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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο τομέας του ενδύματος και των αξεσουάρ ένδυσης έχει βαρύνουσα σημασία 

για την ισπανική οικονομία, αλλά και από κοινωνικής άποψης, καθώς οι Ισπανοί 

ντύνονται τόσο με τοπικές επωνυμίες όσο και εισαγόμενες. Πρόκειται για έναν 

πολύ δυναμικό τομέα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με άνω 

των 20.000 εταιρειών να δραστηριοποιούνται στον κλάδο, οι οποίες για το 2021 

αντιπροσώπευαν το 2,7% του Α.Ε.Π. της χώρας και απασχολούσαν 127.000 

εργαζομένους (3,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας). 

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, ενώ 

ακολουθούν και άλλοι σημαντικοί διεθνώς Όμιλοι, όπως η Desigual. Πέραν 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 «ηθικών» αγορών περιβαλλοντικά 

φιλικών προϊόντων και αγαθών που έχουν παραχθεί με φιλικές προς το εργατικό 

δυναμικό μεθόδους, ιδιαίτερα από τους νεότερους, οι οποίοι δίνουν μεγάλη 

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. Ενδεικτικά, η βιομηχανία 

ένδυσης, ο κλάδος των δερμάτινων ειδών και της υπόδησης στην Ισπανία 
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υπολογίζεται ότι αποτελούνται από 19.729 εταιρείες στις αρχές του 2021, κατά 

3,7% λιγότερες από ότι το 2019. Ωστόσο, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε 

η Συνομοσπονδία Ισπανικών Επιχειρήσεων, υπολογίζεται πως 57% των εταιρειών 

του κλάδου ανέκαμψαν κατά το 2021.  

Μετά την πανδημία, η κατάσταση σε κάθε χώρα όσον αφορά τη βιομηχανία 

μόδας είναι διαφορετική, δεδομένου ότι κάθε χώρα ανακάμπτει οικονομικά με 

διαφορετικούς ρυθμούς, τα δε αποτελέσματα των εξαγωγικών επιχειρήσεων να 

είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα, όσον αφορά τις κύριες χώρες-αποδέκτες των 

προϊόντων τους. Εξάλλου, τα νέα δεδομένα με την άνοδο των τιμών των πρώτων 

υλών και την αύξηση του ενεργειακού κόστους, τα οποία σαφώς μειώνουν την 

επενδυτική ικανότητα των εταιρειών και βλάπτουν την ανταγωνιστικότητα, μένει 

ακόμη να φανούν κατά πόσο έχουν επιδράσει στον κλάδο της βιομηχανίας της 

μόδας.  

Σύμφωνα με στοιχεία του 2021, λειτουργούσαν 567 εμπορικά κέντρα σε όλη την 

Ισπανία, στα οποία στεγάζονταν περισσότερα από 33 χιλ. καταστήματα, το 85% 

των οποίων είναι μικρά καταστήματα, μικρότερα των 300 τ.μ. Σύμφωνα με 

στοιχεία της Ισπανικής Ένωσης Εμπορικών Κέντρων και Πάρκων (AECC), οι 

επενδύσεις σε εμπορικά κέντρα που πραγματοποιήθηκαν κατά το 2021, 

ξεπέρασαν τα 279 εκατ. ευρώ, ενώ διαρκώς πραγματοποιούνται και νέες 

επενδύσεις.  

Ιστορικά, ο ισπανικός κλάδος ένδυσης και αξεσουάρ δεν αντιπροσωπεύεται  

από μία ενιαία συνομοσπονδία επιχειρηματικών ενώσεων, αλλά ο κάθε 

υποκλάδος έχει τη δική του ισχυρή ένωση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, ο τομέας 

της μόδας να μην έχει ισχυρό λόμπι, όπως άλλοι κλάδοι, με αποτέλεσμα να χάνει 

σημαντικό έδαφος σε ότι αφορά δημόσιες οικονομικές βοήθειες και κρατική 

υποστήριξη.  

