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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ο τομέας της μόδας στην Ισπανία έχει ισχυρή παράδοση ενώ ταυτόχρονα έχει 

βιώσει ορισμένες περιόδους ύφεσης, οι οποίες έχουν αλλάξει σημαντικά την 

πορεία του. Στην Ισπανία, υπάρχει ένα σύνολο μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

αλλά και κολοσσών του χώρου της μόδας, όπως ο γαλικιανός όμιλος Inditex, 

ο μεγαλύτερος όμιλος κλωστοϋφαντουργίας παγκοσμίως.  

Στην παρούσα έρευνα αγοράς επιχειρείται η διαχρονική καταγραφή του 

κλάδου στην Ισπανία, δίνοντας βαρύτητα στην κρίση που αντιμετώπισε ο 

κλάδος κατά τη διάρκεια του 2020, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας της 

Covid-19, η οποία ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να παύσουν τις εργασίες 

τους και περί τις 7.553 χιλιάδες απασχολούμενων στη μόδα να παραμείνουν σε 

αναστολή εργασίας έως και το τέλος του έτους.    

 

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

 

Η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ξεκίνησε και αναπτύχθηκε 

κυρίως στις αγροτικές περιοχές της Ισπανίας. Με την πρόοδο της τεχνολογίας 

και τη βιομηχανική επανάσταση, οι εξελίξεις στον τομέα έγιναν πιο ορατές από 

ποτέ. H βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα, μαζί με τη βιομηχανία 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ήταν οι τομείς που εισήλθαν πρώτοι στη 

χώρα στις αρχές του 19ου αιώνα. Η Καταλονία και η Χώρα των Βάσκων 

αποτέλεσαν τις πρώτες βιομηχανικές περιοχές. Τα εργοστάσια 

κλωστοϋφαντουργίας αυξήθηκαν αναμφισβήτητα χάρη στην τεχνολογική 

πρόοδο και αποδείχθηκαν οικονομική διέξοδος για πολλές οικογένειες.  

Έως το 1980 ο τομέας απασχολούσε 400.000 εργαζομένους, από το 1975 έως 

το 1985, ωστόσο ήρθε αντιμέτωπος με μία σημαντική κρίση και υπό την πίεση 

της καταλανικής βιομηχανίας, η Κυβέρνηση εφάρμοσε μέτρα ώστε να 

συμπορευθεί με τη νέα ευρωπαϊκή, τόσο οικονομική όσο και τεχνολογική, τάξη 

η οποία εδραιωνόταν. Με στόχο την εξασφάλιση της ανάπτυξης του ισπανικού 

τομέα, υιοθετήθηκαν προστατευτικά μέτρα. Αυτά όριζαν ότι δε θα υπήρχαν 

εισαγωγές από άλλες χώρες. Αρχικά, αποδείχθηκαν θετικά για τις επιχειρήσεις 

αλλά στην πορεία επέφεραν αρνητικές συνέπειες, όπως την στασιμότητα των 

βιομηχανιών, την έλλειψη ανταγωνισμού και τον αργό ρυθμό ανάπτυξης σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ενόψει της ένταξης στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ), το 1985 εγκρίθηκε το διάταγμα-πλαίσιο για την 

ανάπτυξη του σχεδιασμού και προώθησης της μόδας. Ωστόσο, η 

απασχόληση μειώθηκε κατά 100.000 εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980.  Τη δεκαετία 1990 η κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω με 

την άνευ προηγουμένου αύξηση του ανταγωνισμού σε τοπική, εθνική και 
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παγκόσμια κλίμακα. Παράλληλα, πολλές ασιατικές χώρες είχαν εξασφαλίσει 

την πρωτοπορία στις εξαγωγές και αυτό οδήγησε στην εξαφάνιση πολλών 

ισπανικών επιχειρήσεων. Το 2005, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) 

απελευθέρωσε οριστικά το εμπόριο, έτσι ώστε οι μεγάλες εταιρείες να αρχίσουν 

να μεταφέρουν μέρος  ή το σύνολο της παραγωγής τους σε αυτές τις χώρες, 

λόγω του χαμηλού κόστους εργαζομένων, πρώτων υλών, ενέργειας και 

αποθήκευσης. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες της Βόρειας Αφρικής και της 

Νοτίου Αμερικής.  

 Αξίζει να σημειωθεί ότι στην προαναφερθείσα περίοδο κρίσης ιδρύθηκαν 

ισπανικές εταιρείες και εδραιώθηκαν επωνυμίες που διέπρεψαν στην 

παγκόσμια αγορά, όπως η Zara, Manolo Blahnik, Adolfo Dominguez και 

Massimo Dutti. Επίσης, η μεγαλύτερη εταιρεία ένδυσης παγκοσμίως, Inditex, 

είναι ισπανική και εδρεύει στη Γαλικία.  

Σήμερα, η Ισπανία κατέχει την πέμπτη θέση στην Ευρώπη, όσον αφορά τις 

πωλήσεις στον τομέα της μόδας. Η ισπανική μόδα είναι ένας δυναμικός και 

αναπτυσσόμενος τομέας. Περιλαμβάνει ρούχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, 

υποδήματα, καλλυντικά και την ωρολογοποιία. Τον τομέα απαρτίζουν 6.800 

εταιρείες και η παραγωγή τους είναι αρκετά διαφοροποιημένη, καθώς 

περιλαμβάνει τόσο προϊόντα πολυτελείας όσο και χαμηλού κόστους. 

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου  

 

Στη συνέχεια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, η οποία 

δημιούργησε οικονομικά προβλήματα στην Ισπανία, ο κλάδος έχει μειώσει τη 

συμβολή του στο εθνικό ΑΕΠ, αφού πολλές επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να 

σταματήσουν τη λειτουργία τους ή έχουν μεταφέρει μέρος της παραγωγής 

τους σε τρίτες χώρες, κυρίως της Ασίας. Εντούτοις, τα τελευταία έτη ο τομέας 

επανάκαμψε χωρίς, ωστόσο, να έχει καταφέρει να επιστρέψει στα επίπεδα του 

2007.  

