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Aprofitant les oportunitats de la crisi i 
mesures per a corregir febleses
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1.Una crisi de confiançaç
Bombolla inmobiliària Fraus-Escàndols

Crisi financera                    Desconfiança
Crack borsari

Crisi inmobiliària

Crisi econòmica generalCrisi econòmica general
Recesió
Atur...Atur...

Crisi de confiança

3



Explota la bombolla 
d l ' t '

4
del 'pata negra'



2 Quant durará la recessió?2.Quant durará la recessió?

• Evolució del PIB

4%
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2 Quant durará la recessió?2.Quant durará la recessió?

• Evolució del PIB

è
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Model japonès o
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Menys pessimisme: Moltes coses 
han canviat molthan canviat molt

1929 2008-2009

Bancs Centrals No varen 
actuar

Si

Fallida bancs Si No
Assegurança dipòsits No SiAssegurança dipòsits No Si
Assegurança d’atur No Si
Seguretat Social No Si
Salari mínim No SiSalari mínim No Si
Acció conjunta Governs 4 anys 2 mesos

7Plans rescat Governs No Si



2.Quant durará la recessió?
Ajudes al sector financer
i lt t l 2008 2009 I t t l i 2008 2009i altres sectors clau 2008-2009 Increment estalvi 2008-2009 

Baixos tipus d’interès

Reducció preus (vivenda...) 2008-2009 

Recuperació de la borsa 2009 
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2.Quant durará la recessió?
Ajudes al sector financer
i altres sectors clau 2008-2009 Increment estalvi 2008-2009i altres sectors clau 2008-2009 Increment estalvi 2008-2009 

Baixos tipus d’interès

R d ió ( i d ) 2008 2009Reducció preus (vivenda...) 2008-2009 

Venda de l’estoc de vivendes 2009-2010

Recuperació construcció                                  Recuperació de la borsa 2009
a ritmes sostenibles
i altres sectors clau 2010-2011

Expansió 2010-2012 (segons sectors)
Reducció de l´atur 2010-2012Incògnites: Reducció de l atur 2010 2012

Recuperació del consum 2010-2012

Incògnites:
-Fraus
-Terrorisme
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Terrorisme
-Confiança...



Hi han brots verds?Hi han brots verds?
• Augment dels dipòsits• Augment dels dipòsits
• Recuperació a nivell internacional (USA, Alemanya, 

França, Austràlia…
• Augment exportacions
• Recuperació borsa

Increment % notícies econòmiq es positi es• Increment % notícies econòmiques positives
• Increment venda vivendes
• Increment venda automòbils primera i segona màIncrement venda automòbils primera i segona mà
• Augment del % de persones (53%) que creuen que 

l’economia anirà millor en el 2010…
P ò lt d d i ti t• Però moltes dades segueixen negatives: atur, 
concursos creditors, ERO, crisis locals 
(Grècia Dubai ) desconfiança
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(Grècia, Dubai...), desconfiança…



La crisi als mitjansLa crisi als mitjans
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Font: elaboració pròpia



Temps de
maquillatges,
fraus, escàndols...

Madoff: 
50 000 ili $

D t i h d t dibilit t 6% b

50.000 milions $ 

•Durant quinze anys ha donat rendibilitats un 6% per sobre 
del mercat.

•Mai va explicar com s´ho feia.

•Friehling & Horowitz, un auditor jubilat. Durant els darrers 
15 anys només ha tingut un client: Madoff. Les seves 

fi i t 7 2

12
oficines tenen 7m2
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2 Quant durará la recessió?2.Quant durará la recessió?

• Evolució del PIB

Model
possible
si ho 
treballem

Model japonès oj p
del 1929

142008   2009          2010



3.Com reneixer amb més 
empenta?

