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Πτώση πωλήσεων στο εμπόριο κλωστοϋφαντουργίας στην Ισπανία τον 

Φεβρουάριο 2021 κατά 41,5%  

 

Oι πωλήσεις των επιχειρήσεων κλωστοϋφαντουργίας καθώς και των συναφών κλάδων αυτής 

(αξεσουάρ κοκε) συνεχίζουν να βρίσκονται σε ελεύθερη πτώση, αφού μειώθηκαν κατά 41,5% 

τον περασμένο Φεβρουάριο, εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις, στα ωράρια και στη 

χωρητικότητα εντός των καταστημάτων, που επιβλήθηκαν από τις Αυτόνομες Κοινότητες για να 

εμποδίσουν την εξάπλωση του τρίτου κύματος της πανδημίας, σύμφωνα με πρόσφατα 

δημοσιευμένα στοιχεία της Acotex (ισπανική κλαδική ένωση κλωστοϋφαντουργίας, αξεσουάρ 

και δερμάτινων ειδών). Η πτώση του Φεβρουαρίου ήταν ελάχιστα μικρότερη από αυτή που 

καταγράφηκε το μήνα του Ιανουαρίου, όταν η πτώση ήταν της τάξεως του 53,2%, 

σηματοδοτώντας, συνεπώς, κατά μέσο όρο, πτώση 47,2%, έως τώρα. 

Οι φορείς του κλάδου εξηγούν ότι οι εν λόγω πτώσεις οφείλονται στους περιορισμούς στις 

μετακινήσεις και στη χωρητικότητα των καταστημάτων και των ωραρίων, όπως και στα μηνύματα 

στους πωλητές να επιδεικνύουν μεγάλη προσοχή, γεγονός που έχει προκαλέσει πολύ σημαντική 

πτώση της κατανάλωσης και της αυτοπεποίθησης στους καταναλωτές. Πλέον οι μήνες, στους 

οποίους υπήρξε συνεχή μείωση των πωλήσεων, ανέρχονται σε δεκαεπτά. 

H ένωση Αcotex έσπευσε να ζητήσει «μέτρα επείγοντα και συγκεκριμένα», τα οποία θα 

προέρχονται από τα 11 δις νέων βοηθειών, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αναμένεται να 

εγκριθούν την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Μαρτίου, στο Υπουργικό Συμβούλιο.  

Εκπρόσωποι της ένωσης επιμένουν ότι είναι ανάγκη να εξαιρεθούν οι ποσοστώσεις στην 

Κοινωνική Ασφάλιση, όπως ακριβώς συνέβη σε άλλους τομείς, στους οποίους δόθηκε το 

καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας, εξαιτίας ανωτέρας βίας, όπως και να μειωθεί ο ΦΠΑ 

για να δοθούν κίνητρα στους καταναλωτές. Ο τομέας χρειάζεται περισσότερη ρευστότητα και όχι 

περισσότερο χρέος, όπως αναφέρουν οι ίδιοι. 

Τέλος, η Αcotex έχει ζητήσει από την Κυβέρνηση να παρέχει λύσεις για την πληρωμή των 

ενοικίων των εμπορικών καταστημάτων, πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όσο 

οι πωλήσεις συνεχίζουν να είναι τόσο χαμηλές. Τέλος, τονίζουν ότι θα πρέπει αναπόφευκτα να 

γίνουν απολύσεις, διαφορετικά πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστεί να κλείσουν οριστικά. 
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