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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο τομέας της μόδας έχει τη δική του βαρύνουσα σημασία στην Ισπανία, τόσο 

για την οικονομία της χώρας όσο και από κοινωνικής άποψης, καθώς οι Ισπανοί 

ντύνονται τόσο με τοπικές επωνυμίες όσο και εισαγόμενες. Εξάλλου, ορισμένες 

από τις σημαντικότερες πολυεθνικές του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας είναι 

ισπανικές, με κυριότερη την μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου παγκοσμίως, την 

Inditex, στην οποία ανήκει ένα σύνολο επιχειρήσεων/επωνυμιών, όπως η 

παγκοσμίως γνωστή αλυσίδα Zara. Την τριάδα των σημαντικών εταιριών 

συμπληρώνουν οι Mango και Tendam. Πέραν όμως των πολυεθνικών, στη 

χώρα δραστηριοποιείται και ένα σύνολο άλλων επιχειρήσεων, μικρότερου 

μεγέθους αλλά παρόμοιας σημασίας για την οικονομία και την απασχόληση.  

Ο τομέας της μόδας έχει ιδιομορφίες όσον αφορά τις καταναλωτικές συνήθειες, 

καθώς οι τελευταίες εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων, καθιστώντας 

τον κλάδο ιδιαίτερα πολυπρόσωπο σε ό,τι αφορά την παραγωγή, το μάρκετινγκ 

και την πώληση των προϊόντων. Οι μεγάλες ισπανικές εταιρίες έχουν ήδη 

προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και κάνουν χρήση τεχνολογίας, προκειμένου 

να αυξάνουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους, ενώ προσπαθούν συνεχώς να 

αυξήσουν και τη βιωσιμότητά τους. Αυτό συμβαίνει διότι τόσο στην Ισπανία  όσο 

και παγκοσμίως, κυριαρχεί η τάση των «ηθικότερων» αγορών και ιδιαίτερα από 

τους νεότερους, οι οποίοι δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε χαρακτηριστικά, τα οποία 

παλαιότερα είχαν δευτερεύουσα σημασία, ένα εκ των οποίων είναι και η 

οικολογική ταυτότητα της εταιρίας σε όλο το φάσμα παραγωγής και πώλησης.  

Η πανδημία, όπως και σε όλους τους κλάδους, είναι υπεύθυνη για ένα μεγάλο 

σύνολο αλλαγών, καθώς τα καταναλωτικά πρότυπα, το εισόδημα, οι 

προτεραιότητες των καταναλωτών αλλά και ο τρόπος αγορών έχουν συμβάλλει 

στη γρήγορη και μαζική αλλαγή των δεδομένων. Εξαιτίας της ύφεσης που 

πέρασε ο κλάδος παγκοσμίως, της αύξησης της διεθνοποίησης των τελευταίων 

χρόνων και άλλων αιτιών, οι επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να εξελιχθούν, 

προκειμένου να προτιμηθούν από τους διστακτικούς καταναλωτές, τάση η 

οποία φαίνεται και σήμερα. Σε αυτές τις ανταγωνιστικές συνθήκες πάντως, 

φαίνεται να κερδίζουν έδαφος οι καλύτερα οργανωμένες επιχειρήσεις, που 

κάνουν χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, προκειμένου να φθάσουν 

στον τελικό αγοραστή, αυξάνοντας την πίεση σε μικρότερες επιχειρήσεις, που 

δεν μπορούν να ακολουθήσουν τους ίδιους ρυθμούς. 

Επίσης, η κατάσταση σε κάθε χώρα είναι πλέον διαφορετική, αφού όχι μόνο 

μεταξύ τρίτων χωρών αλλά ακόμη και εντός της Ε.Ε., κάθε κράτος έχει υιοθετήσει 

τους δικούς του κανόνες για την καθημερινότητα, ενώ παράλληλα κάθε χώρα 

ανακάμπτει οικονομικά με διαφορετικούς ρυθμούς μετά την πανδημία. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τα αποτελέσματα των εξαγωγικών επιχειρήσεων να είναι 
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ελαφρώς διαφοροποιημένα, ανάλογα τις κύριες χώρες-αποδέκτες των 

προϊόντων τους.  

Κατά το 2021 ο κόσμος συνέχισε να είναι απόμακρος από την αγορά ειδών 

μόδας στην Ισπανία. Κατά τους πρώτους μήνες του έτους, ορισμένες Κοινότητες 

υιοθέτησαν εκ νέου μέτρα για την καταπολέμηση της πανδημίας και, ως 

αποτέλεσμα, ορισμένα καταστήματα και εμπορικά κέντρα παρέμειναν κλειστά 

για ένα διάστημα. Όσον αφορά τα τελευταία, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

το 2021, λειτούργησαν 567 εμπορικά κέντρα σε όλη την Ισπανία, στα οποία 

στεγάζονται περισσότερα από 33 χιλ. καταστήματα, το 85% των οποίων είναι 

μικρά καταστήματα, μικρότερα των 300 τ.μ. Παρά την κρίση που διανύουν τα 

εμπορικά κέντρα, οι εταιρίες φαίνεται να μη πτοούνται στην περαιτέρω 

επένδυση σε αυτά, προκειμένου να καταστούν όσο πιο ελκυστικά και μεγάλα 

γίνεται, προκειμένου να πείσουν τους καταναλωτές να τα επισκεφτούν εκ νέου. 