Δεδομένης 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 ισπανικός κλάδος 

μόδας κατέβαλε προσπάθειες συνεργασίας με το κράτος προκειμένου να 

βοηθηθεί να ανακάμψει το γρηγορότερο δυνατόν. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η 

κινητοποίηση των κλαδικών ενώσεων στην απορρόφηση μέρους των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων, μέσω του προγράμματος Next Generation EU από το 

οποίο, η Ισπανία θα λάβει συνολικά κονδύλια της τάξεως μεταξύ 140 και 160 δισ. 

ευρώ, εκ των οποίων η ισπανική βιομηχανία μόδας διεκδικούσε περί τα 11 δισ. 

ευρώ, χωρίς ωστόσο η ισπανική Κυβέρνηση να προκρίνει τελικά την υλοποίηση 

ειδικού τομεακού προγράμματος για τον κλάδο κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων  
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Β. ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ  

 

Β1. Εξαγωγές 

 

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

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης,  

* 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία εμπορίου, οι 

εξαγωγές της ισπανικής βιομηχανίας μόδας κατά τα δύο τελευταία έτη 

παρουσιάζουν αυξητική τάση, ξεπερνώντας ακόμη και τα προ-πανδημίας 

επίπεδα. Έως και το Νοέμβριο του 2021, οι εξαγωγές έφθασαν τα επίπεδα του 

2018, και συγκεκριμένα τα 15,1 δισ. ευρώ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση, σε 

σύγκριση με τα 12,1 δισ. ευρώ που κατέγραψε η χώρα το 2020 στον τομέα των 

εξαγωγών. Κατά το 2022 μάλιστα, τα έσοδα από τις εξαγωγές του ισπανικού 

κλάδου κατέγραψαν αύξηση κατά 15,8% σε σύγκριση με τα ήδη ευνοϊκά μεγέθη 

του προηγούμενου έτους.  

Οι σημαντικότερες κατηγορίες εξαγόμενων ισπανικών προϊόντων μόδας είναι τα 

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

αποτελούν το 34,3% και το 43,9% αντίστοιχα του συνόλου των εξαγωγών για τον 

υπό εξέταση κλάδο. Όπως φαίνεται και από το παρακάτω διάγραμμα, οι 

εξαγωγές ενδυμάτων τελούν σε γενικές γραμμές υπό ανοδική πορεία, με 

εξαίρεση την πτώση του 2020 λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας και με την 

κορύφωση της ανοδικής τάσης το 2022 με τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 17,5 δισ. 

ευρώ. 
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61 ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

62 ΕΝΔΥΜΑΤΑ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΌ ΠΛΕΚΤΑ

63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΤΣΕΣ & ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ
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Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, * 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

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

έντεκα μήνες του 2022, εξήγαγε περί τα 2,8 δισ. ευρώ στη γείτονα Γαλλία, με την 

Ιταλία, όπου και εξήχθησαν 2 δισ. ευρώ ενδύματα και υποδήματα, να ακολουθεί. 

Μεγάλη συμβολή στην απορρόφηση των ισπανικών εξαγωγών έχει και η 

Πορτογαλία που απορρόφησε ισπανικά προϊόντα μόδας συνολικής αξίας 1,5 

δισ. ευρώ, ενώ την κατάταξη των χωρών – αποδεκτών συμπληρώνουν η 

Γερμανία και η Πολωνία, απορροφώντας εξαγωγές περί τα 1,3 δισ. ευρώ εκάστη.  

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

σημαντικότερες τρίτες αγορές τις Η.Π.Α., την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

το Μεξικό. Ενδεικτική είναι η προφανής απουσία της Ρωσίας από τις χώρες-

αποδέκτες των εξαγωγών μόδας μετά το ξέσπασμα του πολέμου με την 

Ουκρανία, η οποία όμως δε στάθηκε ικανή να ανακόψει την ανοδική τάση των 

ισπανικών εξαγωγών. 