Εξαιρούμενης της περιόδου της πανδημίας, κατά την οποία όπως και στην 

πλειοψηφία των τομέων, έτσι και στην Ισπανία έγιναν πολλές αλλαγές και 

μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό ο κύκλος εργασίας, η μόδα συμβάλλει στο 2,8% 

του ΑΕΠ του Βασιλείου της Ισπανίας, απασχολεί το 4,1% της αγοράς εργασίας 

ενώ αποτελεί το 9% των εξαγωγών, με αποδέκτες ισπανικών ειδών μόδας περί 

τα 100 κράτη. Επιπλέον, τα φορολογικά έσοδα φθάνουν τα 6 δις ευρώ, 3,7 δις 

ευρώ από το ΦΠΑ επί των πωλήσεων, 2 δις ευρώ από τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης και 300 εκ. ευρώ από τη φορολογία επιχειρήσεων.  

Πέραν όμως της οικονομικής σπουδαιότητας, ο κλάδος συμβάλλει στην 

κοινωνική ένταξη και την ισότητα των δύο φύλων. Υπολογίζεται ότι το 55% των 

εργαζομένων ανήκουν στο γυναικείο φύλο ενώ σε πολυεθνικές, όπως η 

Inditex, El Corte Inglés, Mango κ.ο.κ. περί το 60% με 80% των διοικητικών 
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θέσεων καλύπτονται από γυναίκες.  Επιπλέον, εταιρίες έχουν συνάψει 

συμφωνίες με Υπουργεία της Ισπανίας, όπως της Ισότητας και Υγείας για την 

απασχόληση ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως γυναίκες που έχουν 

πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επιπροσθέτως, η πλειοψηφία των 

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών μόδας βρίσκονται σε Κοινότητες, όπως της 

Βαλένθια, της Καταλονίας, της Ανδαλουσίας και της Καστίλης Λα Μάντσα, 

συμβάλλοντας στη μείωση της αστικοποίησης που απειλεί την ισπανική 

ύπαιθρο.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β.1 Δομή Παραγωγής 

 

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), στην 

ισπανική βιομηχανία μόδας δραστηριοποιούνται περισσότερες από 20.000 

επιχειρήσεις. Σχεδόν το ήμισυ αυτών δραστηριοποιούνται στις Κοινότητες της 

Βαλένθια και της Καταλονίας, όπου και υπάρχει μεγάλη παράδοση στο 

συγκεκριμένο κλάδο.   

Αριθμός Επιχειρήσεων στην Ισπανία 

Επιχειρηματική Δραστηριότητα 2020 2019 2018 2017 2016 

  Βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας    6.434    6.643    6.518  6.256  6.125 

    Προετοιμασία και γνέψιμο κλωστών 373 389 430 420 427 

    Παραγωγή υφασμάτων 404 418 423 397 397 

    Επεξεργασία υφασμάτων 875 887 850 789 741 

    Παραγωγή άλλων προϊόντων υφασμάτων 4.782 4.949 4.815 4.650 4.560 

  Παραγωγή ενδυμάτων    9.221    9.206    9.025  8.779  8.578 

    Παραγωγή ενδυμάτων, εκτός γουνών 8.624 8.577 8.350 8.098 7.864 

    Παραγωγή γουνών 133 140 152 157 161 

    Παραγωγή πλεκτών 464 489 523 524 553 

  Βιομηχανία υποδημάτων και επεξεργασίας 
  δερμάτων  

   4.451    4.636    4.726  4.691  4.738 

    Επεξεργασία προϊόντων μόδας από δέρμα 1.171 1.200 1.196 1.179 1.152 

    Παραγωγή υποδημάτων 3.280 3.436 3.530 3.512 3.586 

ΣΥΝΟΛΟ 20.106 20.485 20.269 19.726 19.441 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

Από το 2015 παρατηρείται αύξηση του αριθμού των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων. Η αύξηση 

αυτή διακόπηκε το 2020, εξαιτίας κυρίως των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην 

εθνική οικονομία και ιδιαίτερα στον κλάδο της μόδας, ο οποίος και πλήγηκε 

σημαντικά, εξαιτίας της απαγόρευσης κυκλοφορίας για ορισμένους μήνες το 

2020 αλλά και της μείωσης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.  

Αριθμός Επιχειρήσεων στις Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας 

Έτος: 2020 
Βιομηχανία 

Κλωστοϋφαντουργίας 
Παραγωγή Ενδυμάτων 

Βιομηχανία υποδημάτων και 
επεξεργασίας δερμάτων 

Ανδαλουσία  786 1.308 396 

Αραγωνία 122 235 122 

Πριγκιπάτο των Αστουριών 74 137 16 

Βαλεαρίδες Νήσοι 156 120 114 

Κανάριοι Νήσοι 176 149 17 

Κανταβρία 52 56 2 

Καστίλη και Λεόν 181 320 60 

Καστίλη Λα Μάντσα 274 569 363 

Καταλονία 1.659 2.367 214 

Κοινότητα της Βαλένθια 1.385 1.040 2.419 
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Εστρεμαδούρα 70 91 19 

Γαλικία 420 708 50 

Κοινότητα της Μαδρίτης 523 1.389 180 

Μούρθια 264 236 184 

Κοινότητα της Ναβάρρα 61 84 21 

Χώρα των Βάσκων  182 340 30 

Λα Ριόχα 45 39 244 

Θέουτα  2 1 0 

Μελίγια 2 32 0 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

Η Καταλονία και η Κοινότητα της Βαλένθια είναι οι αυτόνομες κοινότητες που 

ηγούνται του κλάδου στην Ισπανία. Συγκεκριμένα, οι δύο Κοινότητες έχουν 

σημαντική παρουσία στην κλωστοϋφαντουργία, ενώ η Κοινότητα της 

Βαλένθια, σε αντίθεση με την Καταλονία, κατέχει σχεδόν το ήμισυ των 

επιχειρήσεων επεξεργασίας δερμάτων και παραγωγής υποδημάτων. Σημαντική 

παρουσία επιχειρήσεων βρίσκεται και στην Ανδαλουσία αλλά και την 

πρωτεύουσα Μαδρίτη.  