Μεταξύ άλλων, στη χώρα αναμένεται το άνοιγμα 18 νέων εμπορικών κέντρων, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της Ισπανικής Ένωσης Εμπορικών Κέντρων και 

Πάρκων (AECC), ενώ οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021, 

ξεπέρασαν τα 279 εκ. ευρώ.  

Ένα από τα χαρακτηριστικά του κλάδου της μόδας στην Ισπανία ήταν ο 

διχασμός που είχε επέλθει στις διαφορετικές εταιρίες και τους διαφορετικούς 

συνδέσμους μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, ο τομέας δεν αντιπροσωπεύεται  από 

μία ενιαία συνομοσπονδία επιχειρηματικών ενώσεων ανά κλάδο, αλλά ο κάθε 

κλάδος έχει τη δική του ισχυρή ένωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο τομέας της 

μόδας να μην έχει ισχυρό λόμπι, όπως άλλοι κλάδοι, λ.χ. ο κατασκευαστικός, με 

αποτέλεσμα να χάνει σημαντικό έδαφος σε ότι αφορά δημόσιες οικονομικές 

βοήθειες και κρατική υποστήριξη.  

Δεδομένης όμως της πρωτοφανούς κρίσης του κλάδου κατά το 2020, όταν η 

έναρξη της πανδημίας πάγωσε την οικονομική δραστηριότητα και διατήρησε τα 

καταστήματα λιανικής κλειστά για ένα αξιόλογο διάστημα, σε συνδυασμό και με 

την οικονομική αβεβαιότητα των νοικοκυριών παγκοσμίως, ο κλάδος έδειξε 

σημάδια συνεργασίας, προκειμένου να ανακάμψει το γρηγορότερο δυνατόν. 

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κινητοποίηση των ενώσεων στην απορρόφηση 

μέρους των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσω του προγράμματος Next 

Generation EU από το οποίο, η Ισπανία θα λάβει συνολικά 140 δις ευρώ. Από 

την πλευρά τους, οι σημαντικότερες ενώσεις της χώρας στον τομέα, η Επιτροπή 

Ισπανικής Κλωστοϋφαντουργίας (Consejo Intertextil Español) και η 

Συνομοσπονδία Μόδας, ModaEspaña, έχουν αιτηθεί και πιέζουν την Κυβέρνηση 

της χώρας να διαθέσει περί τα 11 δις ευρώ στον συγκεκριμένο τομέα, 

προκειμένου οι επιχειρήσεις να αποφύγουν τη χρεοκοπία και να εκσυγχρονίσουν 

τη λειτουργία τους, αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, και, ιδιαίτερα, την 

ψηφιοποίησή τους και τη βιώσιμη λειτουργία τους. Το κείμενο προς την 

Κυβέρνηση υπέγραψαν περί τις 400 επιχειρήσεις, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την αναγκαιότητα του ιδιωτικού τομέα για τις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές 
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βοήθειες, ως προς τη συνέχιση της ανάπτυξής του. Επιπλέον, ο τομέας ενώθηκε 

και στις αρχές του 2021, στέλνοντας αίτηση στο Υπουργείο Οικολογικής 

Μετάβασης και Δημογραφικού Ζητήματος για τη στήριξη της οικολογικής 

μετάβασης του τομέα, που θεωρείται απαραίτητη για το μέλλον της 

κλωστοϋφαντουργίας στο μέλλον.  

 

Β. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ 

    ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ  

 

 

Κατά το 2021 υπήρξαν ορισμένες αξιοσημείωτες αλλαγές στο χαρτοφυλάκιο 

των σημαντικών ισπανικών εταιριών στη βιομηχανία μόδας, καθώς έγιναν 

ορισμένες αγοραπωλησίες που αξίζει να σημειωθούν.  

Αρχικά, ο όμιλος Inditex διέκοψε τη μάρκα Uterqüe, η οποία δημιουργήθηκε από 

τον ίδιο το 2008 και είχε ως στόχο την εισαγωγή στην αγορά αξεσουάρ υψηλής 

ποιότητας, όμως ποτέ δεν κατάφερε να επιτύχει τον στόχο αξιοσημείωτου 

μεριδίου στην αγορά. Ακόμη και στα έσοδα του ομίλου, η μάρκα ήταν υπεύθυνη 

μόλις για το 0,4% των συνολικών της εσόδων, ενώ τη διοίκησή της είχε αναλάβει 

το τμήμα διοίκησης της Massimo Dutti. Τα σημεία πώλησης των αξεσουάρ ήταν 

άλλες επωνυμίες του ομίλου, όπως λ.χ. της Massimo Dutti και της Zara.  

Αντίθετα, η Mango δημιούργησε το 2021 τη νέα μάρκα Alter Made, 

επικεντρωμένη στη γυναικεία μόδα με ρούχα που έχουν παραχθεί με βιώσιμους 

τρόπους, καθιστώντας ξεκάθαρη την απόφαση της εταιρίας να στραφεί σε πιο 

βιώσιμες πρακτικές, προκειμένου να αποκτήσει μεγαλύτερο πελατολόγιο και 

έχοντας υπόψιν τον ανταγωνισμό που δημιουργείται στη βιώσιμη μόδα.  

