
Andorra 
Esports 
Clúster

***

webinar 06/04/20





# COVID-19 – IMPACTE MACROECNÒMIC



# COVID-19 – IMPACTE MACROECNÒMIC

• S’han fet 3 escenaris per a valorar l’impacte segons el temps que duri l’aturada de l’activitat. 
• Els principals informes consultats, no han calculat els impactes a Andorra. 



# COVID-19 – IMPACTE A ANDORRA 

Xifres per Andorra si només tinguessim en compte l’impacte mig entre Espanya i França, principals emisors de turime al Principat 



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

• Els escenaris més probables de recuperació son els quadrants sombrejats en negre.
• La recuperació dependrà de l’eficiència de les mesures sanitàries i de política econòmica aplicades a cada país. 



# COVID-19 – IMPACTE AL TURISME 
Font: Imatge extreta de l’informe de McKinsey COVID-19: Briefing note. 25/03/2020

• El turisme serà un dels sectors més afectats, sobretot el de llarga distància. No es preveu una recuperació fins entrat el 2021
• Es recuperarà abans el turisme domèstic. Aquest fet podria ser una oportunitat per Andorra, com a destí de proximitat. 



# COVID-19 – IMPACTE AL TURISME 

Font: Deloitte.

• Altres també afirmen que el turisme i els viatges de llarga distància son els que patiran més, i tardaran més a recuperar-se



# COVID-19 – IMPACTE DEL TURISME 

• Espanya depèn també fortament del turisme, el que fa preveure que possiblement pateixin una  crisi més severa que en 
d’altres països no tant dependents, tot i que cal tenir en compte molts d’altres factors. 



# COVID-19 – IMPACTE AL TURISME 
• El turisme representa entre el 40% i el 50% del PIB d’Andorra

• OPORTUNITAT: Andorra destí de proximitat i segur (bona gestió de la crisi sanitària a
Andorra)

• Espanya depèn fortament del turisme. Es preveu impacte important de la crisi.

• Espanya és el principal emissor de turisme cap a Andorra, aproximadament el 60%-70%
dels turistes d’Andorra són espanyols, i es preveu que pateixin una davallada important de
la seva renda disponible.

• La UHA apuntava ocupacions d’entre el 10% i el 15% per aquest estiu.

• Els AHA dóna l’estiu per perdut “molts hotelers no tornaran a tenir ingressos fins el
desembre”.

• La CEA llençava una crida a no entrar en rebaixes de preus i mantenir el turisme de qualitat.



# COVID-19 – IMPACTE AL SECTOR ESPORTIU



# COVID-19 – IMPACTE AL SECTOR ESPORTIU
• Aquesta crisi podria ser pitjor que la del 2008, segons Dávila (IESE):

• Aturada de l’activitat i dels grans esdeveniments que no es va produir al 2008.
• Davallada de la renda disponible més significativa (més generalitzada i més concentrada).
• Possible canvi de comportament del consumidor, prioritzant productes de primera necessitat.

• No es preveu, segons Dávila,  un canvi en el model de negoci, però si un desafiament:

• Pot canviar el model de turisme esportiu cap un de més proximitat, sostenibilitat i 
maximitzant encara més el valor de l’experiència? … Estem preparats?

• Poden aparèixer regualcions sanitàries que ens obliguin a  modificar  instal·lacions, limitant 
aforaments i aplicar protocols de desinfecció molt exigents? … Estem preparats?

• Pot sorgir un client més exigent, amb preferències outdoor, ja coneixedor de  l’activitat 
dirigida on-line que haurem d’enamorar amb entrenadors, equipaments i serveis 360?... 
Estem preparats?

• Si es produeix una acceleració de la digitalització, estem preparats?