è• Estratègies i oportunitats:
Financeres

-Asegurar la liquidesa
-Aprofitar preus baixosp p

Innovació
-Millorar generació de valorMillorar generació de valor
-Generar ingressos
-Reformes estructurals-Reformes estructurals
-Actitud proactiva
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Evolució del sector

Vendes sector
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Evolució del sector amb recessióEvolució del sector amb recessió
Publicitat -10%
Vi d 60%Vivenda -60%
Automòbil -50%
Turisme -12%Turisme -12%
Aliment. -8%

Vendes sector

Obra públ. +8%
Sanitat +4%
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Promig -4%



Evolució del sector amb recessió +
transformació sectorial

Ag.viatges trad. -30%

Vendes sector 
negoci 

Venda
amb g

tradicional
amb
nous
negocisg

Desigual +70%
18

Desigual 70%
Ciao.com +50%



Estratègies empresarialsEstratègies empresarials
Menys innovació Més innovació

Finances
més

Menys innovació  Més innovació

Caiguda vendes i 
beneficis

Increment vendes
Creixement omés

conserva-
dores

beneficis Creixement o
manteniment de
beneficis

Caiguda vendes i
importants pèrdues

Finances 
més 

importants pèrdues

ERO
C d dit

19
arriscades Concurs de creditors

Fallida



“La crisi porta progressos... perquè la creativitatLa crisi porta progressos... perquè la creativitat 
neix de l’angoixa. 

En les crisis neixen els invents els descobrimentsEn les crisis neixen els invents, els descobriments...
La veritable crisi és la crisi de la incompetència”

20
Albert Einstein



3.1.Asegurar la liquidesa
Enfortir el balanç

Mitja 
i bi Mitjaimmobi-
liaries 
en

Mitja
empreses 
d’altres

Inditex Torres
en 
concurs
Any 

d altres 
sectors en 
concursy

2009 Any 2009

PN /Actiu 12% 21% 52% 56%
21

PN /Actiu
Any 2007

12% 21% 52% 56%



3.2.Aprofitar preus baixos
Comprar immobles amb descompte

El preu de la vivenda 
ha caigut 20-30%:a ca gut 0 30%

-Moltes immobiliàries 
no poden aguantar
-No baixarà gaire més 
( t(excepte segona 
residència i el que s’ha 
fet malament)fet malament)
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3.2.Aprofitar preus baixos
Comprar empreses a bon preu

5-2009: Prefabricats Pujol compra la 
fábrica de Bison a Leeds (Anglaterra)

12-2008: Nutrexpa acaba de comprar la 
di i ió d l d SOS C é 195divisió de galetes de SOS Cuétara per 195 
milions, d’euros, enlloc dels 300 milions 
previstos fa un anyprevistos fa un any
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3.3.Revisar el model de negoci                                        

24
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IKEA: Productes de qualitat, funcionals i a preus baixos 

I+D
-Cost objectiu
Di f i l i d ió d t-Disseny funcional i reducció de costos

-Homogeneització
Logística

-Empaquetat pla
Compres

-Relacions ll.t. amb proveïdorsp
-Mínim rebuig de materials

Vendes

Botigues en zones barates-Botigues en zones barates
Menys burocracia
Relació amb el client

-El client posa temps
-Autoservei
-Cerca producte

26

p
-Transport
-Muntatge
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Com poden oferir uns 
preus tan baixos?preus tan baixos?

Activitatct tat

Valor                         No valor

Reenginyeria           Eliminar
ExternalitzarExternalitzar
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Espai Danone
Restaurant, merchandising... 300 m2, 500.000 €, 15 empleats 

“No volem competir amb els distribuidors, sinoNo volem competir amb els distribuidors, sino 
enfortir la relació amb el consumidor“
Jérôme Boesch, Dtor. Gral. de Danone
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Impacte de la tendència low-costp
Marca blanca Seguidors Marca líder

Preus 7,5% 10% 7,5%

Vendes

Accions Baixar costos Baixar 
t

Baixar costos
Millorar 
qualitat

costos
Nínxol

Potenciar 
marca

Impacte 
final

Reforçament Desapari-
ció 65% 

Manteniment

33marques
Font dades: Improven, 2009
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Límits en la reducció de costos