Τέλος, σημαντική είδηση αποτέλεσε και η αλλαγή διοίκησης σε δύο σημαντικές 

εταιρίες, την inditex και την Textura. Μάλιστα, η κόρη του κ. Amancio Ortega, 

επιχειρηματία που δημιούργησε την Inditex, κα. Marta Ortega, ανέλαβε τη 

διοίκηση του ομίλου, ενώ αλλαγές πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα 

υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου.  
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Γ. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

Γ1. Εξαγωγές 

 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, *2021 έως Νοέμβριος 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά εμπορίου, οι εξαγωγές της μόδας, κατά το 

2021, αυξήθηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Έως και τον Νοέμβριο 

του 2021, οι εξαγωγές έφθασαν τα επίπεδα του 2018, και συγκεκριμένα τα 15,1 

δις ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση, σε σύγκριση με το 2020.  

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων ισπανικών προϊόντων μόδας είναι τα 

ενδύματα τόσο τα πλεκτά όσο και τα μη πλεκτά, αφού οι εν λόγω δύο κατηγορίες 

μαζί είναι υπεύθυνες για το 79% του συνόλου των εξαγωγών. Όπως φαίνεται και 

από το παρακάτω διάγραμμα, οι εξαγωγές ενδυμάτων τελούσαν υπό ανοδική 

πορεία, αφού στην Ισπανία ξεκίνησαν να δημιουργούνται όλο και περισσότερες 

επιχειρήσεις παραγωγής ενδυμάτων, ενώ το 2019 οι εξαγωγές αυτές έφθασαν 

σε ιστορικό υψηλό 12,7 δις ευρώ.  
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Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Αναφορικά με το εμπόριο ανά γεωγραφική περιοχή, η Ισπανία, τους πρώτους 

έντεκα μήνες του 2021, εξήγαγε περί τα 2,4 δις ευρώ στη γείτονα Γαλλία, ποσό 

διπλάσιο από τον δεύτερο αποδέκτη ισπανικών ειδών μόδας, την Ιταλία, όπου 

και εξήχθησαν 1,76 δις ευρώ ενδύματα και υποδήματα. Μεγάλη συμβολή έχει και 

η άλλη γείτονα χώρα, η Πορτογαλία, στην αγορά της οποίας έφθασαν 

προϊόντα μόδας, συνολικής αξίας 1,14 δις ευρώ, ενώ περίπου η ίδια αξία εξήχθη 

και στην αγορά της Πολωνίας.  

Εκτός Ε.Ε., οι εξαγωγές είναι εμφανώς μικρότερες, αλλά εξίσου υψηλές, με 

σημαντικότερες τρίτες αγορές τις Η.Π.Α., το Ην. Βασιλείου, την Ρωσία και την 

Τουρκία.  

Εξαγωγές Ενδυμάτων και Υποδημάτων, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 

Α/Α Χώρα ΑΞΙΑ (ευρώ) 

1 Γαλλία 2.452.867.798,09 € 

2 Ιταλία 1.768.310.310,26 € 

3 Πορτογαλία 1.145.969.714,06 € 

4 Πολωνία 1.143.918.462,30 € 
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5 Γερμανία 1.110.115.775,84 € 

6 Η.Π.Α. 630.685.554,79 € 

7 Ολλανδία 490.504.146,30 € 

8 
Ηνωμένο 

Βασίλειο 
425.347.898,23 € 

9 Ρωσία 400.782.773,77 € 

10 Τουρκία 344.459.751,50 € 

 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και  

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Γ2. Εισαγωγές  

 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και  

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Οι εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ισπανία, εξαιτίας της πανδημίας 

και της μειωμένης κατανάλωσης, έχουν σημειώσει μείωση από την έναρξη της 

πανδημίας. Συγκεκριμένα, έως και τον Νοέμβριο του 2021, οι εισαγωγές 

μειώθηκαν στα 18,5 δις ευρώ, σε παρόμοια επίπεδα με το 2014. Πριν από την 

πανδημία, η αυξημένη κατανάλωση είχε, ως αποτέλεσμα, οι εισαγωγές αυτών 
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των προϊόντων να φθάσουν σε ιστορικά υψηλά 22,1 δις ευρώ, σημείο στο οποίο 

είναι αμφίβολο, πότε ακριβώς θα επιστρέψει.  

Όπως και στις εξαγωγές, έτσι και στις εισαγωγές παρατηρείται ότι ενδύματα 

πλεκτά και μη αφορούν το 79% του συνόλου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, 

από την έναρξη της πανδημίας, οι εισαγωγές της κατηγορίας 62, Ενδύματα και 

συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, σημείωσε σημαντική 

πτώση, ενώ αντίθετα η κατηγορία 61, Ενδύματα και συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά δεν πλήγηκε τόσο έντονα. Μάλιστα, κατά το 2021, 

παρατηρήθηκε αύξηση της δεύτερης κατηγορίας, σε σύγκριση  με το 

προηγούμενο έτος.  

 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Εισαγωγές Ενδυμάτων και Υποδημάτων, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021 

Α/Α Χώρα Αξία (ευρώ) 

1 Κίνα 4.029.790.732,07€ 

2 Μπαγκλαντές 2.676.683.795,29€ 

3 Τουρκία 2.436.751.080,22€ 

4 Μαρόκο 1.713.316.191,57€ 
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5 Ιταλία 1.062.223.972,60€ 

6 Βιετνάμ 689.936.362,63 € 

7 Ινδία 671.698.966,19 € 

8 Πακιστάν 667.108.429,59 € 

9 Γαλλία 573.079.484,47 € 

10 Βέλγιο 572.179.502,74 € 

 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και  

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Οι εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων της Ισπανίας αφορούν, κυρίως, 

χώρες παραγωγούς ενδυμάτων, από τις οποίες εισάγονται είδη μόδας. 