Ισπανικές εξαγωγές Ενδυμάτων και Υποδημάτων, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021-2022 

Χώρα Αξία Εξαγωγών σε € 
Ιαν.-Νοε. 2022 

Αξία Εξαγωγών σε € 
Ιαν.-Νοε. 2021 

01. Γαλλία 2.818.207.580,97 2.452.867.798,09 

02. Ιταλία 2.078.042.349,90 1.768.310.310,26  

03. Πορτογαλία 1.508.329.054,14 1.145.969.714,06  

04. Γερμανία 1.347.797.060,32 1.110.115.775,84  

05. Πολωνία 1.266.131.693,03 1.143.918.462,30  

06. Η.Π.Α. 770.097.411,92 630.685.554,79  

07. Τουρκία 547.552.351,69 344.459.751,50  

08. Ολλανδία 528.347.396,16 490.504.146,30  

09. Ηνωμένο Βασίλειο 459.109.601,67 425.347.898,23  

10. Μεξικό 444.296.148,73 317.548.662,79 

11. Ελλάδα 402.978.305,62 321.147.234,26 

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

Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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Β2. Εισαγωγές  

 

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

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

* 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

Οι εισαγωγές ενδυμάτων και υποδημάτων στην Ισπανία, εξαιτίας της πανδημίας 

και της μειωμένης κατανάλωσης, είχαν καταγράψει 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 εκείνες του 2014. Το 2022, 

οι ισπανικές εισαγωγές ενδυμάτων όχι απλώς επέστρεψαν στην προ- πανδημίας 

ανοδική τάση, αλλά και άγγιξαν την ιστορικά υψηλή τιμή των 25,3 δισ. ευρώ. Η 

εκτίναξη των εισαγωγών, μετρημένων σε ευρώ, φαίνεται βεβαίως να συνδέεται 

στενά και με τις πληθωριστικές τάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας, καθώς τα 

εισαγόμενα ενδύματα και υποδήματα, μετρημένα σε μονάδες βάρους, 

παρουσίασαν αύξηση μόλις 12,58% μεταξύ του 2021 και του 2022. Επιπλέον, η 

σημαντική αύξηση των εισαγωγών ενδυμάτων και υποδημάτων είναι απόρροια 

της αυξημένης κατανάλωσης του τελευταίου έτους, μετά το τέλος της 

πανδημίας, αφού, όπως αναλύθηκε στο παράρτημα Γ1, δεν εμπόδισε την 

ταυτόχρονη εκτίναξη των εξαγωγών των εν λόγω προϊόντων, χωρίς να 

επηρεάσει εν τέλει σημαντικά το κλαδικό ισοζύγιο της χώρας. 

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

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

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

συμπληρωμάτων του ενδύματος άλλων από τα πλεκτά, σημείωσε σημαντική 

πτώση, ενώ αντίθετα η κατηγορία 61, πλεκτών ενδυμάτων και συμπληρωμάτων 

του ενδύματος δεν επλήγη τόσο έντονα. Μάλιστα, κατά το 2021 αλλά και το 2022, 

παρατηρήθηκε αύξηση της δεύτερης κατηγορίας, σε σύγκριση  με τα 

προηγούμενα έτη. 
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Πηγή: DataComex, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

* 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

Ισπανικές εισαγωγές Ενδυμάτων και Υποδημάτων, Ιανουάριος-Νοέμβριος 2021-2022 

Χώρα Αξία Εισαγωγών σε € 
Ιαν.-Νοε. 2022 

Αξία Εισαγωγών σε € 
Ιαν.-Νοε. 2021 

1. Κίνα 5.598.343.048,92 4.029.790.732,07 

2. Μπαγκλαντές 3.799.746.613,33 2.676.683.795,29 

3. Τουρκία 2.848.892.114,75 2.436.751.080,22 

4. Μαρόκο 2.028.165.863,34 1.713.316.191,57 

5. Ιταλία 1.414.414.307,00 1.062.223.972,60 

6. Βιετνάμ 1.175.408.152,68 689.936.362,63  

7. Πακιστάν 1.075.567.947,43 667.108.429,59 

8. Καμπότζη 966.372.708,95 550.696.792,62 

9. Ινδία 891.197.186,42 671.698.966,19  

10. Πορτογαλία 770.745.072,43 470.362.814,82 
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 τρίτων χωρών, μεγάλες ισπανικές 

