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1. Caiguda activitat econòmica
Caiguda activitat econòmica
50% de caiguda en confinament
4% PIB cada mes de confinament
2 mesos: 8% caiguda en el PIB

Caiguda 
consum 
i Inversió

Morositat i 
Tancament d'empreses  

13%     20%      26%Atur
Menys benestar



-39%
18-2: 3800

18-3: 2300

EUROSTOXX
2019                   2020
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Caiguda activitat 
econòmica

Caiguda consum 
i Inversió

Morositat i 
Tancament empreses  

Atur - Menys benestar

Durada i intensitat COVID-19

Governs:
- Subvencions a fons perdut
- Ajudes de liquiditat

Empreses i particulars: 
- Capitalització i liquiditat
- Solidaritat en totes les direccions

1. Caiguda activitat econòmica
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Caiguda de l'activitat  econòmica: Previsió FMI 14-4-2020

1. Caiguda activitat econòmica
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2. Bones pràctiques empresarials
• Controlar les emocions. Evitar la sobre reacció
• Prioritzar les persones: manteniment llocs de treball i donar 

confiança
• Solidaritat en totes direccions
• Protegir actius estratègics (proveïdors?)
• Revisar model de negoci: 

• Simplificar 
• Més teletreball
• Millorar habilitats digitals

• El cas de Lin Qingxuan
De -90% a +200%
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• Anàlisi escenaris: Preparar-se pel pitjor i pel millor
• Avaluar impacte (favorable, desfavorable, neutral) 

i durada (curta, llarga)

Vendes previstes inici

1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12

Vendes previstes ara

Vendes 
mensuals

2. Bones pràctiques empresarials
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Assegurar liquiditat
• El nivell de capital és adequat (40%)? Cal aportar capital?
• La liquiditat està en perill? Pressupost de caixa per setmanes (i revisió diària) 

• Revisar inversions i dividends
• Préstecs i avals (ICO, ICF...)
• Prioritzar gestió fons de maniobra:

• Estocs (assegurar subministraments)
• Clients (sistemes de cobrament, factoring...)
• Proveïdors: Renegociar, retrassar o adelantar pagaments

• Aplaçament pagament impostos i altres compromisos

2. Bones pràctiques empresarials



10

Defensar marges i resultat
• El benefici està en perill?
• Variabilitzar cost fix (ERTOS, assegurances...)
• Noves oportunitats de negoci:

• Productes que augmenten demanda
• Canals que augmenten demanda: online

Einstein (1929): 
“Les crisis porten progressos...
per que la creativitat neix de l’angoixa”.

2. Bones pràctiques empresarials
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Identificar oportunitats: (hi haurà guanyadors i perdedors)
2. Bones pràctiques empresarials



La història es repeteix... Hi ha vida durant les crisis.
Les crisis s'acaben 
I ara:
1. Pensar a llarg, evitar persones negatives
2. Innovació, resiliència
3. Planificar també escenaris extrems
4. Assegurar liquiditat: capital, ajuts
5. Revisar compromisos, variabilitzar despeses
6. Revisar inversions, dividends
7. Aprofitar oportunitats de negoci i inversió
8. Compte amb el deute global
9. Posar persones, clients, proveïdors al centre

3. Conclusions
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