Επιπλέον, σε πολλές από αυτές τις αγορές, μεγάλες ισπανικές πολυεθνικές 

διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής. 

Οι εισαγωγές από την Κίνα ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα, με τη συνολική αξία να 

ξεπερνά τα 4 δις ευρώ. Επιπλέον, τα 2,4 δις ευρώ ξεπερνούν οι εισαγωγές από 

το Μπαγκλαντές αλλά και από την Τουρκία, ενώ μεγαλύτερου του 1 δις ευρώ 

είναι οι εισαγωγές από τις γείτονες Μαρόκο και Ιταλία. Πέραν της τελευταίας, 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν σημαντικό μερίδιο στις εισαγωγές είναι η 

γείτονα Γαλλία και το Βέλγιο.  

Δ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

 
Το ισοζύγιο για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα αρνητικό, αφού οι εισαγωγές 

ενδυμάτων και υποδημάτων από την Ισπανία είναι πολλαπλάσιες των ελληνικών 

εξαγωγών. Σημαντική βέβαια είναι η συμβολή που έχει η εξαγωγή των μεγάλων 

πολυεθνικών της Ισπανίας στη χώρα μας και είναι ένας από τους λόγους για 

τους οποίους οι εισαγωγές είναι τόσο πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές.  

Δ1. Εισαγωγές Ελλάδας από Ισπανία  

ΚΑΤΗΟΡΙΑ 2017 2018 2019 2020 Ιαν-Νοε 2021 

61 Eνδύματα και 

συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά 

132.001.620 € 129.534.330 € 139.379.740 € 96.147.190 € 126.981.540 € 

62 Ενδύματα και 

συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα 

πλεκτά 

167.841.850 € 174.470.690 € 189.978.590 € 121.169.380 € 151.810.760 € 

63 Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη 
6.555.560 € 6.602.950 € 6.260.140 € 4.951.910 € 5.270.730 € 
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64 Υποδήματα, γκέτες και 

ανάλογα είδη. 
53.561.480 € 52.146.790 € 51.232.820 € 37.114.170 € 37.084.210 € 

Σύνολο 359.960.520 € 362.754.760 € 386.851.300 € 259.382.650 € 321.147.230 € 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Αναλύοντας τα είδη μόδας που έρχονται στη χώρας μας από την Ισπανία, 

παρατηρούμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία αυτών αφορά τις κατηγορίες 61 και 62, 

ενδύματα πλεκτά και μη. Αποτελούν περί το 80% του συνόλου των εισαγωγών.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά κατά 33%, 

ενώ κατά τους πρώτους ένδεκα μήνες οι εισαγωγές αυξήθηκαν μεν αλλά είναι 

πολύ χαμηλότερες από τα ιστορικά υψηλά των 386,8 εκ. ευρώ το 2019.  

Δ2. Εξαγωγές Ελλάδας προς Ισπανία 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2017 2018 2019 2020 Ιαν-Νοε 2021 

61 Eνδύματα και 

συμπληρώματα του 

ενδύματος, πλεκτά 

2.240.170 € 1.394.820 € 1.597.930 € 1.324.360 € 989.720 € 

62 Ενδύματα και 

συμπληρώματα του 

ενδύματος, άλλα από τα 

πλεκτά 

617.190 € 804.170 € 806.570 € 1.328.770 € 1.132.460 € 

63 Άλλα έτοιμα 

υφαντουργικά είδη 
664.670 € 935.060 € 1.257.270 € 1.603.850 € 1.369.130 € 

64 Υποδήματα, γκέτες και 

ανάλογα είδη. 
1.116.890 € 1.241.890 € 1.596.460 € 3.646.410 € 2.707.390 € 

Σύνολο 4.638.910 € 4.375.940 € 5.258.230 € 7.903.380 € 6.198.710 € 

Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και  

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές ειδών μόδας στη χώρα της Ιβηρικής έχουν ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον, αφού τα ποσά που εξάγονται είναι αξιοσημείωτα και τα τελευταία 

έτη, παρά την κρίση της πανδημίας, ξεπερνούν τα 5 εκ. ευρώ. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα του 2020, όταν οι ελληνικές εξαγωγές όχι μόνον δεν 

μειώθηκαν αλλά αντίθετα αυξήθηκαν κατά 50,3%, σύμφωνα με τα επίσημα 

ισπανικά στοιχεία εμπορίου, αγγίζοντας τα 8 εκ. ευρώ.  

Παρά την κρίση που φαίνεται να διανύει ο τομέας στην Ισπανία, το 2021 οι 

εξαγωγές συνέχισαν να είναι μεγαλύτερες από το 2019, αφού τους πρώτους 

ένδεκα μήνες ξεπέρασαν τα 6 εκ. ευρώ. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι η ελληνική 

βιομηχανία μόδας έχει ξεκινήσει να καθιερώνεται στην ισπανική αγορά, ενώ 

παρά την αρνητική τάση της αγοράς, συνεχίζει να καταλαμβάνει αξιοσημείωτο 

μερίδιο.    
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Ε. ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Όπως προαναφέρθηκε, ο κλάδος από την έναρξη της πανδημίας δέχτηκε ένα 

ισχυρό πλήγμα. Ιδιαίτερα εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν για τον 

περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-CoV-19, πολλά καταστήματα 

παρέμειναν κλειστά, κατά τους πρώτους μήνες της πανδημίας, με αποτέλεσμα 

ένα σύνολο εργαζομένων να εισέρχονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης 

εργασίας (ERTE). Κατά τη διάρκεια του 2021, η κατάσταση ήταν εμφανώς 

βελτιωμένη, όμως ο κλάδος απασχόλησε λιγότερα άτομα, σε σύγκριση με τα 

επίπεδα προ πανδημίας.   