πολυεθνικές διαθέτουν εργοστάσια παραγωγής. 
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64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ
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Οι εισαγωγές από την Κίνα ξεπερνούν κάθε άλλη χώρα, με τη συνολική αξία να 

αγγίζει τα 5,6 δισ. ευρώ το ενδεκάμηνο 2022. Επιπλέον, τα 3,8 δισ. ευρώ 

πλησιάζουν οι ισπανικές εισαγωγές από το Μπαγκλαντές, ενώ ακολουθεί η 

Τουρκία με 2,8 δισ. και οι γειτονικές χώρες Μαρόκο και Ιταλία.  

Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
Το ισοζύγιο της Ισπανίας με τη χώρα μας όσον αφορά τα προϊόντα ένδυσης και 

συμπληρώματος ένδυσης είναι ιδιαίτερα αρνητικό, αφού οι ελληνικές εισαγωγές 

ενδυμάτων και υποδημάτων από την Ισπανία είναι πολλαπλάσιες εκείνων των 

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. Στο 

κατωτέρω διάγραμμα βλέπουμε τις ελληνικές εισαγωγές από Ισπανία, με βάση 

τα ισπανικά στατιστικά στοιχεία.  

Γ1. Εισαγωγές Ελλάδας από Ισπανία  

 

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

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

* 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

Αναλύοντας τα είδη μόδας που εισάγονται στην Ελλάδα από την Ισπανία, 

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

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

εισαγωγών.  

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν αισθητά 

κατά 33%, ενώ κατά τους πρώτους ένδεκα μήνες του 2021 οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν μεν αλλά ήταν χαμηλότερες από τα υψηλά επίπεδα των 386,8 εκατ. 

ευρώ το 2019. Η εκτίναξη των ισπανικών εξαγωγών κατά το ενδεκάμηνο του 2022 
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63 ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

64 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ
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αντανακλάται και στις εξαγωγές προς τη χώρα μας με αύξηση ύψους 25,48% σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021.  

Γ2. Εξαγωγές Ελλάδας προς Ισπανία 

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

           Τουρισμού, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

* 2022: Ιανουάριος - Νοέμβριος 

 

Με βάση τα ισπανικά στατιστικά στοιχεία, οι ελληνικές εξαγωγές ειδών μόδας στη 

χώρα της Ιβηρικής παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού τα ποσά που 

εξάγονται είναι αξιοσημείωτα και τα τελευταία έτη, παρά την κρίση της 

πανδημίας. 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 εκατ. 

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

οι ελληνικές εξαγωγές συνέχισαν να είναι μεγαλύτερες από το 2019, αφού τους 

πρώτους ένδεκα μήνες ξεπέρασαν τα 6 εκατ. ευρώ. 

Αξιοσημείωτα είναι τα δεδομένα του έτους 2022, όπου οι ελληνικές εξαγωγές 

στην Ισπανία άγγιξαν τα 16 εκατ. ευρώ, με μία μεταβολή της τάξεως του 160,5% 

σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρατηρείται επίσης μία σταδιακή αλλά 

σταθερή αύξηση του τομέα των υποδημάτων, ο οποίος, με βάση τα τελευταία 

δεδομένα, βρίσκεται πρώτος στις εξαγωγές στον υπό εξέταση κλάδο. 

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.   