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η παραγωγή της βιομηχανίας της 

μόδας φαίνεται να παρέμενε σταθερή, περί τα 18 εκ. ευρώ. Η πανδημία όμως, 

η οποία ανάγκασε τις επιχειρήσεις να παραμείνουν κλειστές ενώ μείωσε 

σημαντικά τη δαπάνη για αγορές ρούχων, είχε ως αποτέλεσμα η παραγωγή 

του κλάδου να μειωθεί, το 2020, κατά 41%, ήτοι στα 10 εκ. ευρώ.  

 
Πηγή: Επιχειρηματική Ένωση Εμπορίου Κλωστοϋφαντουργίας, Αξεσουάρ και 

Υπόδησης Κοινότητας Μαδρίτης, Acotex)  
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Β.3 Παραγωγική δυναμικότητα κλάδου 

 

 
Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) 

Η παραγωγή ενδυμάτων σημείωσε μεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας έως 

και το 2017, οπότε ξεκίνησε να μειώνεται ή να παραμένει σταθερή. Η παραγωγή 

υποδημάτων και επεξεργασίας δερμάτων φαίνεται να σημειώνει μικρή μείωση 

της παραγωγής τα τελευταία έτη. Το 2020 μειώθηκε κατά περίπου 80% τους 

μήνες απαγόρευσης της κυκλοφορίας.  

Όλοι οι τομείς σημείωσαν σημαντική πτώση κατά την εν λόγω περίοδο, ήτοι το 

δεύτερο τρίμηνο του 2020, με τις θετικές επιπτώσεις επανεκκίνησης της 

οικονομίας να γίνονται κυρίως αισθητές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. 

Συγκεκριμένα, η βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας, κατά το εν λόγω εξάμηνο, 

σημείωσε άνοδο της παραγωγής σε σύγκριση με το 2019. 

Β.4 Τεχνολογία παραγωγής 

 

Όπως συνέβη και σε άλλους τομείς, αυτός της μόδας ανταποκρίθηκε θετικά 

στις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία. Εντάχθηκε δυναμικά στην 

ψηφιοποίηση, με στόχο τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, την 

οργάνωση των αποθεμάτων και τον μετασχηματισμό των κέντρων 
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εφοδιασμού σε εγκαταστάσεις με μεγαλύτερη αποδοτικότητα και χαμηλότερη 

κατανάλωση ενέργειας. Χάριν στην τεχνολογία, οι επιχειρήσεις μπορούν να 

προβλέπουν τη ζήτηση που θα υπάρχει κάθε μήνα ή σεζόν και να 

προσαρμόζουν τα αποθέματα των ενδυμάτων τους. Επιπλέον, στα κέντρα 

εφοδιασμού έχουν αλλάξει οι ανάγκες των ανθρώπινων πόρων, καθώς πλέον 

υπάρχει αυξημένη ζήτηση για μηχανικούς δεδομένων και τεχνικών συστημάτων 

εφοδιασμού.  

Στην Ισπανία τα πιο δημοφιλή κέντρα εφοδιασμού ανήκουν στην Inditex, τα 

οποία διαθέτουν την τεχνολογία RFID. Έτσι, δίνεται η δυνατότητα να 

αναγνωρίζεται κάθε προϊόν καθ’ όλη τη διαδικασία, από την αποθήκευση έως 

την πώληση και οι αποστολές να είναι πιο γρήγορες.  

Αναφορικά με την πρόβλεψη της ζήτησης, χρησιμοποιούνται οι αναλύσεις 

μεγάλων δεδομένων (Big Data) προτιμήσεων και καταναλωτικών συνηθειών 

των πελατών.  Αξίζει να σημειωθούν οι εταιρείες Fashiop και Lookiero, οι οποίες 

προσφέρουν προσωπικές συμβουλές στον εκάστοτε πελάτη, επιλέγοντας 

βάσει των γούστων του πελάτη, τα ρούχα, τα οποία ταιριάζουν στις 

προτιμήσεις του και εν τέλει αποστέλλοντάς του τα.  

Η τεχνολογική αλλαγή πέραν από τα κέντρα εφοδιασμού και τα έξυπνα ρούχα, 

εντοπίζεται πλέον και στα καταστήματα πώλησης ενδυμάτων. Μία 

ενδιαφέρουσα ψηφιακή προσθήκη αποτελεί ο εικονικός κατάλογος, στον 

οποίο τα καταστήματα θα μπορούν να εκθέτουν τα ρούχα τους εικονικά και να 

προβάλουν ένα μεγαλύτερο αριθμό μοντέλων από τον τρέχοντα. 

Η πανδημία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στρατηγικής από τις 

επιχειρήσεις. Εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων, η χρήση των ηλεκτρονικών 

παραγγελιών εκτινάχθηκε, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Επομένως, 

ακόμη και καταναλωτές που δεν είχαν κάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες, πλέον 

μπορεί να έχουν μεταβάλλει τις συνήθειές τους και να υπάρχει μεγαλύτερη 

ζήτηση σε ορισμένα προϊόντα.  

