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Μείωση του ρυθμού ανάπτυξης των δαπανών των νοικοκυριών τον περασμένο 

Ιούνιο στην Ισπανία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία, τα οποία δημοσίευσε η ισπανική τράπεζα BBVA, την Πέμπτη 8 Ιουλίου, 

οι πληρωμές, μέσω καρτών, έχουν μετριαστεί στην Ισπανία, καθώς, τον Απρίλιο τ.έ., η συνολική 

δαπάνη αυξήθηκε μεν, κατά 51,4%, σε ετήσια βάση, ωστόσο, τον Ιούνιο η αύξηση αυτή μειώθηκε 

στο 33,7%. Τον Μάιο, η αύξηση ήταν επίσης μικρότερη του Απριλίου αλλά μεγαλύτερη του 

Ιουνίου και, συγκεκριμένα, ύψους 41,8%. Τα στοιχεία αυτά φανερώνουν την τάση μείωσης των 

δαπανών, που έχει προέλθει από τις υψηλότερες τιμές και την οικονομική αβεβαιότητα των 

νοικοκυριών, τα οποία μειώνουν τις δαπάνες τους σε μη απαραίτητες αγορές, όπως η 

διασκέδαση, πολιτιστικές δραστηριότητες ή γεύματα σε εστιατόρια.  

Αναλυτικότερα, τα στοιχεία της τράπεζας φανερώνουν ότι η μείωση των δαπανών σημειώθηκε 

σε όλες τις εξεταζόμενες κατηγορίες, εκτός των αγορών σε μεγάλες εκτάσεις (αύξηση 24,9%) και 

στην αγορά τροφίμων (αύξηση 21,3%). Κατά τον Μάιο, τα εν λόγω ποσοστά ήταν 21,4% και 

21,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, ο τομέας, που περισσότερο έχει πληγεί, είναι ο ταξιδιωτικός. Μπορεί 

η ετήσια αύξηση να φθάνει το 115.9%, τους προηγούμενες μήνες, όμως αυτή ξεπερνούσε το 

188% τον Μάιο και το 397% τον Απρίλιο. Σε υποτομείς αυτού, οι δαπάνες σε διαμονή αυξήθηκαν 

σε ετήσια βάση, κατά 66,3% τον Ιούνιο έναντι 127,9% και 261,2% τον Μάιο και Απρίλιο 

αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η αύξηση αυτή, κατά τον Απρίλιο, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις 

πολιτικές, που είχαν υιοθετηθεί τον συγκεκριμένο μήνα κατά το προηγούμενο έτος, μειώνοντας 

τις μετακινήσεις.  

Φυσικά, κύρια αιτία της μείωσης του ρυθμού αύξησης των δαπανών είναι ο υψηλός 

πληθωρισμός, που πλήττει την Ισπανία αλλά και γενικότερα την Ευρώπη και την παγκόσμια 

οικονομία. Στην Ισπανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 

(INE), ο πληθωρισμός στη χώρα υπολογίζεται να έχει φθάσει το 10,2%. Αφαιρώντας τα 

προϊόντα, των οποίων η τιμή κυρίως μεταβάλλεται, ο πληθωρισμός στα υπόλοιπα προϊόντα 

υπολογίζεται στο 5,5%. Ιδιαίτερα οι αυξήσεις στα καύσιμα φανερώνουν τη μειωμένη 

δραστηριότητα των Ισπανών στην κατανάλωσή τους, αφού μπορεί τον Απρίλιο τ.έ. η ετήσια 

αύξηση δαπανών να διπλασιάστηκε, όμως του μήνες Μαΐου και Ιουνίου, η αύξηση μειώθηκε στο 

60,3% και 55,7% αντίστοιχα.  

Άλλοι τομείς, που έχουν πληγεί, είναι φυσικά όσοι δεν αποτελούν βασική ανάγκη. Ένας από 

αυτούς είναι και ο τομέας της βιομηχανίας μόδας, αφού οι δαπάνες σε ενδύματα από 40%, που 

είχε αυξηθεί τον Απρίλιο, πλέον αυξάνεται με ρυθμό, μόλις, 15,9%. Παρόμοια είναι και η αύξηση 

στα προϊόντα ομορφιάς, με την αύξηση, τον μήνα του Ιουνίου, να υπολογίζεται στο 18,1%.  

Πάντως, οι Ισπανοί φαίνεται να πληρώνουν, συνεχώς περισσότερο, κάνοντας χρήση των 

καρτών τους. Συγκεκριμένα, οι πληρωμές μέσω καρτών έχουν ξεπεράσει και τα επίπεδα προ 
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πανδημίας, αφού το σύνολο των δαπανών, που πληρώθηκαν, μέσω καρτών, αυξήθηκε κατά 

71%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. Το ποσοστό αυτό αφορά τόσο τις αγορές σε 

καταστήματα όσο και διαδικτυακά. Παράλληλα, τα στοιχεία φανερώνουν ότι οι δαπάνες των 

αλλοδαπών στην Ισπανία επιστρέφουν στα επίπεδα προ πανδημίας.  
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