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Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στον κλάδο της ισπανικής 

κλωστοϋφαντουργίας 

 

Ο τομέας της βιομηχανίας μόδας αντιμετωπίζει, παγκοσμίως, μεγάλη πτώση των πωλήσεών του, 

καθώς σε πολλές χώρες του κόσμου, τα καταστήματα πώλησης ενδυμάτων παραμένουν κλειστά. 

Δεδομένου και του εγκλεισμού των κατοίκων στις οικίες τους καθώς και της μείωσης της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης, ο κλάδος αντιμετωπίζει σημαντική ύφεση, η οποία είναι άγνωστο, 

προς το παρόν, πόσο θα διαρκέσει και τον βαθμό που θα επηρεάσει τον κλάδο. 

Στην Ισπανία, εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν κατά 37% το 2020, εξαιτίας των αρνητικών 

επιπτώσεων του κορωνοϊού Covid-19, ο οποίος έχει αναγκάσει τις εταιρίες να μειώσουν ή να 

διακόψουν πλήρως την παραγωγή τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας ισπανικών 

Eπιχειρήσεων Υφαντουργίας (Texfor), καμία επιχείρηση δεν αναμένει να διατηρήσει τα ίδια 

επίπεδα τζίρου το τρέχον έτος με τα αντίστοιχα του 2019, ενώ η πτώση των πωλήσεων μπορεί 

να κινηθεί από το 7% έως και το 75% για αυτές. Η Γενική Γραμματέας της Texfor δήλωσε ότι το 

70% των επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα μόδας, έχουν αφιερωθεί στην παραγωγή 

υγειονομικών προϊόντων, χωρίς, ωστόσο, να μπορούν να καλύψουν πλήρως τον τζίρο των 

προηγούμενων ετών.  

Σημειώνεται ότι στη χώρα, το 75% των εταιριών μόδας παραμένουν ανοικτές, όμως το 40% δεν 

λειτουργεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν γνωρίζουν πότε ακριβώς 

θα επαναλειτουργήσουν, καθώς θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία λήξης της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης, ενώ το μεγάλο πλήγμα για τον κλάδο θεωρείται το κλείσιμο των 

πολυκαταστημάτων (λ.χ. η ισχυρή αλυσίδα Corte Inglés με παρουσία καταστημάτων σε όλες τις 

Αυτόνομες Κοινότητες). Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

από τις 14 Μαρτίου, η οποία θα συνεχιστεί, τουλάχιστον, έως τις 10 Μαΐου. Η χώρα, έως και 

σήμερα, μετρά 213.024 επιβεβαιωμένα κρούσματα, στη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, 22.157 

θύματα που κατέληξαν και 89.250 ιαθέντες. Ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχουν άμεσα 

πιθανολογούμενα σχέδια για την επανεκκίνηση του κλάδου και των καταστημάτων είναι η 

διατήρηση των νέων κρουσμάτων και απωλειών σε σχετικά υψηλούς αριθμούς που δεν 

επιτρέπουν εφησυχασμό για χαλάρωση μέτρων σε αυτό το επίπεδο ακόμη. 

Όσον αφορά τους εργαζόμενους, το 13% των επιχειρήσεων συνεχίζουν, έως και σήμερα, με το 

ίδιο προσωπικό ενώ το 60% έχει εφαρμόσει προσωρινή στάση εργασίας (ERTE) σε ορισμένους 

υπαλλήλους τους. Το 10% υιοθετεί διαφορετικές βάρδιες ανάλογα την περίσταση, ενώ οι 

υπόλοιπες συνεργάζονται με τους απασχολούμενους για τη λήψη ευέλικτων μέτρων για την 

εργασία τους.  