El 80% plans reducció de costos fracassen.
C lid t d
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Causes: manca lideratge, de mesura, 
de tenacitat... (Ernst & Young, 2009)



3.4.Generar ingressos
Crear una empresa

1929-1931:
Ferrari EsteveCrear una empresa Ferrari, Esteve, 
HUSA, Citizen, 
Acciona, Warner, , ,
American Airlines, 
Fortune, FIATC, 
Hewlett Packard,
Guipuzcoana...

“Quan hi ha crisi és el millor 
moment per a començar”

36

p ç
Luciano Benetton



Exemples d’activitats emergents:Exemples d activitats emergents:

• Serveis a les persones (sanitat wellbeing )• Serveis a les persones (sanitat, wellbeing...)
• Seguretat
• Cobrament de morosos
• Outsourcingg
• Assessorament (ERE...)
• Internet i TIC• Internet i TIC
• Low cost
• ...
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3.4.Generar ingressos amb les TIC

38
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Exemples e p es
d’empreses

i dreinventades

1865: Nokia
(cables)

1902 Mi t

(cables)

40
1902: Minnesota
Mining & Manufacturing



3.5.Reformes estructurals
Mé t è i i fi iè i lMés transparència i eficiència en la 
gestió públicag p
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3.5.Reformes 
estructurals 

Millora 
infraestructures

per a guanyar competitivitat

Reformes legals:g
Llei Concursal, morositat...

Fiscalitat: estímul inversió,Fiscalitat: estímul inversió, 
autofinançament...

Altres (TV )Altres (TV...)
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Pensió d’Angel Corcóstegui: 108 milions d’euros

Pensió d’José I.Goirigolzarri: 52,49 milions d’euros

Ventall salarial: de 1 a 200/400
43

Ventall salarial: de 1 a 200/400



3.6.Actitud proactivap
Posar-se les piles
Recuperar la cultura de l’esforçRecuperar la cultura de l’esforç
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3 6 Actitud proactiva3.6.Actitud proactiva
Millora individual

•• ““tUtU has de  has de  •• tUtU has de  has de  
ser el canvi que ser el canvi que ser el canvi que ser el canvi que 

voldries en el voldries en el 
monmon””

Gandhi
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4.Conclusions4.Conclusions
Una crisi de confiança
Menys pessimismeMenys pessimisme

-2010: represa econòmica
-Encara hi han oportunitats per a 
l l lles persones, les empreses, els 
governs...
-Com reforçar-se?-Com reforçar-se?

-Assegurar liquidesa
-Aprofitar preus baixosp p
-Revisar model de negoci
-Generar ingressos
R f t t l
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-Reformes estructurals
-Actitud proactiva



Estratègies empresarialsEstratègies empresarials
Menys innovació Més innovació

Finances
més

Menys innovació  Més innovació

Grup Pujol
Taurus

Inditex
Mangomés

conserva-
dores

Bon Preu
La Fageda
Ros Roca
RACC

g
La Caixa
Torres
Danone
Metalq imiaRACC

Nutrexpa
Tous
Sita Murt

Metalquimia

Rosa Clará

Hospitals
Caixes que han de fusionar-se

Abertis
Gas Natural

Booking.com
Abacus / Cultura 03

Finances 
més 

Caprabo Desigual

Empreses en concurs
Habitat

Automòbil

47
arriscades Martinsa Fadesa

Inmobiliaria Colonial
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4. Conclusions
La historia es repeteix...

COBDÍCIA ...CEGUERA...
PÀNIC...CEGUERA...

...l’únic que canvia és         
el tipus de bombolla...p

Ara cal                         
aprendre la lliçó, ç
finances 
conservadores, 
innovació i 
aprofitar les 

49oportunitats per 
reforçar-se...
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