Δ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2023  
Η μεταβολή των καταναλωτικών συνηθειών, καθώς και των προτεραιοτήτων 

στις επιλογές αγορών ως αποτέλεσμα της πανδημίας έχει φέρει επανάσταση σε 

όλους τους τομείς του εμπορίου, ιδίως δε έχει οδηγήσει στην ψηφιοποίηση των 
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επιχειρήσεων και τις διαδικτυακές αγορές. Ενώ προ πανδημίας, για πολλούς 

ήταν αδιανόητο να αγοράσουν ρουχισμό διαδικτυακά, τα δεδομένα καθιστούν 

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

αυξάνονται συνεχώς και με ταχείς ρυθμούς. 

Αυτό αποβαίνει σε όφελος μεγάλων κυρίως επιχειρηματικών Ομίλων του 

κλάδου, δεδομένου ότι η αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μειώνει τα 

λειτουργικά κόστη μέσω του κλεισίματος καταστημάτων, κάτι το οποίο διαθέτουν 

ως στρατηγικό σχεδιασμό πολλές μεγάλες φίρμες μόδας στην Ισπανία και 

αλλού, ήτοι, την αύξηση του μεριδίου των διαδικτυακών παραγγελιών 

προκειμένου να αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου, με παράλληλο 

κλείσιμο μικρότερων καταστημάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθούν 

επενδύσεις σε λιγότερα, μεγαλύτερα και πιο επιβλητικά καταστήματα. Επομένως, 

παραδοσιακά καταστήματα που στηρίζονται αποκλειστικά στις αγορές μέσω 

επίσκεψης στο κατάστημα, εφ’ όσον δεν είναι διατεθειμένα να 

πραγματοποιήσουν πωλήσεις, μέσω διαδικτύου, πρέπει να βρουν άλλους 

τρόπους προσέλκυσης πελατών.  

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. 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 (“big data”) 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 αγοραστικών 

αποφάσεων. 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.  

Η κατάσταση σε επίπεδο εσωτερικής ισπανικής αγοράς συνεχίζει να 

χαρακτηρίζεται από έντονη αβεβαιότητα, με αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
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του κλάδου κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να αντιμετωπίζουν προβλήματα 

βιωσιμότητας. Σημαντική στην περαιτέρω ανάκαμψη του κλάδου το 2023 θα είναι 

-και στην Ισπανία- η συμβολή του τουρισμού, καθώς το 2022 καταγράφηκαν 

αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα τουριστικής κίνησης, συγκρίσιμα με τα προ 

της πανδημίας επίπεδα.  

Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Η επανεκκίνηση των οικονομιών, ιδιαίτερα στο χώρο της μόδας, έχει ενισχύσει 

την παραγωγή και τις εξαγωγές του ισπανικού κλάδου ενδύματος και 

συμπληρώματος ένδυσης, ενώ παράλληλα, η πανδημία έχει επιφέρει ένα 

σύνολο αλλαγών στην αγορά ειδών μόδας, ενισχύοντας τη συμβολή του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Παράλληλα, η ευαισθητοποίηση των Ισπανών 

καταναλωτών για ζητήματα περιβάλλοντος, εργασιακών συνθηκών και άλλων 

βιώσιμων πρακτικών έχει μεταβάλλει τις πρακτικές των εταιρειών, οι οποίες 

επιλέγουν να επενδύσουν στη βιώσιμη παραγωγή, αποκλίνοντας από το 

παραδοσιακό μοντέλο της εξοικονόμησης κόστους. Παρά την προσαρμογή 

των μεγάλων ισπανικών Ομίλων, ιδίως των εκπροσώπων της τάσης “fast 

fashion”, η σταδιακά αυξανόμενη «στροφή» των Ισπανών καταναλωτών προς 

την ποιότητα και όχι την ποσότητα δεν επιβραδύνεται.  

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.  

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 ταυτόχρονα με τις εκθέσεις κοσμημάτων Bisutex και 

Madridjoya, καθώς και με τη διεθνή έκθεση δώρου Intergift, δύο φορές το χρόνο 

(Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο εκάστου έτους).  
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ΣΤ. 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 

https://www.ine.es/

