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Η μειωμένη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ισπανία λόγω της πανδημίας 

 

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στον ευρύτερο πληθυσμό και 

ιδιαίτερα στην Ισπανία, όχι μόνο για τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία αλλά και στην οικονομία, 

όπως επανειλημμένα έχει διατυπωθεί σε έγγραφά μας. Δεδομένων των δυσοίωνων προβλέψεων 

για το τρέχον έτος, οργανισμών και τραπεζών, για την πορεία της ισπανικής οικονομίας και τη 

δραματική αύξηση της ανεργίας, η οποία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει το 20% (για το 2019, 

έκλεισε στο 14,1%), η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει μειωθεί αρκετά, το οποίο αναμένεται να 

επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την εσωτερική ζήτηση. 

Συγκεκριμένα, σε έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρία EY-Parthenon, που δραστηριοποιείται 

στο χώρο της στρατηγικής συμβουλευτικής, σε δείγμα 2.100 ατόμων, το 58% των Ισπανών 

αναμένει μείωση των εσόδων τους, τους επόμενους μήνες. Ως επακόλουθο, οι πολίτες θα 

μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα έξοδά τους, αγοράζοντας λιγότερο. Ένα αξιοσημείωτο 

ποσοστό 7%, πιστεύει ότι τα έσοδά του θα είναι μηδενικά εντός των επόμενων μηνών. Μάλιστα, 

τα έσοδα του 40% έχουν ήδη μειωθεί ενώ η κατάσταση είναι χειρότερη για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες, καθώς το ήμισυ έχει ήδη μειώσει τα έσοδά του, ενώ το 25% ανησυχεί για μηδενικά 

έσοδα το επόμενο διάστημα, εφόσον η κατάσταση δεν βελτιωθεί. Παρόμοιες ανησυχίες 

παρατηρούνται και στα άτομα που έχουν επηρεαστεί από την προσωρινή μείωση εργατικού 

δυναμικού (ERTE). Αντίθετα, οι πιο αισιόδοξοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, οι 

οποίοι γνωρίζουν ότι δεν θα χάσουν τα έσοδά τους. 

Αναφορικά με τις εκτιμήσεις για το μέλλον της οικονομίας, σχεδόν ολοκληρωτικά, οι πολίτες 

δηλώνουν απαισιόδοξοι. Η μεγάλη πλειοψηφία, ήτοι το 67% θεωρεί ότι η πλήρης ανάρρωση της 

οικονομίας και η επιστροφή στην πραγματικότητα θα αργήσει να έρθει, κατά τη διάρκεια της 

οποίας, η γενική κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη. Επίσης σε μακροχρόνια περίοδο, αλλά πιο 

βραχυχρόνια από τη μεγάλη πλειοψηφία, το 31% υπολογίζει ότι θα επανέλθουν τα προ-

πανδημίας επίπεδα. Αισιόδοξο για ταχεία ανάρρωση και μετριασμένες επιπτώσεις, είναι μόλις το 

2% των ερωτηθέντων πολιτών.  

Σύμφωνα με τους αναλυτές της EY-Parthenon, η μειωμένη εμπιστοσύνη στην οικονομία θα έχει 

σημαντικές συνέπειες στις αγορές που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα, σε όλους 

τους τομείς, από την αγορά ενδυμάτων έως την πραγματοποίηση ταξιδιών. 

Σε αντίστοιχη έρευνα της τράπεζας Cetelem του ομίλου BNP Paribas, το 60% των Ισπανών 

δήλωσαν ότι θα ακυρώσουν προγραμματισμένες αγορές άνω των 300 ευρώ, εξαιτίας της 

οικονομικής τους ανησυχίας. Μεταξύ αυτών, παρατηρείται ότι η μεγάλη πλειοψηφία, περί το 80% 

με 90%, δεν θα αγοράσει προϊόντα τεχνολογίας, τα οποία ευελπιστούσε να αγοράσει για το τ.έ., 

πριν από τις συνέπειες της πανδημίας. Παρόμοιο είναι το ποσοστό για όσους ακυρώνουν τις 
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αγορές οικιακών συσκευών καθώς και άλλων, όπως τηλεοράσεων, ενώ στα ίδια επίπεδα κινείται 

και η ακύρωση της αγοράς αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Αντίθετα, από όσους δήλωσαν ότι θα 

ακυρώσουν αγορές τους, μόνο το ήμισυ θα ακυρώσει τις διακοπές του, ενώ το 44,5% θα αγοράσει 

ενδύματα και υποδήματα μετά τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία, για την 

οποία αναμένεται να αποφασιστεί αύριο αν θα συνεχιστεί ή όχι. 

Οι ανωτέρω έρευνες δείχνουν την ανησυχία που επικρατεί στη χώρα για το μέλλον της οικονομίας 

της. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να σημειωθεί ότι η Ισπανία είχε βιώσει μία ισχυρή οικονομική 

κρίση την περίοδο 2009-2013, από την οποία όμως είχε ανακάμψει. Η ανάπτυξη της χώρας, αν 

και βρισκόταν σε ήπια επιβράδυνση από το 2016, εξακολουθούσε να βρίσκεται πάνω από τον 

μέσο όρο της Ε.Ε. ενώ το δημόσιο χρέος και η ανεργία, τα οποία και αποτελούν τα αγκάθια της 

οικονομίας της, μειώνονταν χρόνο με το χρόνο. Δεδομένων όμως των αρνητικών οικονομικών 

εξελίξεων παγκοσμίως και της κατάστασης της πανδημίας στην Ισπανία (η οποία πλέον δείχνει 

να βρίσκεται υπό έλεγχο καθώς τα στοιχεία κινούνται συνεχώς πτωτικά τις τελευταίες ημέρες, με 

συνολικά, από την απαρχή της κρίσης, 219.329 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 25.613 θύματα που 

κατέληξαν και 123.486 ιαθέντες), η οποία ανάγκασε σε απόλυτο κατ’ οίκον περιορισμό τους 

πολίτες για 48 ημέρες, οι επιπτώσεις της θα είναι μεγάλες. Ακόμη, είναι αβέβαιο να γνωρίζουμε 

τόσο την ακριβή έκτασή τους όσο και τη διάρκεια της ύφεσης, με την ανεργία και το δημόσιο χρέος 

να εκτοξεύονται για το 2020. 
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