Σημειώνεται ότι η Συνομοσπονδία έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση να δράσει και να λάβει άμεσα 

μέτρα, τα οποία θα βοηθήσουν τον τομέα να διαφύγει της κρίσης. Μεταξύ των προτεινόμενων 

μέτρων είναι η διευκόλυνση πρόσβασης σε ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, άμεσες οικονομικές 

βοήθειες προς αυτές καθώς και την αναστολή της πληρωμής φόρων.  
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Την μείωση των κερδών των επιχειρήσεων επιβεβαιώνει και η Διευθύνων Σύμβουλος της ισχυρής 

ισπανικής εταιρίας Adolfo Domíngo, η οποία έχει παρουσία σε 21 χώρες με 391 καταστήματα, 

κα. Adriana Dominguez. Σύμφωνα με την ίδια, οι επισκέψεις στον ιστότοπο έχουν αυξηθεί, καθώς 

ο κόσμος δεν μπορεί να επισκεφτεί τα καταστήματα, όμως ακόμη, δεδομένης και της 

αβεβαιότητας που κυριαρχεί, δεν πραγματοποιεί διαδικτυακές πωλήσεις, όπως άλλες χρονιές. 

Όπως δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στον οικονομικό τύπο, η συγκεκριμένη κρίση είναι 

διαφορετική από την προηγούμενη του 2008, αφού δεν θα είναι τόσο μακροχρόνια, ενώ τα αίτιά 

της δεν προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Επομένως, ο τομέας μόδας θα έχει τη 

δυνατότητα να αναπτυχθεί στο μέλλον, όμως, προς το παρόν, το δύσκολο είναι να αντέξουν οι 

επιχειρήσεις στο χρόνο, έως την ανεύρεση του εμβολίου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις θα 

προσπαθήσουν να κρατήσουν όλο το εργατικό τους δυναμικό, όμως, οι μικρότερες χρειάζονται 

ρευστότητα και, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, θεωρείται αναγκαία η υποστήριξή 

τους και από το κράτος. Τέλος, προβλέπει ότι αναλόγως της διάρκειας της κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης, οι πελάτες μπορεί να μεταβάλουν τις καταναλωτικής τους συμπεριφορές, καθώς μπορεί 

να προσανατολιστούν στην αγορά ρούχων με βάση τις ανάγκες τους, δίνοντας βαρύτητα στην 

ποιότητα των ενδυμάτων, τα οποία θα διαρκούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

Ωστόσο, τρεις μεγάλες ισπανικές αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης προετοιμάζονται για το 

άνοιγμα το καταστημάτων τους σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η εταιρία 

Mango, έχει ήδη ανοίξει 20 καταστήματα σε Αυστρία και Ολλανδία, ενώ σχεδιάζει την 

επαναλειτουργία 42 καταστημάτων της στη Γερμανία και 27 σε Τσεχία, Λετονία, Γεωργία, 

Ουκρανία και Κύπρο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η εταιρία είχε κρατήσει ανοικτά 62 

καταστήματα σε 17 κράτη, στα οποία οι συνθήκες το επέτρεπαν, όπως οι Σκανδιναβικές χώρες, 

η Νότιος Κορέα κοκε. Αντίστοιχα, η Desigual, άνοιξε ένα κατάστημά της στη Βιέννη και αναμένεται 

να έχει ανοίξει τα 55 από τα 57 της καταστήματα στην Αυστρία και τη Γερμανία, έως και τα μέσα 

Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα και των δύο ανωτέρω εταιριών, θα τηρηθούν αυστηροί κανόνες 

για την αποφυγή της μετάδοσης του ιού, όπως υποχρεωτική χρήση γαντιών όχι μόνο από τους 

υπαλλήλους των καταστημάτων καθώς και των αγοραστών. Τέλος, αντίστοιχα ετοιμάζεται να 

κινηθεί η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου στην Ισπανία, η Inditex, με τη χρήση πολύ αυστηρών 

υγειονομικών πρωτοκόλλων, τα οποία προετοιμάζει, ανάλογα και με το τρέχον νομικό καθεστώς 

και τις τοπικές υγειονομικές αρχές κάθε χώρας, για τα ισχύοντα εντός των καταστημάτων (λ.χ. 

συνεχή απολύμανση ηλεκτρονικών συσκευών, ταμείων και δοκιμαστηρίων), συνεχή έλεγχο του 

ανθρώπινου δυναμικού της (χρήση, μασκών - γαντιών μίας χρήσης και έλεγχο θερμοκρασίας, 

αποφυγή ενσωμάτωσης, σε πρώτο στάδιο, όσων ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες) και 

συγκεκριμένους κανονισμούς για τους πελάτες που θα εισέρχονται στα καταστήματα, τηρώντας 

αποστάσεις ασφαλείας συνεχώς. 
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