Χαρακτηριστικό αποτελεί, εξάλλου, η απόφαση μεγάλων οργανισμών να 

επενδύσουν στο ψηφιακό εμπόριο, προκειμένου να ηγηθούν της ηλεκτρονικής 

αγοράς καθώς και να μειώσουν το κόστος λειτουργίας τους, κλείνοντας 

υπερβάλλοντα καταστήματα. Ο ισχυρότερος όμιλος μόδας, Inditex, σχεδιάζει 

να επενδύσει περί το 1 δις ευρώ εντός των ετών μετά της πανδημίας, 

προκειμένου να ενισχύσει την ψηφιοποίηση, με στόχο το 25% των πωλήσεων 

του να πραγματοποιείται διαδικτυακά. Οίκοθεν νοείται ότι η μεγαλύτερη 

εξοικονόμηση χρημάτων για την εταιρεία θα είναι το κλείσιμο περί 1.200 

καταστημάτων και η απόλυση προσωπικού, ευελπιστώντας στη δημιουργία 

μεγαλύτερων αλλά λιγότερων καταστημάτων.  
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Β.5 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

 

Η επιστροφή της κανονικότητας και η πορεία της εμβολιαστικής εκστρατείας 

είναι βέβαιο ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες αγοράς και, κατά συνέπεια, την 

παραγωγή του τομέα. Ήδη οι πρώτες εκτιμήσεις της Επιχειρηματικής Ένωσης 

Εμπορίου Κλωστοϋφαντουργίας, Αξεσουάρ και Υπόδησης της Κοινότητας 

Μαδρίτης (Acotex), κάνουν λόγω για αύξηση της παραγωγής το καλοκαίρι 

του 2021, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Πέραν 

του ανοίγματος της αγοράς, σημαντική αναμένεται να είναι και η συμβολή της 

επανεκκίνησης εορτασμού κοινωνικών εκδηλώσεων, όπως γάμοι και 

βαφτίσεις, οι οποίες θα δώσουν μία ανάσα, κυρίως στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους συγκεκριμένους τομείς.  

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας 

έχουν πληγεί σημαντικά, με τα μελλοντικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα για τις 

μικρότερες, να είναι ιδιαίτερα αμφίβολα. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, ιδιαίτερης 

σημασίας για την πορεία των επιχειρήσεων, θα είναι η προσαρμογή τους ή όχι 

στην υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς οι μεγάλες εταιρείες του τομέα 

κερδίζουν σημαντικό έδαφος στις διαδικτυακές πωλήσεις, έναντι των 

μικρότερων ανταγωνιστών τους.  
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Γ. ΖΗΤΗΣΗ 
 

Γ.1 Αγοραστική συμπεριφορά  

 

Όσον αφορά τις αγοραστικές συνήθειες, η επίσκεψη στα καταστήματα έχει 

σημειώσει μείωση, κυρίως μετά την άνθιση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αυτό 

αντισταθμίστηκε, ωστόσο, με την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά άτομο, η 

οποία έφθασε τα 594 ευρώ, ανά αγοραστή, το 2017, σε σύγκριση με 584 ευρώ 

το 2016. Φυσικά, τα επίπεδα των δαπανών εξακολουθούν να είναι χαμηλότερα 

από εκείνα του 2015, οπότε βρίσκονταν στα 639 ευρώ. Η βελτίωση των μέσων 

δαπανών δικαιολογείται εξαιτίας της αύξησης αγορών σε πλήρη τιμή (τιμή 

χωρίς έκπτωση). Συνεπώς, τα εκπτωτικά προϊόντα αγοράστηκαν σε ποσοστό 

45%, ενώ τα προϊόντα σε πλήρη τιμή σε ποσοστό 55%.  

Ορισμένες μελέτες σχετικά με τη βιομηχανία μόδας δείχνουν ότι η κατάθλιψη 

είναι ένας από τους κύριους λόγους, για τους οποίους τείνουμε να ψωνίζουμε 

περισσότερο. Μετά από μια αγωνιώδη ή περίπλοκη μέρα, πολλοί άνθρωποι 

επιλέγουν να πάνε για ψώνια, αγοράζοντας καινούρια ενδύματα, καθώς 

αποβλέπουν στην καλυτέρευση της διάθεσής τους. Η «ταχεία» μόδα, η 

αποκλειστικότητα που προσπαθούν να αναζητήσουν οι καταναλωτές ή οι 

σύντομες χρονικές περίοδοι, κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι εκπτώσεις, 

οδηγούν τους Ισπανούς καταναλωτές να ψωνίζουν περισσότερο, 

δημιουργώντας τον λεγόμενο εθισμό στα ψώνια (shopaholic syndrome).  

Συγκεκριμένα, 6 στους 10 Ισπανούς αγοράζουν καινούργια ρούχα κάθε μήνα 

και ξοδεύουν σε αυτές τις αγορές, κατά μέσο όρο, 90,50 ευρώ. 8 στους 10 

Ισπανούς δεν γνωρίζουν τη συνολική αξία όλων των ρούχων τους. Εκτιμάται 

ότι κατά μέσο όρο η συνολική αξία είναι 2.480,70 ευρώ.  

Ένα άλλο κίνητρο που ενθαρρύνει τους Ισπανούς καταναλωτές να αγοράζουν 

περισσότερα προϊόντα είναι οι ιστοσελίδες ρούχων. Χάρη σε αυτές, μπορούν 

να περιηγηθούν σε χιλιάδες ρούχα σε λίγα λεπτά χωρίς να φεύγουν από το 

σπίτι, μπορούν να αγοράζουν χωρίς να περιμένουν σε ουρές και να 

επιστρέφουν το προϊόν εάν δεν είναι ικανοποιημένοι. Και όχι μόνο από το σπίτι, 

καθώς αυτές οι συνήθειες είναι παντού διαθέσιμες, οπουδήποτε και αν 

βρίσκονται, χάρη στην τεχνολογία προσφερόμενη από τα «έξυπνα τηλέφωνα», 

smartphones. Εν ολίγοις, η αγορά των ενδυμάτων έχει καταστεί τόσο εύκολη 

στην ισπανική αγορά, που ακόμη και εάν η κατανάλωση είναι άσκοπη σε 

ορισμένα προϊόντα, εξακολουθεί να πραγματοποιείται. 

