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Un de cada tres euros de la despesa de les famílies
valencianes es destina al comerç minorista.
La despesa total destinada al comerç l'any 2018 va ascendir a 17.560 milions d'euros.
L'any 2018 els residents en la Comunitat Valenciana han gastat 56.701 milions d'euros
en béns i serveis, un 4,2% més que l'any 2017.
Durant aqueix mateix període, la despesa destinada a realitzar compres en el comerç
al detall1 va augmentar un 6,2%, mostrant la recuperació de la despesa dels residents
de la Comunitat Valenciana. No obstant això, aquesta quantia encara és inferior a la
de 2008, la qual cosa demostra que el nivell de despesa no ha aconseguit els nivells
previs a la crisi econòmica.
La partida de despesa destinada a l'adquisició de productes en el comerç al detall
ascendeix a 17.560 milions d'euros i representa el 31,0% de la despesa total dels
residents.
La despesa per càpita dels residents en la Comunitat Valenciana.
La despesa mitjana per càpita en l'adquisició de béns i serveis per part dels residents
en la Comunitat Valenciana en 2018 és de 11.512 euros. D'aquest consum, la despesa
destinada a compres en el comerç minorista s'ha estimat en 3.565,3 euros.
El 56,6% d'aquesta despesa es destina a l'adquisició de productes d'alimentació i
drogueria (2.017,3). Aquest grup de béns és la principal destinació del consum en béns
de comerç i el que menys variacions ha experimentat en els últims anys.
En la partida d'equipament personal, que integra roba, calçat i complements, la
despesa per càpita és de 651,0 euros. Aquest import representa el 18,3% de la despesa
total. En l'últim any aquesta partida de béns s'ha incrementat un 1,3%, principalment
en les partides de calçat i complements.
La recuperació de la demanda d'habitatges juntament amb l'abaratiment dels preus
de mobiliari i electrodomèstics ha provocat un increment de la despesa en la partida
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d'equipament per a la llar, que integra mobles, electrodomèstics, bricolatge, parament
i tèxtil llar. En 2018 la despesa per càpita en aquesta partida de béns s'ha estimat en
349,9 euros, un 2,6% més que en 2017.
A la partida d'oci i cultura, tecnologia i altres productes de consum ocasional els
residents destinen el 15,3% de la despesa. Aquesta partida de béns ocasionals és la
que més ha crescut en l'últim any, a causa de l'augment de la despesa en productes
tecnològics i béns d'oci i cultura, com a llibres, joguets, material de papereria i premsa..

Despesa per càpita dels residents en la Comunitat Valenciana en béns i serveis.
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