Πέραν της μείωσης των δαπανών σε μόδα από τους Ισπανούς καταναλωτές, οι 

επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες και με τα αυξημένα έξοδά τους, τα οποία 

οφείλονται στην αύξηση της ενέργειας, τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζει η 

αλυσίδα διανομής, καθώς και το αυξημένο επίπεδο τιμών. Υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να διατηρούν ένα μέρος του 

εργατικού τους δυναμικού σε αναστολή σύμβασης εργασίας, ενώ ήδη, κατά το 

2021, ορισμένοι μεγάλοι όμιλοι προχώρησαν σε μαζικές απολύσεις. Αυτό 

οφείλεται και στην αλλαγή στρατηγικής που έχει υιοθετηθεί, προκειμένου να 

επικεντρώσουν μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων, μέσω του διαδικτυακού 

εμπορίου.  

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), το 

τελευταίο τρίμηνο του 2021, απασχολούνταν στην κλωστοϋφαντουργία και την 

παραγωγή ενδυμάτων και υποδημάτων, 129,1 χιλ. εργαζόμενοι.  

Αριθμός εργαζομένων στη βιομηχανία μόδας (σε χιλιάδες) 

Περίοδος Κλωστοϋφαντουργία 
Παραγωγή 

Ενδυμάτων 

Βιομηχανία 

Υποδημάτων και 

Επεξεργασίας 

Δερμάτων 

Σύνολο 

2021T4 46,2 39,3 43,6 129,1 

2021T3 42,4 39,7 35,6 117,7 

2021T2 48,9 38,8 30,2 117,9 

2021T1 48,3 34 32,1 114,4 

2020T4 48,6 40,6 33,5 122,7 

2020T3 45,3 38 34,7 118 

2020T2 43,5 46 38,8 128,3 

2020T1 49 45 48,9 142,9 

2019T4 47,3 46,9 51,9 146,1 
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2019T3 47,4 44,9 50,8 143,1 

2019T2 47,2 47,4 49,6 144,2 

2019T1 48,1 43,2 53,6 144,9 

Πηγή: Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Ο τομέας, από την έναρξη της πανδημίας έχει χάσει περί τους 15 χιλ. 

εργαζόμενους, μείωση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη βιομηχανία 

υποδημάτων και επεξεργασίας δεμάτων, η οποία βαίνει μειούμενη από το 2018. 

Ωστόσο, η κλωστοϋφαντουργία και η παραγωγή ενδυμάτων, τα τελευταία έτη 

είχαν αυξήσει τον αριθμό των εργαζομένων στον τομέα.  

Κατά το 2021, έγιναν ορισμένες μαζικές απολύσεις σε ισπανικούς ομίλους ή 

ομίλους, που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αναλυτικότερα, η H&M 

προχώρησε, μετά από διαπραγματεύσεις με τα εργατικά σωματεία, στην 

απόλυση 349 ατόμων στην Ισπανία. Η αρχική πρόταση της εταιρίας ήταν η 

μείωση του εργατικού της δυναμικού στη χώρα της Ιβηρικής να φθάνει τα 1.100 

άτομα, δεδομένης της κατάστασης τόσο στην εθνική όσο και την παγκόσμια 

αγορά.  

Επιπλέον, η Adolfo Dominguez προχώρησε στη μαζική αποχώρηση 204 

εργαζομένων της, ενώ η Marypaz απέλυσε 58 άτομα. Τη μεγαλύτερη όμως 

επίδραση από όλους είχε ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés, ο οποίος και 

ανακοίνωσε ότι προσφέρει εθελοντική αποχώρηση σε 3.000 εργαζομένους της, 

προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των εργαζομένων και να μειώσει τα έξοδα 

λειτουργίας του. Αφορούσε το 5% των 63.000 εργαζομένων του. Τελικά, περί 

τους 4.000 εργαζομένους έκαναν αίτηση για αποχώρηση.   
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ΣΤ. ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 

 

Οι πωλήσεις ειδών μόδας κατά το 2020, όπως ήταν λογικό μειώθηκαν σε 

σύγκριση με το 2019, αφού οι περιορισμοί που εφαρμόστηκαν σε συνδυασμό 

με τη μειωμένη οικονομική δύναμη και τη χαμηλή καταναλωτική εμπιστοσύνη 

ανάγκασαν τον τομέα λιανικού εμπορίου σε ετήσια πτώση 41,26%. Η πτώση 

αυτή από μόνη της θα μπορούσε να είναι η αιτία για τη διακοπή ενός αριθμού 

επιχειρήσεων και, ιδιαίτερα, των μικρότερων, που εξαρτώνται αποκλειστικά από 

τις πωλήσεις των καταστημάτων τους. Με ορισμένες όμως κρατικές βοήθειες, 

όπως η παροχή δανείων από το Εθνικό Ινστιτούτο Πιστώσεων (ICO), πολλές 

από τις επιχειρήσεις, που θα είχαν αναγκαστεί να διακόψουν οριστικά τη 

λειτουργία τους, συνέχισαν να είναι ανοικτές, περιμένοντας μία ανάσα κατά το 

2021, αφού οι καταναλωτές θα άρχιζαν να εμβολιάζονται και οι περιορισμοί θα 

αίρονταν.  