Η φυσική απουσία της κοινωνικής ζωής και η τηλεργασία έχουν αλλάξει τον 

τρόπο αγοράς των ενδυμάτων.  Η διακοπή των νυχτερινών εξόδων, των 

συναντήσεων με την οικογένεια ή με φίλους και των εορτασμών οδήγησε στην 

σχεδόν μηδενική πώληση νυχτερινών ρούχων κατά το 2020. Η πανδημία που 

αρχικά αντιμετωπιζόταν ως κάτι προσωρινό, πρόκειται να μετατραπεί σε μέρος 
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της ζωής μας. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο άλλαξε τις καταναλωτικές συνήθειες 

των ανθρώπων όσον αφορά την ένδυση, καθώς κατάφερε να αφαιρέσει δύο 

από τους βασικούς πυλώνες της αγοράς, τις βιτρίνες και την κοινωνική ζωή, 

που αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της αγοραστικής συμπεριφοράς. Η ζήτηση 

αυξήθηκε σε ενδύματα και υποδήματα που προσφέρουν πρακτικότητα και 

άνεση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσαρμόστηκαν σε αυτή τη ζήτηση, 

δημιουργώντας σειρές ενδυμάτων, στοχευμένες σε αυτή, όπως: Mango Comfy 

Collection, Zara Comfort Collection κ.α. Επίσης, καμία άλλη κατηγορία δεν έχει 

πέσει όσο τα υποδήματα. Το 2020, η πώληση των γυναικείων υποδημάτων 

μειώθηκε κατά 19,6%, των ανδρικών κατά 18,6% και των παιδικών κατά 16,7%. 

Ένας τομέας της μόδας που έχει σημειώσει σημαντική άνοδο τα τελευταία πέντε 

έτη, είναι η αγορά μεταχειρισμένων (δεύτερο χέρι) ρούχων. Σε αυτή την άνοδο 

έχει συμβάλλει η αύξηση της περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης, της ανάγκης για 

βιωσιμότητα και η αποστροφή των καταναλωτών από τις «fast fashion» 

εταιρείες.  Σύμφωνα με έρευνα, το 60% των Ισπανών τάσσεται υπέρ της 

αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων και η πλειονότητα των καταναλωτών 

αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα για οικονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους 

και το 9% στρέφεται στην απόκτηση vintage ενδυμάτων. Το ζήτημα της 

βιωσιμότητας έχει γίνει ένας άξονας, βάσει του οποίου πολλές επωνυμίες 

επιδίωξαν να επηρεάσουν τους καταναλωτές, δημιουργώντας συλλογές 

βασισμένες στη βιωσιμότητα, όπως οι Zara, Pull & Bear κ.α. Ωστόσο, οι 

προσπάθειες αυτές δεν ήταν αρκετές, ώστε να κερδίσουν τους καταναλωτές, 

καθώς εντάσσονται στο πλαίσιο του «green-washing».  Σύμφωνα με έρευνα 

αγοράς της GlobalData, η αγορά των μεταχειρισμένων ενδυμάτων 

αναπτύσσεται 11 φορές ταχύτερα από την παραδοσιακή λιανική.  

Η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων μεγάλωσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 

καθώς οι άνθρωποι συνειδητοποίησαν ότι όσα ρούχα δεν χρησιμοποιούν 

μπορούν να τα μεταπωλήσουν. Σημειώθηκε αύξηση στη χρήση εφαρμογών 

που παρείχαν την υπηρεσία μεταπώλησης μεταχειρισμένων ρούχων.  Ο 

ελεύθερος χρόνος που προέκυψε, λόγω των περιορισμών κινητικότητας, 

άλλαξε τις αγοραστικές συνήθειες, ενώ το κλείσιμο των καταστημάτων και των 

εμπορικών κέντρων έστρεψαν τους ανθρώπους στην αγορά μεταχειρισμένων 

ειδών.   

Γ.2 Προοπτικές στην εξέλιξη της ζήτησης  

 

Η μειωμένη ζήτηση κατά την περίοδο του 2020 οφείλεται αποκλειστικά στις 

επιπτώσεις της Covid-19, οι οποίες άλλαξαν όχι μόνο τις δαπάνες για ρούχα 

αλλά και τις καταναλωτικές συνήθειες. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, 

η καταναλωτική εμπιστοσύνη αυξάνεται σε ετήσια βάση και θα συνεχίσει να 

αυξάνεται έως και τα τέλη του 2022, οπότε εκτιμάται ότι θα έχει φθάσει τα 

επίπεδα προ πανδημίας.  
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Η τάση αυτή παρατηρείται και στις δαπάνες για ρούχα, προσανατολισμένα 

όμως σε άλλα πρότυπα. Αναφορικά με τις επιπτώσεις από την πανδημία, 

διακρίνονται δύο ριζοσπαστικές αλλαγές, η αγορά πιο άνετων ενδυμάτων και 

ιδιαίτερα υποδημάτων και η αύξηση των ηλεκτρονικών παραγγελιών. 

Παράλληλα, οι Ισπανοί, και ειδικότερα οι νέοι, έχουν κατανοήσει σε μεγάλο 

βαθμό τη σημασία της πράσινης οικονομίας, της ανακύκλωσης και του 

σεβασμού του φυσικού περιβάλλοντος. Επομένως, η τάση που έχει ήδη 

ξεκινήσειι, ήδη προ πανδημίας για την αγορά ρούχων, τα οποία προέρχονται 

είτε από ανακυκλώσιμα υλικά είτε μέσω βιολογικών παραγωγών, αναμένεται 

να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Αυτή είναι η αιτία για την οποία μεγάλες 

επιχειρήσεις, όπως η Inditex, επενδύουν στην πράσινη παραγωγή και την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε καταστήματα, μεταφορές κ.ο.κ. 

