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H Acotex προειδοποιεί για μαζικά κλεισίματα στον τομέα της 

κλωστοϋφαντουργίας 

 

Ο πρόεδρος της Acotex (της ισπανικής κλαδικής ένωσης κλωστοϋφαντουργίας, αξεσουάρ 

και δερμάτινων ειδών), κ. Eduardo Zamácola, στις 13.04.2021, κατά την εμφάνισή του στην 

Επιτροπή Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού του Συνεδρίου Zamácola, προειδοποίησε για 

«μαζικά κλεισίματα καταστημάτων του τομέα». Σε ερωτήσεις κοινοβουλευτικών ομάδων για το 

πρόσφατο βασιλικό διάταγμα που αφορά τις άμεσες κυβερνητικές βοήθειες σε επιχειρήσεις του 

τομέα, ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι «έφθασαν πολύ αργά και ήταν ανεπαρκείς», αναφερόμενος στα 

7 δις ευρώ που δόθηκαν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. 

Προσέθεσε επίσης ότι τα μέτρα, τα οποία θεσμοθετήθηκαν είναι άδικα και δημιουργούν 

διακρίσεις μεταξύ των επιχειρήσεων που θα λάβουν τις βοήθειες. Στο ίδιο σημείο συμφώνησε 

σε ομιλία του στην ανωτέρω εκδήλωση και ο Πρόεδρος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Εμπορίου, κ. Pedro Campo, καθώς θεωρεί ότι η οικεία νομοθεσία αποκλείει επιχειρήσεις, που 

είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, βασιζόμενη αποκλειστικά σε οικονομικά κριτήρια. O κ. Campo θεωρεί 

αναγκαίες «συγκεκριμένες πολιτικές» για τις μικρές επιχειρήσεις και προτείνει την ίδια την Ένωση 

σε ρόλο ενδιάμεσου μεταξύ της Κυβέρνησης και του τομέα. 

Ο κ. Eduardo Zamacóla, σε απάντηση προς την εκπρόσωπο τύπου των Unidas Podemos κα. 

Sofia Fernández, σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού κινητικότητας 

και μεταφορών, λόγω της πανδημίας, δεν τα θεωρεί θετικά ενώ χαρακτήρισε ως υπόδειγμα τις 

ασιατικές χώρες, στις οποίες ο ρυθμός ζωής κυλάει κανονικά, ενώ επιβάλλεται αυστηρή 

καραντίνα 14 ημερών στα άτομα που μπαίνουν στη χώρα. 

Συνολικά, ο τομέας κλωστοϋφαντουργίας, τον Μάρτιο τρέχοντος έτους, κατέγραψε 

πτώση πωλήσεων, ύψους 38%, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Σε σύγκριση 

με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 116,3%, ποσοστό 

που προέκυψε από τον κατ’ οίκον εγκλεισμό και το κλείσιμο όλων των καταστημάτων, 

που δεν περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης. 
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