Αντίθετα από το προβλεπόμενο, η κατάσταση του κλάδου, κατά το 2021, είναι 

ιδιαίτερα ανησυχητική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα δεδομένα της Εθνικής 

Ένωσης Λιανικού Εμπορίου Μόδας αναφορικά με την πορεία των πωλήσεων, 

κατά το 2021, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά για το μέλλον του κλάδο, καθώς σε 

ετήσια βάση οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,1%. Αυτό σημαίνει ότι οι πωλήσεις 

ενδυμάτων, υποδημάτων και αξεσουάρ ήταν χαμηλότερες από το ήμισυ των 

πωλήσεων κατά το 2019.  

Αν και τα καταστήματα παρέμειναν ανοικτά κατά το μεγαλύτερο μέρος του 

έτους, οι καταναλωτές δεν επέλεξαν την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων, 

αφού η καταναλωτική εμπιστοσύνη συνεχίζει να είναι σε χαμηλά επίπεδα, παρά 

τη μικρή αύξηση που σημειώθηκε κατά την περίοδο του καλοκαιριού και τους 

πρώτους μήνες του φθινοπώρου. Η μετάλλαξη Όμικρον και το έκτο κύμα της 

πανδημίας που επέφερε, δημιουργούν έντονη αμφιβολία στον τομέα, ο οποίος 

είναι αντιμέτωπος με μία ισχυρή κρίση.  
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Κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, η κατανάλωση ειδών μόδας αυξήθηκε 

σε σύγκριση με το 2020, ωστόσο η άνοδος αυτή διαταράχθηκε κατά τις 

τελευταίες δύο εβδομάδες του Δεκεμβρίου, εξαιτίας της μετάλλαξης Όμικρον που 

έκανε τους καταναλωτές να παραμείνουν περισσότερο στις οικίες τους, να 

ακυρώσουν οικογενειακά ρεβεγιόν, με αποτέλεσμα να μειώσουν την αγορά 

δώρων.  

Παρά την αρνητική συνολική εικόνα, μεγάλοι ισπανικοί όμιλοι έχουν καταφέρει 

ήδη μεγαλύτερες πωλήσεις από το 2020, και μάλιστα ορισμένες κατάφεραν να 

ξεπεράσουν σε πωλήσεις και το 2019. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της 

Inditex, της Mango και Tendam, οι οποίες επανήλθαν στα επίπεδα του 2019. Η 

Sclapers κατάφερε να αυξήσει τα συνολικά έσοδα κατά 60%, σε σύγκριση με το 

2019 και ξεπέρασε τις πωλήσεις που είχε κάνει κατά το 2019, μπαίνοντας σε 

ταχεία αναπτυξιακή τροχιά. Τέλος, η επωνυμία Bimba y Lola, είδε, επίσης, τα 

έσοδά της να αυξάνονται.  

Από τα ανωτέρω δεν μπορούν να εξαχθούν, ακόμη, ασφαλή συμπεράσματα 

για την αγορά της Ισπανίας, καθώς οι πωλήσεις των μεγάλων ομίλων αφορούν 

τις πωλήσεις, σε όλες τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιούνται. Εντούτοις, 

συγκρατώντας τον Ebitda του ισπανικού ομίλου El Corte Ingles, ο οποίος 

αυξήθηκε κατά το 2021 και σημειώνεται ότι δραστηριοποιείται κυρίως στην 

αγορά της Ισπανίας, καθώς και τις επενδυτικές ενέργειες των μεγάλων ομίλων, 

προκειμένου να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη και να αυξήσουν το βαθμό 

ψηφιοποίησης και βιωσιμότητάς τους, μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήταν και οι πιο πληγείσες στην εθνική αγορά. Οι 
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τελευταίες, όχι μόνο δεν μπορούν να μειώσουν τα έξοδά τους, αλλά αντίθετα 

αναγκάζονται να λειτουργούν με αυξημένα έξοδα εξαιτίας των τιμών ενέργειας 

και της κατάστασης στην αλυσίδα διανομής, καθώς και με μειωμένες πωλήσεις.  

Ζ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022  
 

Χωρίς αμφιβολία, η πανδημία του SARS-CoV-19 άλλαξε την καθημερινότητα 

όλων μας σε όλες τις φάσεις αυτής, από τον τρόπο εργασίας έως τις 

καταναλωτικές μας συνήθειες. Η μεταβολή των τρόπων αγοράς καθώς και η 

αλλαγή προτεραιοτήτων στις επιλογές αγορών έχουν φέρει μία μεγάλη 

επανάσταση σε όλους τους τομείς και ιδίως την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων 

και τις διαδικτυακές αγορές. Μάλιστα, προ πανδημίας, για πολλούς ήταν 

αδιανόητο να αγοράσουν ρουχισμό διαδικτυακά, δεδομένου ότι δεν μπορούν 

να έχουν την αμεσότητα του να δοκιμάσουν διαφορετικά ενδύματα και 

υποδήματα και να καταλήξουν σε ένα και μόνο. Πλέον, τα δεδομένα καθιστούν 

σαφές ότι αυτή η τάση έχει αντιστραφεί, με τις διαδικτυακές πωλήσεις να 

αυξάνονται συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς. Κάποτε, οι πωλήσεις, μέσω 

διαδικτύου, αποτελούσαν επιλογή για τις επιχειρήσεις όμως πλέον, δεδομένου 

και του τεράστιου ανταγωνισμού, αποτελούν αναγκαιότητα. 