Συνοπτικά, στο μέλλον αναμένεται να επικρατήσει η τάση αγοράς οικολογικών 

ρούχων, ενώ θα αυξηθεί και η διαδικτυακή αγορά, τάσεις στις οποίες οι 

επιχειρήσεις που θα προσαρμοστούν γρηγορότερα, θα καταφέρουν να 

επιβιώσουν και να αναπτυχθούν.  
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου 

Δ.1.1 Εξαγωγές  

 

Οι εξαγωγές ρούχων αντιπροσωπεύουν περί το 8,9% του συνόλου των 

εξαγωγών, αποδεικνύοντας τη σπουδαιότητα του τομέα για την εξωστρέφεια 

της ισπανικής οικονομίας.  

 
Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού  

           Ισπανίας) 

 

Οι εξαγωγές της Ισπανίας ακολουθούν μία γραμμική συνεχή αύξηση από το 

2010, η οποία διακόπηκε το 2018 αλλά συνεχίστηκε το 2019, όταν οι εξαγωγές 

μόδας ξεπέρασαν τα 16 δις ευρώ, σημειώνοντας ιστορικό υψηλό. Ωστόσο, οι 

επιπτώσεις της πανδημίας αποτυπώθηκαν και στις εξαγωγές, οι οποίες 

μειώθηκαν το 2020 στα επίπεδα του 2015.  
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Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

 

Οι εξαγωγές της κατηγορίας 62 Ενδύματα και Συμπληρώματα του Ενδύματος 

μη πλεκτά, αφορούν την πλειοψηφία των εξαγωγών ενδυμάτων και 

υποδημάτων της Ισπανίας, ενώ γενικότερα, ο κλάδος της μεταποίησης και 

παραγωγής ενδυμάτων αφορά το 61% των συνολικών εξαγωγών του τομέα.  

Δ.1.2 Εισαγωγές 

Οι εισαγωγές της Ισπανίας σε είδη μόδας αυξανόταν σημαντικά από το 2013, 

ενώ το 2019 ξεπέρασαν τα 22 δις ευρώ, σημειώνοντας σημαντική ετήσια 

αύξηση της τάξης του 7,3%. Εξυπακούεται ότι το 2020 οι εισαγωγές μειώθηκαν, 

σε μικρότερο όμως βαθμό από ότι οι εξαγωγές. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι 

αρνητικό για την Ισπανία.  
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Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

 

 
Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

Οι κατηγορίες 62 και 61 Ενδύματα και Συμπληρώματα του Ενδύματος μη πλεκτά 

και πλεκτά αντίστοιχα, είναι και αυτές που αποτελούν σχεδόν αποκλειστικά τις 

εισαγωγές από άλλες χώρες. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, αν και οι 

υπόλοιπες κατηγορίες σημείωσαν πτώση το 2020, αυξήθηκαν σημαντικά οι 

εισαγωγές υποδημάτων.  

€ 4,000

€ 6,000

€ 8,000

€ 10,000

€ 12,000

€ 14,000

€ 16,000

€ 18,000

€ 20,000

€ 22,000

€ 24,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Εισαγωγές Ισπανίας (εκ. ευρώ)

€ 0

€ 1,000

€ 2,000

€ 3,000

€ 4,000

€ 5,000

€ 6,000

€ 7,000

€ 8,000

€ 9,000

€ 10,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Εισαγωγές Ισπανίας (εκ. ευρώ)

[61] Ενδύματα και Συμπληρώματα του Ενδύματος, Πλεκτά

[62] Ενδύματα και Συμπληρώματα του Ενδύματος, Μη Πλεκτά

[63] Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη

[64] Υποδήματα



Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μαδρίτη  
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων  

             

 
17 

 

Δ.2 Ανάλυση εξαγωγών - εισαγωγών 

Δ.2.1 Εξωτερικό Εμπόριο της  χώρας/ Γεωγραφική κατανομή 

 

Εξαγωγές  

 
Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

Τα ενδύματα και υποδήματα της Ισπανίας εξάγονται σε ένα σύνολο χωρών, 

τόσο της Ε.Ε. όσο και τρίτων. Η γείτονα Γαλλία και η Ιταλία βρίσκονται στην 

πρώτη και τρίτη θέση αντίστοιχα, με την Ιταλία να είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος 

αποδέκτης ισπανικής μόδας παγκοσμίως.  

Εκτός Ε.Ε., οι μεγαλύτεροι αποδέκτες είναι το Ην. Βασίλειο, οι Η.Π.Α. η Κίνα και το 

Μεξικό. 
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Εισαγωγές

 

Πηγή: DataComex (Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού) 

Αντίθετα με τις εξαγωγές ειδών μόδας της Ισπανίας, το μεγαλύτερο μέρος των 

εισαγόμενων προϊόντων δεν προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. αλλά από τρίτες 

χώρες οι οποίες έχουν προσελκύσει επενδύσεις στην κατασκευή ενδυμάτων και 

υποδημάτων. Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών προέρχονται από 

την Κίνα, η οποία παρά την κρίση της πανδημίας, σημείωσε σημαντική ετήσια 

αύξηση το 2020, σε αντίθεση με τις εισαγωγές από τις υπόλοιπες χώρες.  

Σημαντικό μερίδιο έχει και το Μπαγκλαντές αλλά και η Τουρκία και το Μαρόκο. 

Οι ισπανικές εταιρείες διαθέτουν εργοστάσια ή συνεργασίες με εργοστάσια 

των χωρών αυτών, στα οποία ράβονται τα ενδύματα και υποδήματα και στη 

συνέχεια μεταφέρονται στην Ισπανία, προκειμένου να διανεμηθούν εκ νέου 

τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και σε άλλες.   
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Δ.2.2 Ανάλυση διμερούς εμπορίου με την Ελλάδα 

 
Πηγή ΕΛΣΤΑΤ 

Οι εξαγωγές της Ισπανίας προς την Ελλάδα σε ενδύματα και υποδήματα 

αυξάνονται σταδιακά τα τελευταία έτη, με το εμπορικό ισοζύγιο να είναι 

αρνητικό για τη χώρα μας. Παρόλα αυτά, το 2020, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 

30.4%, ενώ το ποσοστό μείωσης των εισαγωγών ήταν μεγαλύτερο και, 

συγκεκριμένα, 39,5%. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα 167,5 

εκ. ευρώ ή στο 275% των εξαγωγών.  

