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El consum privat a Barcelona es recupera durant la primera partde l’any però encara no assoleix el valor previ a la pandèmia.
El present informe presenta l’evolució del consum privat a la ciutat en temps real en base a les dades d’ús detargetes de crèdit/dèbit del banc BBVA als comerços de Barcelona.

1 Evolució del consum privat a Barcelona
1.1 Despesa mitjana setmanal amb targeta als comerços de Barcelona
La despesa realitzada als comerços de la ciutat ha mantingut una tendència creixent durant el primersemestre del 2021 però sense arribar a assolir el nivell de despesa previ a la pandèmia. Durant elprimer semestre la despesa ha estat un +13,5% superior a la del primer semestre de 2020 peròun 16,5% inferior a la del primer semestre de 2019.
Més concretament, al segon trimestre del 2021 la despesa registra un increment del 51,3% enrelació a l’any anterior (afectat pel confinament domiciliari durant el mes d’abril i reoberturagradual posterior). Tanmateix, es manté un -12,9% per sota de la despesa del segon trimestre de2019.
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Gràfic 1: Valor mitjà de les transaccions (€) a Barcelona

1.2 Despesa mitjana setmanal per grans sectors de despesa
L’aixecament de les restriccions a l’activitat i l’oci durant el segon trimestre s’han traduït en un im-portant augment de la despesa d’alguns sectors destacant el de serveis turístics i de restauració,
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multiplicant per més de tres vegades el valor del mateix període de 2020 (+236%); el de cultu-ra, lleure i esports (+158%); transports i automoció (+109%) i vestit, calçat i moda (+120%).Tanmateix, si es compara amb el segon trimestre 2019, la despesa en transports i automoció ésencara un -15,9% inferior, la de serveis turístics i restauració és manté força allunyada del nivellprepandèmia (-30,8%), i la despesa en vestit, calçat i moda és gairebé la meitat (-46,5%). En canvi, ladespesa en cultura, lleure i esports ja s’aproxima molt al nivell de 2019 (-2,4%).
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Gràfic 2: Valor mitjà de les transaccions (€) per Grans Sectors a Barcelona

1.3 Despesa mitjana setmanal per categories de despesa
Durant el segon trimestre de 2021 les categories que han protagonitzat els increments relatiusmés importants han estat les d’allotjament; lleure; bars i restauració; llibres i premsa i llar. Ladespesa en allotjament queda però encara força per sota de la del mateix trimestre de 2019 (-70%)mentre que la de bars i restauració ha estat un -16% inferior i la despesa en llibres i premsa haquedat un -3,5% per sota del nivell previ a la pandèmia.
En canvi, la despesa de lleure creix força aquest trimestre i supera en un 15% el valor del segontrimestre de 2019 mentre que la despesa de la llar ha estat un 18,8% superior al nivell de 2019.
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Gràfic 3: Valor mitjà de les transaccions (€) per categories:

2 Evolució del consum privat per districtes
2.1 Despesa mitjana setmanal amb targeta
La despesa en consum ha crescut a tots els districtes durant el segon trimestre de 2021, tant enrelació amb el primer trimestre de l’any com respecte al segon trimestre de 2020, destacant entermes relatius els repunts interanuals de Ciutat Vella (+87%), l’Eixample (68%) i Sarrià-Sant Gervasi(+52%). Tanmateix, ni Ciutat Vella ni l’Eixample aconsegueixen recuperar el nivell de despesa previa la pandèmia. A Ciutat Vella la despesa se situa en un -37% per sota del segon trimestre de 2019 i al’Eixample un -27%.
Tampoc recuperen el nivell previ a la pandèmia les Corts (-4,2%) i Sant Martí (-5,5%). En canvi, ala resta de districtes sí que es recupera aquest nivell, especialment a Nou Barris (28,6%) i Horta-Guinardó (19,4%).
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Gràfic 4: Valor mitjà de les transaccions (€) per districtes

3 CITACIÓ DE LA FONT
Ajuntament de Barcelona (2021): Consum Privat a Barcelona - 1r Trimestre 2021. Oficina Municipalde Dades, Barcelona, Versió 1.0.

4 LLICÈNCIA D’ÚS
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