RESUM
EXECUTIU

Estudi sobre
L’Impacte Econòmic
de Mercadona a
Catalunya 2017

1

INTRODUCCIÓ

L'objectiu d'aquest informe, que han fet conjuntament la Universitat
Pompeu Fabra, la Universitat de València i l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (Ivie), és estimar l'impacte econòmic que genera
Mercadona a Catalunya en termes de renda (valor afegit) i ocupació el
2017, incloent-hi no només els impactes directes, sinó també els impactes indirectes i els induïts que genera al llarg de la cadena de valor.

Mercadona ha tingut una aportació directa al PIB (producte interior
brut) de l'economia catalana de 643 milions d'euros i ha generat un
impacte directe de 12.895 llocs de treball, xifres que mostren la importància de Mercadona a Catalunya.
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METODOLOGIA

No obstant això, aquests números només són una part del total d'impactes econòmics que Mercadona genera al llarg de tota la seva cadena de valor. Així, a més d'aquests impactes, que es denominen directes (els que es generen en l'última etapa de la cadena de valor de
Mercadona, que es correspon amb la seva pròpia activitat, és a dir, la
venda final del producte a les seves botigues), l'activitat de la companyia genera altres impactes que es distribueixen al llarg dels diferents
sectors de l'economia com a conseqüència de les compres que fa als
seus proveïdors i aquests al seu torn als seus, i així successivament en
les diferents baules de la cadena de valor. Aquestes compres de mercaderies i la contractació de serveis de diverses índoles tenen efectes
econòmics que es generen gràcies a l'activitat de Mercadona. Això és
així perquè els proveïdors han d'incrementar la seva producció per satisfer la demanda de la companyia, de manera que es generen impactes indirectes tant sobre la renda com sobre l'ocupació.
A més d'aquests impactes directes i indirectes, hi ha un tercer tipus
d'impactes econòmics que també es deriven de l'activitat de Mercadona: els denominats impactes induïts. La renda que Mercadona i els
seus proveïdors generen al llarg de tota la cadena de valor es consumeix en gran part, per la qual cosa l'economia en el seu conjunt ha
d’incrementar la seva producció per satisfer aquest augment de la demanda de béns de consum. L’augment de la producció comporta al seu
torn més renda i ocupació.
En aquest context, si considerem la totalitat de la cadena de valor, incloent-hi per tant els impactes indirectes i els induïts, l'aportació de
Mercadona a la renda i l'ocupació de l'economia catalana és molt superior a la seva aportació directa. Aquest és precisament l’objecte de
l'informe: estimar l'impacte econòmic total de Mercadona en termes
de renda (valor afegit) i ocupació, distingint entre els impactes directes, els indirectes i els induïts. Per a això, s'ha utilitzat la metodologia i
la taula input-output de Catalunya.
L'informe també quantifica els impactes que es deriven de les inversions que han fet el 2017 Mercadona i els seus interproveïdors amb
planta a Catalunya. En aquest últim cas, es tenen en compte únicament les que s’han dut a terme per satisfer la demanda de Mercadona.
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RESUM
DE RESULTATS

Els resultats principals que s’han obtingut de l'activitat econòmica de
Mercadona a Catalunya en l'exercici 2017 es resumeixen en els següents:

1. Les 259 botigues que Mercadona té a Catalunya (16 % del total de
Mercadona a Espanya) donen feina a 12.895 treballadors (15,2 % de la
plantilla total de la companyia).

2.

De manera directa, Mercadona va aportar 643 milions d'euros al
PIB de Catalunya (0,3 % del PIB català) i 12.895 llocs de treball (0,4
% de l'ocupació de Catalunya). No obstant això, aquests impactes són
només una part del total dels impactes econòmics que Mercadona genera al llarg de tota la cadena de valor. Si hi afegim els impactes indirectes que es generen al llarg de la cadena de producció i els impactes
induïts (a través del consum que les economies domèstiques fan d’una
part de les rendes que reben), la companyia genera 2.494 milions
d’euros de renda (PIB) i 64.255 llocs de treball en l'economia catalana.
Aquestes xifres d'impacte total representen l’1,1 % del PIB català i l’1,8
% de la seva ocupació el 2017.

Distribució sectorial
de l’impacte
Catalunya

3.

Del total d’impactes estimats, el 94 % té l’origen en l'activitat que
generen les despeses corrents de Mercadona a Catalunya, mentre que
el 6 % restant té l’origen en les inversions que tant la companyia com
els seus interproveïdors fan a Catalunya.

PIB
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76,6%
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14,2%

 Agricultura,
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5,6%
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Impacte
econòmic total de Mercadona
a Catalunya el 2017

1,1%
del PIB

(2.494 milions d’euros de renda)

1,8%

de l’ocupació

(64.255 ocupats)

4. Del total de renda que Mercadona ha generat a Catalunya (2.494 mi-

lions d'euros), el 25,8 % és un impacte directe que es correspon principalment amb els sous de la plantilla de la companyia i el seu benefici, mentre
que la resta són impactes indirectes (53,5 % del total) i induïts (20,7 %).
En el cas de l'ocupació, l'impacte directe, que està format pels treballadors que componen la plantilla de Mercadona a Catalunya, excedeix el
20%, mentre que la resta és indirecte i induït.

5. La distribució sectorial dels impactes totals mostra que, de manera

agregada, el sector de l'economia catalana més beneficiat per l'activitat
de Mercadona és el de serveis, ja que concentra el 76,6 % de la renda
generada, sobretot el comerç (42 % del total). En el cas de l'ocupació, el
72,6 % es genera en els serveis (el 42,3 % en el comerç). Cal destacar que
el 18,2 % de l'ocupació que Mercadona genera a Catalunya és en el sector
agroalimentari (11.722 llocs de treball), que inclou tant el sector primari
com la indústria agroalimentària.
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CONCLUSIONS

Tal com passa a escala nacional, Mercadona també té un
efecte tractor elevat sobre l'economia catalana. Així, per
cada euro de renda (salaris, lloguers i beneficis) que Mercadona genera a les seves botigues catalanes, es generen
addicionalment 4 euros a l'economia catalana i per cada
lloc de treball que es genera a Mercadona mateixa, se’n
creen gairebé 5 més a l'economia catalana com a resultat
tant de les compres que la companyia fa a altres empreses
com de les inversions que promou.
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