
 

 

La guerra de preus i distribució 
     

Fa uns dies llegia que el Servei exterior de el Departament d'Agricultura dels EUA 

(FAS-USDA) acabava de publicar un informe sobre la guerra de preus en què es troben 

immerses les tres grans empreses de la distribució espanyola. 

 

Em va semblar d'interès recordar-ho i que tinguem una informació, encara que 

americana, que ens pot servir per comprendre els problemes de preus que com sempre 

acaben afectat els productors, agricultors i ramaders. "El confinament, deia l'informe, 

provocat pel Covid i el consegüent tancament de la restauració va suposar que el 2020 

les vendes a la distribució espanyola augmentessin en un 6,4%, sector que habitualment 

manté xifres molt estable". 

 

Sempre segons l'informe, Mercadona va continuar com a líder de la distribució 

espanyola, amb un 24,5% de quota de mercat. No obstant això, en 2020 va perdre 

terreny, i tot i que el descens no va ser alt (-1,1%) va resultar significatiu perquè va ser 

el primer retrocés en el seu creixement en 20 anys i més, va ser el més alt en 

comparació amb les empreses competidores. 

 

Carrefour també va seguir en el segon lloc, amb una quota del 8,4%. Va registrar un 

descens però només de el 0,3%, especialment per les menors vendes dels hipermercats, 

als quals els consumidors tenien més dificultats d'accés per la llunyania en els períodes 

de restricció de moviments. 

 

El guanyador ha estat Lidl, que el 2020 ha incrementat la seva quota de mercat en un 

0,5% fins al 6,1%, cosa que l'ha col·locat en tercera posició, desplaçant Dia a la quarta, 

que ha perdut un 0, 6% el 2020, quedant-li una quota de l'5,8%. 

  

En aquest escenari també cal afegir, que el 2020 han millorat la seva situació les 

cadenes regionals de distribució com Consum (València), Dinosol (Illes Canàries), 

Gadisa (Galícia), Bonpreu (Catalunya), Ahorramás (Madrid), BM (País Basc) i que han 

entrat dos nous jugadors, Amazon amb les seves vendes d'alimentació on line i Mere, 

hard discount rus que té previst obrir botigues a les principals ciutats espanyoles. 

 

Guerra de preus 

No és estrany que amb aquest panorama, els experts vaticinen una dura guerra de preus 

en 2021, guerra que ja ha començat: 

 

•Aldi va ser la primera a colpejar, els seus preus en 2021 són un 0,75% més baixos que 

el 2020. 

•El va seguir Lidl immediatament, anunciant descomptes de fins al 50% en el 15% dels 

seus productes. 

•Més recentment, van seguir Carrefour, Alcampo, Eroski i Supercor, amb una estratègia 

menys agressiva, però sumant-se a la tendència de baixar preus en categories 

específiques. 

•Mercadona retarda entrar en aquesta guerra, a el menys de moment. 

 



En aquesta guerra de preus, com ha passat en moltes altres ocasions, la distribució 

sembla oblidar-se de el sector productor, que és un sector essencial, que va ser molt 

aplaudit durant el confinament per la tasca inestimable que va realitzar, perquè totes les 

famílies disposéssim d'aliment. Les reduccions de preus que es fan en els lineals acaben 

traduint-se en preus més baixos per als agricultors i ramaders, que són els que acaben 

pagant els descomptes que se li fan a el consumidor. Això últim no ho diu l'informe 

americà però es bo de tenir-ho en compte ja que pot tornar a provocar manifestacions 

com les produïdes abans de el confinament per la pandèmia. 
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