
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                       Μαδρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2020 

                                                                                                       

Επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού στη βιομηχανία μόδας της Ισπανίας 

        

Ο τομέας της μόδας στην Ισπανία συνεχίζει να πλήττεται σημαντικά. Στη συνέχεια των δύο 

μηνών που τα καταστήματα ρούχων παρέμειναν κλειστά εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου 

ανάγκης, οι πωλήσεις ξεκίνησαν σταδιακά από τη στιγμή του ανοίγματος των εμπορικών 

καταστημάτων το Μάιο τ.έ. Εντούτοις, το μήνα Αύγουστο σημειώθηκε το χειρότερο αποτέλεσμα 

των τελευταίων τριών μηνών, ήτοι η περίοδος επαναλειτουργίας του κλάδου, αφού οι πωλήσεις 

ενδυμάτων και αξεσουάρ μειώθηκαν κατά 33%, σε σύγκριση με τις αντίστοιχες πωλήσεις του 

προηγούμενου Αυγούστου.   

 

Σύμφωνα με την ισπανική Επιχειρηματική Ένωση Εμπορίου Κλωστοϋφαντουργίας, Αξεσουάρ 

και Υπόδησης (ACOTEX), η αιτία της εν λόγω κακής επίδοσης δεν είναι άλλη από τις επιπτώσεις 

της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Ισπανία.  Οι καταστηματάρχες προσπάθησαν να 

προσελκύσουν πελάτες και να μειώσουν την επιρροή των επιπτώσεων της πανδημίας, 

εφαρμόζοντας μεγάλες εκπτώσεις, μέτρο το οποίο, όπως δείχνουν τα νούμερα, δεν βοήθησε 

στην ανάκαμψη του τομέα.  

Η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των προηγούμενων μηνών του καλοκαιριού (υπολογίζεται ότι 

τους θερινούς μήνες η πτώση φθάνει το 45% σε ετήσια βάση) σε συνδυασμό με το δεύτερο κύμα 

κορωνοϊού στην Ισπανία, δυσχεραίνει τις επιχειρήσεις μόδας. Για το λόγο αυτό, η Ένωση 

προειδοποιεί ότι με τον τερματισμό του καθεστώτος της προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) 

των εργαζομένων του κλάδου, οι επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να διατηρήσουν το 

προσωπικό που είχαν έως τώρα και θα αναγκαστούν να προβούν σε απολύσεις. Επιπροσθέτως, 

περί το 15% των καταστημάτων, ήτοι 2.000 καταστήματα στην Ισπανία, δεν έχουν 

επαναλειτουργήσει ενώ περί τα 5.000 καταστήματα αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ολικού 

κλεισίματος. Προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις, η Ένωση 

ζητά τέσσερα μέτρα από το Κράτος, τα οποία είναι: απαλλαγή φόρων ή μέρος των κοινωνικών 

ασφαλίσεων, μείωση του ΦΠΑ, μία λύση για τα ενοίκια των καταστημάτων και την περαιτέρω 

παράταση των ERTE. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τις προαναφερθείσες αρνητικές τάσεις, η ιρλανδική Primark 

αναμένεται να ανοίξει τέσσερα νέα καταστήματα στην Ισπανία, το επόμενο έτος, τα περισσότερα 

από κάθε άλλη χώρα για το 2021. Σημειώνεται ότι η ιρλανδική αλυσίδα άνοιξε δύο νέα 

καταστήματα στην Ισπανία το προηγούμενο φορολογικό της έτος. 

Παράλληλα, η Δημαρχία της Μαδρίτης διοργανώνει την Madrid es Moda (Η Μαδρίτη είναι Μόδα), 

η οποία ξεκίνησε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 13 του ίδιου μήνα. 

Στόχος της είναι η ανάδειξη της slow fashion ή της βιώσιμης μόδας και του ποιοτικού ενδύματος 

έναντι του ποσοτικού. Στη φετινή έκδοση δίνεται έμφαση στις διαδικτυακές πωλήσεις ενώ από 

την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου διοργανώνεται και η εκδήλωση παρουσίασης ενδυμάτων Mercedes-

Benz Fashion Week Madrid. 
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