# COVID-19 – IMPACTE NOMBRE DE PRACTICANTS

• Podem preveure un increment en el nombre de practicants?
• La crisi del 2008 va significar un important increment del nombre de practicants, per diversos 

motius, principalment el repte i la desconnexió. 
• Els darrers anys s’havia experimentat certa estabilització en el nombre de practicants.
• Les darreres xifres disponibles mostren que existeix espai per a un increment de practicants.
• Els factors que impulsen la pràctica esportiva ens fan ser optimistes: l’estil de vida, la imatge, 

la salut, desconnectar, la cohesió grupal, la sociabilització,… precisament el que el 
confinament està fent que més anel·lem, per tant , pensem que el confinament en podria ser 
un revulsiu.

• Es podria preveure un Increment en la pràctica d’habits saludables (esport i alimentació, entre 
d’altres)  i experiències outdoor, segons afirmen diferents empresaris del sector del fitness i 
l’alimentació saludable.

• Es podrien preveure increments de les diferents pràctiques esportives de “salut  cos i ment”, 
segons afirmen diferents empresaris del sector de l’esport i el fitness.



# COVID-19 – EL CONSUMIDOR PRE-COVID

Font: Nacho 
Roses, Roca 
Salvatella



# COVID-19 – EL CONSUMIDOR POST COVID

Segons l’informe de Deloitte COVID-19. Impacto y escenarios de recuperación en consumo y
distribución,el nou consumidor del 2021 experimentarà canvis en la seva distribució de la
renda disponible respecte el consumidor pre-covid.

El consumidor, patirà una davallada del poder adquisitiu, que canviarà la composició de en
què es gasta els diners:

• Incrementarà molt significativament l’estalvi: + 40%

• Destinarà una major part de la seva renda en l’alimentació bàsica: + 2%

• Reduirà la seva despesa en restauració: - 5%

• Destinarà menys renda en en viatges i hotels: -12%

• Gastarà menys en retail: - 10%



# COVID-19 – IMPACTE ESPORT A ANDORRA
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 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’hotel, o les quotes del gimnasos per citar-ne alguns, on els ingressos 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.



# COVID-19 – IMPACTE ESPORT A ANDORRA
• Les estacions d’esquí, han hagut d’acabar abans la temporada i veuen perillar la

temporada d’estiu, estan descomptant decrements de vendes significatius per la
temporada vinent. Difícilment podran recuperar els ingressos perduts.

• Els hotels, agències de viatges, operadors especialitzats en experiències esportives o
experiències a la muntanya, entre d’altres, no podran recuperar els ingressos perduts i
veuen perillar les reserves de la temporada d’estiu i un endarreriment en les de l’hivern
vinent. S’observa una davallada de l’early booking.

• 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 i marca
país, s’estan veien obligades a cancel·lar o endarrerir els esdeveniments previstos.



# COVID-19 – IMPACTE ESPORT A ANDORRA
• 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, però preveiem una 
recuperació a mig termini. 

• El retail, tindrà dificultats per vendre l’estoc que ja han adquirit, i molt possiblement 
l’hauran de vendre amb descomptes molt elevats, que afectarà 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  es treballa en la liberalització de l’e-commerce i amb la 

creació d’una zona franca diferenciada, que aporti activitats selectives i de valor 
afegit. 

• També és de cabdal importància que el comerç andorrà emprengui iniciatives per ser 
més competitiu.

• 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. 



# COVID-19 – IMPACTE ESPORT A ANDORRA

Estem 
preparats per 
aprofirat-ho?



# COVID-19 – INICIATIVES AMB IMPACTE SOCIAL 

JLNueno (IESE)  afirma que moltes marques no 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. 
• Confederació de càmpings del mediterrani, que ha regalat 1.000 paquets gratuïts d’una 

setmana als sanitaris. 
• 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:
• Hotels que cedeixen gratuïtament les seves habitacions als temporers, o pistes que han cedit 

allotjament
• Professionals lliberals o desenvolupadors que s’han posat a disposició o han ofert 

gratuïtament els seus serveis,
• Un gimnàs que 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. 



# COVID-19 – ACCIONS A FER

Font: Deloitte. COVID-19. Impacto económico – CB&D



# COVID-19 – ACCIONS A FER

Font: PWC. Covid-19. Salida de esta crisis: lecciones de China y del 2008 .



# COVID-19 – ACCIONS A FER

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



Consideracions finals

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.