Κατά το 2022, ο κορωνοϊός αναμένεται να είναι λιγότερο θανατηφόρος, ενώ η 

επιστημονική κοινότητα και, κατά συνέπεια, ο κόσμος είναι καλύτερα 

ενημερωμένοι για τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού αλλά και του τρόπου 

μετάδοσής του κοκε ενώ ο μαζικός εμβολιασμός συνεχίζεται παγκοσμίως, με 

περισσότερα άτομα εμβολιασμένα ενάντια του ιού. Εντούτοις, οι διαδικτυακές 

πωλήσεις δεν αναμένεται να μειωθούν, αλλά αντίθετα υπολογίζεται ότι θα 

συνεχίσουν την αδιάκοπη ανοδική τους πορεία, κερδίζοντας μεγαλύτερο μερίδιο 

επί του συνόλου των πωλήσεων. Αυτό μπορεί να αποβεί σε όφελος ορισμένων 

επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνει τα 

κόστη της εταιρίας, μέσω του κλεισίματος καταστημάτων, κάτι το οποίο έχει ως 

στρατηγική και ο όμιλος inditex, ο οποίος, στο στρατηγικό τους σχέδιο, έχει την 

αύξηση του μεριδίου των διαδικτυακών παραγγελιών, προκειμένου να 

αποτελούν το ένα τέταρτο του συνόλου, ενώ κλείνει μικρότερα καταστήματα, 

προκειμένου να επενδύσει σε λιγότερα αλλά μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά. 

Επομένως, παραδοσιακά καταστήματα που στηρίζονται αποκλειστικά στις 

αγορές, μέσω επίσκεψης στο κατάστημα, εφόσον δεν είναι διατεθειμένα να 

πραγματοποιήσουν πωλήσεις, μέσω διαδικτύου, πρέπει να βρουν άλλους 

τρόπους προσέλκυσης πελατών στο κατάστημα.  

Πέραν των διαδικτυακών πωλήσεων, η τεχνολογία πλέον είναι απαραίτητη και σε 

άλλες πτυχές των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, η διαφήμιση γίνεται κατά βάση, 

μέσω της τεχνολογίας και, κυρίως, μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα οποία 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις καταναλωτικές συνήθειες και τις τάσεις, που 

επικρατούν στην αγορά. Η μόδα συχνά δημιουργείται και προωθείται μέσω 
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αυτών, ενώ επιχειρήσεις, που δεν μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα, 

ακολουθώντας συγκεκριμένο μάρκετινγκ, μέσω αυτών των καναλιών, αλλά και 

δικές τους ιστοσελίδες και λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, δεν μπορούν να 

επιβιώσουν και θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Επομένως, 

η επένδυση σε αυτής της μορφής παρουσίαση της εταιρίας και διαφήμισής της, 

είναι θεμελιώδες στοιχείο για την προσέλκυση νέων πελατών.  

Παράλληλα, ιδιαίτερης σημασίας χρήζουν τα μεγάλα δεδομένα και η ανάλυση 

αυτών, μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αναλυτική καταγραφή των αναγκών 

του καταναλωτή και να προβλεφθούν οι τάσεις της αγοράς με την κάθε 

επιχείρηση να αντιδρά αναλόγως.  

Όλα τα ανωτέρω πρέπει να αναπτυχθούν από τις επιχειρήσεις, λαμβάνοντας 

υπόψιν ότι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερη σημασία 

στην καθημερινότητά μας και στη λήψη των αποφάσεών μας. Επομένως, για 

παράδειγμα, ένας ιστότοπος μίας επιχείρησης μόδας οφείλει να είναι το ίδιο 

ελκυστικός στην οθόνη ενός υπολογιστή αλλά και σε μικρότερη κλίμακα, στην 

οθόνη του κινητού τηλεφώνου. Σε αυτό μπορεί να είναι χρήσιμη και η ανάπτυξη 

κινητών εφαρμογών αποκλειστικά με προϊόντα της εταιρίας, κάνοντας εύκολη 

και γρήγορη την αγορά μέσω αυτής.  

Παράλληλα, υπάρχει η τάση «ομαδοποίησης» ορισμένων εταιριών, οι οποίες 

πωλούν τα προϊόντα τους, μέσω άλλων εταιριών, όπως της Amazon. Η εξέταση 

της αγοράς και των τάσεων, που επικρατούν είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τη 

συγκεκριμένη απόφαση μίας εταιρίας να προχωρήσει σε αντίστοιχες 

συνεργασίες και φαίνεται να είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει να υφίσταται στο 

μέλλον. Εκτός αυτού, στο μέλλον σημαντική θα είναι και η εικονική 

πραγματικότητα, παρά το γεγονός ότι, προς το παρόν, βρίσκεται σε πρώιμα 

στάδια.  

