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Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον κλάδο της ισπανικής 

κλωστοϋφαντουργίας 

 

 

Η πανδημία του κορωνοϊόύ επηρεάζει εξαιρετικά αρνητικά τον τομέα της ισπανικής 

βιομηχανίας μόδας και τους υπο-κλάδους ένδυσης, υπόδησης και αξεσουάρ.  Οι 

αρμόδιες ενώσεις αναζητούν τρόπους επαναφοράς της ζήτησης μετά τη λήξη της 

πανδημίας και φορολογικές απαλλαγές. 

 

 

Η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τις 14 Μαρτίου, η οποία θα συνεχιστεί, 

τουλάχιστον, έως και τις 26 Απριλίου με πιθανή την επιπλέον παράτασή της καταρχήν έως τις 11 

Μαΐου. Η χώρα, έως και σήμερα, μετρά 157.022 επιβεβαιωμένα κρούσματα, υποχωρώντας στη 

δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, 15.843 θύματα που κατέληξαν και 55.668 περιπτώσεις που 

ξεπέρασαν την ασθένεια. Δεδομένης της συγκεκριμένης κατάστασης, οι περισσότεροι κλάδοι της 

οικονομίας πλήττονται σημαντικά, καθώς έχουν αναγκαστεί να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους 

κλειστές. Σε αυτή την κατηγορία βεβαίως εμπίπτει ο ιδιαίτερα σημαντικός, για την ισπανική 

βιομηχανία, κλάδος της μόδας και της κλωστοϋφαντουργίας, καθώς το σύνολο των χιλιάδων 

σχετικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα παραμένουν κλειστά. Οι διαδικτυακές παραγγελίες 

επιτρέπονται, ωστόσο, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο τζίρος τους έχει μειωθεί αρκετά.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Επιχειρηματική Ένωση Εμπορίου Kλωστοϋφαντουργίας, 

Αξεσουάρ και Υπόδησης (Acotex), υπολογίζεται ότι, τον προηγούμενο μήνα, οι πωλήσεις του 

κλάδου μειώθηκαν κατά 25% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019, ενώ ο Απρίλιος θα 

παρουσιάσει μεγαλύτερη απόκλιση από την περυσινή χρονιά, καθώς σε αυτόν συμπίπτει και η 

Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών, οπότε οι αγορές παραδοσιακά παρουσιάζουν άνοδο. 

Δεδομένου ότι περί τα 15.000 καταστήματα στη χώρα παραμένουν κλειστά, οι πωλήσεις είναι 

ελάχιστες, επηρεάζοντας βαριά το τομέα. Η πτώση οφείλεται σε δύο κυρίως παράγοντες. Αρχικά, 

οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι εμφανώς μικρότερες από τις πωλήσεις που πραγματοποιούνται 

σε καταστήματα, παρότι τα τελευταία έτη έχουν αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, ακόμα και εάν 

κάποιος επιλέξει να πραγματοποιήσει αγορές μέσω διαδικτύου, δεν θα αγοράσει εύκολα 

καινούργια ρούχα και άλλα αξεσουάρ, πρώτον διότι εξαιτίας του κατ’ οίκον περιορισμού δεν έχει 

τη δυνατότητα να τα φορέσει, ενώ δεδομένης της μειωμένης καταναλωτικής του εμπιστοσύνης θα 

επιλέξει να μειώσει τις αγορές του.  

Ήδη, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι του κλάδου έχουν επηρεαστεί από την προσωρινή παύση 

εργασίας (ERTE), οι οποίοι χάνουν με αυτόν τον τρόπο μεγάλο μέρος του μηνιαίου μισθού τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι 6.000 Ισπανοί εργαζόμενοι της Primark, οι οποίοι ήδη 

υφίστανται την ανωτέρω επίπτωση και οι 26.000 εργαζόμενοι της πανίσχυρης Inditex, καθώς η 
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εταιρία έχει ανακοινώσει ότι θα προβεί σε ERTE για τον εν λόγω αριθμό εργαζομένων σε 

περίπτωση που η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παραταθεί, όπως τελικά θα συμβεί, πέραν της 

15ης Απριλίου. Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, οι ειδικοί του κλάδου προβλέπουν τη συνέχιση 

της εν λόγω κατάσταση και κατά τον Μάιο, με τον Ιούνιο να αρχίζουν να ανοίγουν σταδιακά τα 

πρώτα καταστήματα. Σημειώνεται βέβαια ότι η επιστροφή στην κανονικότητα θα αργήσει ακόμη 

περισσότερο και το άνοιγμα των καταστημάτων προβλέπεται να συνδυαστεί με αυξημένα 

υγειονομικά μέτρα για την εξασφάλιση της υγείας των εργαζόμενων και των πελατών. Παράλληλα, 

οι επιχειρήσεις έχουν μεγάλο απόθεμα ρούχων, υποδημάτων και αξεσουάρ της τωρινής σεζόν, 

τα οποία δεν θα καταφέρουν να πωλήσουν, ενώ με το άνοιγμα των καταστημάτων θα υπάρξουν 

το πιθανότερο σημαντικές προσφορές, προκειμένου να καταφέρουν να μειώσουν το εν λόγω 

απόθεμα.  

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Acotex, κ. Eduardo Zamácola, οι απώλειες που βιώνει ο κλάδος 

κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών δεν θα καλυφθούν από τις πωλήσεις που θα 

πραγματοποιηθούν με το άνοιγμα των καταστημάτων. Για το λόγο αυτό, ζητά άμεσα την κρατική 

βοήθεια ιδιαίτερα όσον αφορά τη φορολογία, προκειμένου να υπάρξει αναζωογόνηση του 

κλάδου.                                                 
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