Σύμφωνα με τα επίσημα ισπανικά στοιχεία, η χώρα μας είναι ο 12ος αποδέκτης 

ισπανικών ενδυμάτων και υποδημάτων.  
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Εισαγωγές 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι ελληνικές εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων από την Ισπανία, το 2019, 

ξεπέρασαν τα 355 εκ. ευρώ, ενώ το 2020, εξαιτίας της πανδημίας, διακόπηκε η 

ανοδική τάση των τελευταίων ετών.  

Σχεδόν το ήμισυ των ελληνικών εισαγωγών αφορούν ενδύματα, άλλα εκτός 

πλεκτών, ακολουθούμενα από την κατηγορία  ενδύματα πλεκτά. 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Εξαγωγές 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι ελληνικές εξαγωγές ειδών μόδας προς την Ισπανία σημείωσαν μεγάλη 

άνοδο κατά το 2019, οπότε ξεπέρασαν τα 87,5 εκ. ευρώ. Το 2020, παρά τις 

επιπτώσεις της πανδημίας, οι εξαγωγές παρέμειναν σε υψηλότερα επίπεδα 

από το 2018, στα 60,9 εκ. ευρώ.  

Οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία είναι πιο ισορροπημένα διανεμημένες 

από τις ισπανικές εισαγωγές, αφού ενδύματα των κατηγοριών 61 και 62, 

πλεκτά και μη πλεκτά, αποτελούν τα δύο τρίτα των εξαγωγών με τα 

υποδήματα να αποτελούν το 27%.   

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 
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Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ  
 

Η ευρεία ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων χρησιμοποίησής του, όπως 

τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα καθώς και η συνεχώς πιο ανεπτυγμένη χρήση του, 

έχουν αλλάξει δραματικά την καθημερινότητα των πολιτών και τις συνήθειές 

τους. Τα οφέλη υιοθέτησης ψηφιακών μέσων για την πώληση προϊόντων είναι 

πολλαπλά για τις επιχειρήσεις που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές, 

αφού προσφέρει ένα σύνολο επιχειρηματικών πλεονεκτημάτων, όπως η 

μείωση του κόστους, η ανάλυση δεδομένων των καταναλωτικών 

συμπεριφορών κ.ο.κ.ε. Ωστόσο, στον κλάδο της μόδας, οι ηλεκτρονικές 

παραγγελίες φάνταζαν απίθανο να υιοθετηθούν σε μεγάλη κλίμακα, 

δεδομένης της καταναλωτικής συμπεριφοράς του εν λόγω κλάδου για την 

άμεση επαφή με τα προϊόντα. Ωστόσο, η πανδημία άλλαξε ριζοσπαστικά την 

εν λόγω συνθήκη, αναγκάζοντας τους καταναλωτές να στραφούν στο 

ηλεκτρονικό εμπόριο, συνήθεια που φαίνεται να έχει υιοθετηθεί και αναμένεται 

να συνεχίσει να αυξάνεται κατά τα επόμενα έτη.  

 
Πηγή: modaes.es 

Στην Ισπανία, το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτυσσόταν με γρήγορους ρυθμούς 

τα τελευταία έτη, χωρίς να αποτελούν σημαντικό ποσοστό επί των συνολικών 

πωλήσεων. Μεγάλη ανάπτυξη σημειώθηκε από το 2015 και έπειτα, ενώ το 2020, 

οι ηλεκτρονικές παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 19,4% αντιπροσωπεύοντας το 

14,9% του συνόλου των πωλήσεων, έναντι του 6,6% το 2019. Επίσης, οι 

διαδικτυακές πωλήσεις αντικειμένων μόδας, αποτέλεσαν το 10% των συνολικών 

διαδικτυακών πωλήσεων  στην Ισπανία το 2020 έναντι του 7,7% το 2019.  
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Επιπλέον, περισσότεροι από 13,9 εκ. Ισπανοί παρήγγειλαν προϊόντα μόδας το 

2020 μέσω διαδικτύου, αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό για την Ισπανία, 

εκ των οποίων, δύο στους τρεις πραγματοποίησαν περισσότερες από μία 

διαδικτυακές παραγγελίες. 

 
Πηγή: modaes.es 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνει επίσης τη δυνατότητα στους καταναλωτές να 

μπορούν να αγοράσουν προϊόντα, όχι μόνο από διαφορετική πόλη αλλά και 

από άλλη χώρα. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο, αναφορικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ισπανία, το 62% αφορά παραγγελίες Ισπανών από 

αλλοδαπές χώρες, με το εγχώριο διαδικτυακό εμπόριο να αποτελεί μονάχα το 

11,6%. Αντίστοιχα, το 26% των διαδικτυακών πωλήσεων προήλθε από χώρες 

του εξωτερικού.  

Αναφορικά με τον πληθυσμό, παρατηρείται ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες 

έχουν ξεκινήσει να υιοθετούν το ηλεκτρονικό εμπόριο στην καθημερινότητά 

τους, ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, εισοδήματος ή ιθαγένειας. Αναλυτικότερα, το 

56,4% των καταναλωτών ή 7,9 εκατομμύρια, ανήκουν στο γυναικείο φύλο, με 

τον αριθμό αυτών το 2019 να είναι 5,9 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, 6,1 εκ. άνδρες 

επέλεξαν την παραγγελία ενδυμάτων και υποδημάτων από το διαδίκτυο το 

2020, έναντι 5,4 εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος.  