Άλλη μία σημαντική πτυχή, που αναμένεται να διαδραματίσει ακόμη πιο 

καθοριστικό ρόλο από ότι προς το παρόν, είναι η εξυπηρέτηση πελατών, 

καθώς, εξαιτίας της πανδημίας, οι πολίτες αναζητούν καλύτερη και ποιοτικότερη 

εξυπηρέτηση σε όλο το φάσμα των αγορών, από τη δοκιμή έως και την 

επιστροφή προϊόντος. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, αφού η απόφαση των καταναλωτών για την αγορά ή όχι, από ένα 

διαδικτυακό κατάστημα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό, από την πολιτική 

επιστροφών, που έχει θέσει κάθε ένα.  

Όπως προαναφέρθηκε, μεγάλο μέρος των καταναλωτών και ιδιαίτερα οι 

νεότεροι, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη βιωσιμότητα των προϊόντων που 

αγοράζουν και την εταιρική ευθύνη. Η τάση αυτή έχει επέλθει εδώ και αρκετά 

χρόνια, όμως η πανδημία αύξησε τις ηθικές ανησυχίες των καταναλωτών, ενώ 

πολλοί νέοι προτιμούν να δώσουν περισσότερα χρήματα για την απόκτηση 

ενός οικολογικού προϊόντος, παρά να επικεντρωθούν στη μαζική κατανάλωση 
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ενδυμάτων και υποδημάτων. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο στην Ισπανία 

αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω η αγορά μεταχειρισμένων ρούχων ή 

second hand, με τη συγκεκριμένη τάση να έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια στην 

εδώ αγορά και να κερδίζει συνεχώς έδαφος. Μάλιστα, έχουν γίνει ιδιαίτερα 

δημοφιλείς εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας όπως η Wallapop και η Vinted, 

μέσω των οποίων μπορεί να πωλήσει κανείς τα ρούχα τα οποία δεν χρησιμοποιεί 

πια, ενώ πολλές φορές η κατάσταση αυτών είναι ιδιαίτερα καλή.  

Πιθανόν, στο εγγύς μέλλον, λόγω της ύφεσης, με την οποία βρίσκεται 

αντιμέτωπος ο τομέας, οι ισπανικές ενώσεις και επιχειρήσεις θα ξεκινήσουν 

μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους 

τους, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο πολιτικών αποφάσεων και 

οικονομικών βοηθειών. Η κατάσταση σε επίπεδο αγοράς συνεχίζει να 

χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα με πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 

είναι αντιμέτωπες με την απειλή χρεοκοπίας. Ο δείκτης καταναλωτικής 

εμπιστοσύνης της Ισπανίας ξεκίνησε να ενισχύεται κατά τα μέσα του 2021, χωρίς 

όμως να βρίσκεται σε πολύ καλά και αισιόδοξα επίπεδα. Αν και αρχικά 

αναμενόταν η βελτίωση της κατάστασης κατά τους επόμενους μήνες, οι 

απρόβλεπτες συνέπειες της μετάλλαξης Όμικρον τοποθέτησαν εκ νέου τον 

δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης σε χαμηλά επίπεδα, ενώ οι αυξήσεις του 

γενικού επιπέδου τιμών, της ενέργειας και οι σταθεροί, προς το παρόν, μισθοί 

αναμένεται να αποθαρρύνουν τους καταναλωτές από αγορές, κατά τους 

πρώτους μήνες του έτους. Σημαντική θα είναι και η συμβολή του τουρισμού 

καθώς και η γενικότερη επανεκκίνηση της ισπανικής οικονομίας, αφού το 2021 

παρά τη θετική της πορεία, σημειώθηκε μικρότερη ανάπτυξη από την 

προβλεπόμενη. Για το λόγο αυτό, δεν αποκλείεται, εφόσον η εθνική αγορά δεν 

επανέλθει γρήγορα στα επίπεδα προ πανδημίας, να ενισχύσει περαιτέρω τις 

εξαγωγές προς άλλες χώρες, οι οποίες πιθανόν να σημειώσουν τα επιθυμητά 

επίπεδα αγορών.  

Η. ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ΗΑ. 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 
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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.  

 

ΗΒ. Προοπτικές ελληνικών προϊόντων 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές μόδας στην Ισπανία σημειώνουν 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, ως εκ 

τούτου να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες που έχουν επικρατήσει μετά την 

πανδημία.  

Ιδιαίτερης σημασίας είτε για τη συνέχιση 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, δύο φορές το χρόνο 

(Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο εκάστου έτους, όπως MOMAD 2022 | La feria de 

Moda en Madrid (ifema.es)).   

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

  

https://www.ifema.es/momad
https://www.ifema.es/momad
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Θ. ΠΗΓΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  
 

Συνομοσπονδία Ισπανικών Επιχειρήσεων Μόδας MODA ESPAÑA: 

https://www.modaespana.org 

 

Ομοσπονδία Ισπανικών Επιχειρήσεων Παραγωγής Ενδυμάτων FEDECON: 

https://fedecon.es 

 

Εθνικής Ένωσης Λιανικού Εμπορίου 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 

 

Ισπανική Ένωση Εμπορικών Κέντρων και Πάρκων AECC 

https://www.aedecc.com 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής INE, INE. Instituto Nacional de Estadística 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, Βασίλειο της Ισπανίας 

 

Cinco Días  

 https://cincodias.elpais.com  

https://www.ine.es/
https://cincodias.elpais.com/

