-v-46336/ 
 

3. https://www.lavanguardia.com/vida/20190704/463291049442/el-pib-de-andorra-
crecera-mas-de-un-3-al-ano-hasta-2022-segun-el-gobierno-andorrano.html 
 

4. https://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Productes%20Estadistics/D
%C3%ADptic%20IPC_historic/D%C3%ADptic%20IPC_2018_7.pdf 

 
5. https://www.diffusionsport.com/la-crisis-del-covid-19-y-la-letra-v-46336/ 

 
6. https://www.palco23.com/entorno/antonio-davila-iese-esta-crisis-es-peor-que-la-del-2009-

para-el-deporte-pero-no-cambiara-el-modelo.html 
 

7. https://www.elperiodico.com/es/economia/20200329/moda-comercio-distribucion-
coronavirus-rebajas-7908776 

 
8. http://documentos.fedea.net/pubs/ap/2020/ap2020-02.pdf 

 
9. http://documentos.fedea.net/pubs/ap/2020/ap2020-03.pdf 

 
10. https://www.elperiodico.com/es/economia/20200325/la-compra-on-line-en-el-super-se-

afianza-7905191 
 

11. https://www.elperiodic.ad/editorial/78158/mes-mesures-per-donar-estimuls-a-leconomia 
 

12. https://elpais.com/economia/2020-03-24/la-economia-espanola-se-desplomara-un-10-
este-ano-segun-goldman-sachs-y-el-iese.html 
 

13. https://www.elperiodic.ad/noticia/78196/la-cea-demana-als-hotels-evitar-ofertes-per-sota-
del-preu-real 
 

14. https://www.reportur.com/mexico/2020/03/30/jefe-booking-no-confia-futuro-empresa/ 
 

15. https://www.efetur.com/noticia/turismo-40-del-pib-de-andorra/ 
 

16. https://www.elperiodic.ad/noticia/78195/jover-no-descarta-negociacions-entre-
empresaris-i-treballadors 
 

17. https://www.palco23.com/entorno/jose-luis-nueno-iese-las-marcas-no-han-sido-utiles-y-
no-han-estado-a-la-altura-de-lo-que-quiere-el-consumidor.html 
 

18. https://www.palco23.com/entorno/europa-en-crisis-un-lider-ausente-y-un-doble-shock-las-
claves-economicas-y-politicas-del-covid-19.html 
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19. https://www.palco23.com/entorno/literatura-y-salud-ganan-al-fitness-como-ha-

reaccionado-el-internauta-al-covid-19.html 
 

20. https://www.palco23.com/fuera-de-juego/los-gimnasios-prestan-su-equipamiento-a-
atletas-de-elite.html 
 

21. https://www.govern.ad/mesures-economiques-laborals-i-socials 
 

22. https://www.estadistica.ad/serveiestudis/noticies/noticia4320cat.pdf 
 

23. https://www.estadistica.ad/serveiestudis/publicacions/Productes%20Estadistics/D%C3%AD
ptic%20IPC_historic/D%C3%ADptic%20IPC_2018_7.pdf 
 

24. https://www.elperiodico.com/es/economia/20200402/paro-registrado-marzo-coronavirus-
7914411 
 

25. https://www.reportur.com/mexico/2020/03/30/jefe-booking-no-confia-futuro-empresa/ 
 

26. https://www.timeout.es/barcelona/es/noticias/los-campings-regalan-mas-de-1-000-
estancias-gratuitas-a-los-sanitarios-040120 
 

27. https://www.expansion.com/economia/2020/03/09/5e66183de5fdeae0458b457d.html 
 

28. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Paginas/2020/02
0420-paro.aspx 
 
 