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη αυξήθηκε κατά 18,4%, στα 173,9 ευρώ το 2020, 

ενώ η μέση κατά κεφαλή αγορά έφθασε τα 9,2 προϊόντα έναντι 6,9 το 2019. Η 

αυξημένη ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους είναι φανερή και από το 

γεγονός ότι μόλις το 55,2% των συνολικών διαδικτυακών αγορών του τομέα 

πραγματοποιήθηκαν σε περίοδο εκπτώσεων, έναντι του 61,4% το 2019.  
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Πηγή: modaes.es 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η κατηγοριοποίηση με βάση την ηλικία των 

καταναλωτών. Η πλειοψηφία αυτών βρίσκεται στην κλίμακα μεταξύ 35 και 54 

ετών οι οποίοι ξεπέρασαν τα 5,5 εκατομμύρια,  σε αντίθεση με τις νεότερες 

ηλικίες, όπως μεταξύ 16 και 24 ετών που αποτελούν το μικρότερο ποσοστό. 

Εντούτοις, εάν αναλογιστούμε το ποσοστό των ατόμων της κάθε κατηγορίας 

που επέλεξαν τις διαδικτυακές αγορές, όπως αναμένεται, οι μέσες και 

μικρότερες ηλικίες αγοράζουν ευκολότερα ενδύματα και υποδήματα από το 

διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία μεταξύ 25 και 34 ετών, το 63,8% έκανε 

μία τουλάχιστον διαδικτυακή παραγγελία προϊόντος μόδας και αθλητισμού το 

2020, ενώ το ποσοστό για τους άνω των 55 και μικρότερους των 25 ήταν 50%.  

 
Πηγή: modaes.es 
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ΣΤ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

ΣΤ.1 Παράγοντες που επηρεάζουν ζήτηση –προσφορά. 

 

Η επανεκκίνηση της οικονομίας που έχει σταδιακά ξεκινήσει, αναμφίβολα, θα 

αυξήσει την κατανάλωση και, κατά συνέπεια, την παραγωγή. Στο χώρο της 

μόδας, η πανδημία επέφερε ένα σύνολο αλλαγών πολύ γρηγορότερα από το 

αναμενόμενο, με την κυριότερη να είναι η συμβολή του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση των Ισπανών καταναλωτών για ζητήματα 

περιβάλλοντος, εργασιακών συνθηκών και άλλων βιώσιμων πρακτικών έχουν 

μεταβάλλει τις πρακτικές των εταιρειών, οι οποίες επιλέγουν να επενδύσουν στη 

βιώσιμη παραγωγή, αποκλίνοντας από το παραδοσιακό μοντέλο της 

εξοικονόμησης χρημάτων. Παρά την προσαρμογή των μεγάλων ισπανικών 

εταιρειών, ιδίως των ¨fast fashion¨, η σταδιακά αυξανόμενη «στροφή» των 

Ισπανών καταναλωτών προς την ποιότητα και όχι την ποσότητα δεν 

επιβραδύνεται.  

Όπως προαναφέρθηκε, σημαντική είναι η υιοθέτηση διαδικτυακών καναλιών 

παραγγελιών, με τις μικρότερες επιχειρήσεις να υστερούν στην υιοθέτηση 

τεχνολογίας έναντι των μεγαλύτερων. Αντίθετα, μικρότερες επιχειρήσεις 

προσανατολίζονται στην ηθική πλευρά παραγωγής, δημιουργώντας και 

πουλώντας ενδύματα και υποδήματα φιλικά προς το περιβάλλον καθώς 

επίσης και τοπικής παραγωγής.  

 

ΣΤ.2 Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές μόδας στην Ισπανία είναι αξιοσημείωτες και σημειώνουν 

σημαντική άνοδο τα τελευταία έτη. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν 

μακροχρόνια παρουσία στην ισπανική αγορά, έχουν την απαραίτητη γνώση 

για τις εδώ τάσεις και οφείλουν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που 

έχουν επικρατήσει μετά την πανδημία.  

Ιδιαίτερης σημασίας για τη συνέχεια της παρουσίας είτε για την είσοδο στην 

αγορά της Ισπανίας, είναι η σταθερή συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε 

εμπορικές εκθέσεις και, ιδιαίτερα, στη διεθνή έκθεση μόδας Momad, η οποία 

πραγματοποιείται την ίδια περίοδο με τις εκθέσεις κοσμημάτων Bisutex και 

Madridjoya καθώς και με τη διεθνή έκθεση δώρου Intergift.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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Ζ. ΠΗΓΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Συνομοσπονδία Ισπανικών Επιχειρήσεων Μόδας MODA ESPAÑA:  

https://www.modaespana.org 

 

Ομοσπονδία Ισπανικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ενδυμάτων FEDECON:  

https://fedecon.es 

 

Εθνική Ένωση Πωλητών Μόδας ACOTEX:  

https://www.acotex.org 

 

Ισπανική Ένωση Δημιουργών Μόδας ACME: 

https://creadores.org 

 

Ισπανική Ένωση Παραγωγών Δημιουργημάτων από Δέρμα ASEFMA:  

https://asefma.com 

 

Ισπανική Ένωση Γουνοποιών SFA:  

http://spanishfurassociation.es 

 

Ένωση για τη Βιώσιμη Μόδα AMSE: 

https://esmodasostenible.org 

 

Ιβηρική Ένωση Ανακύκλωσης Κλωστοϋφαντουργικών ASIRTEX:  

https://www.asirtex.org 

 

Επιχειρηματική Ένωση Παραγωγών και Πωλητών Ειδών Δώρου REGALO FAMA: 

https://www.regalofama.com 

 

Ισπανική Ένωση Επαγγελματιών Γάμου APBE: 

https://www.modaespana.org 

 

 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής INE 

Ελληνική Στατιστική Αρχή 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, Βασίλειο της Ισπανίας 

Cinco Días 

modaes.es 

EY, Boston Consulting Firm: Informe Sector Moda en España  
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