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Ο ισπανικός όμιλος Inditex μειώνει το δίκτυο καταστημάτων του σε Ισπανία και Κίνα
Η Ισπανία και η Κίνα αποτελούν τις δύο κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο ισπανικός
όμιλος κλωστοϋφαντουργικής Inditex. Εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού,
ο όμιλος έχει εφαρμόσει σε μεγάλο βαθμό στις εν λόγω χώρες την στρατηγική κλεισίματος
φυσικών καταστημάτων του ομίλου. Με την κίνηση αυτή επιδιώκει να δημιουργήσει καταστήματα
μεγαλύτερου μεγέθους, απορροφώντας τη δραστηριότητα των μικρών σημείων πώλησης, τα
οποία, για διάφορους λόγους, έπαψαν να έχουν νόημα για τον όμιλο. Παράλληλα, μεταφέρει
τους εργαζόμενους στα νέα μεγαλύτερα καταστήματα.
Η Inditex ανακοίνωσε ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του τ.έ., το δίκτυό της είχε μειωθεί σε 7.197
καταστήματα, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2016. Από την 1η Φεβρουαρίου έως τις 31
Οκτωβρίου του 2020 ο όμιλος έχει προχωρήσει σε 272 καθαρά κλεισίματα καταστημάτων, εκ
των οποίων 174 πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία και την Κίνα, το οποίο ισοδυναμεί με 64%
του συνόλου. Ως αποτέλεσμα, η Κίνα έχασε τη δεύτερη θέση ως η χώρα με τα περισσότερα
καταστήματα. Από τις 10 κύριες αγορές της Inditex, μόνο μία, η Σαουδική Αραβία, αύξησε το
δίκτυο της κατά τέσσερις μονάδες κατά τη διάρκεια του τ.έ., η Πορτογαλία παραμένει σταθερή,
ενώ στις υπόλοιπες πραγματοποιήθηκε πτώση.
Στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκαν 86 κλεισίματα καταστημάτων μεταξύ 31 Ιανουαρίου και 31
Οκτωβρίου του τ.έ.. Ο ρυθμός επιταχύνθηκε το τρίτο τρίμηνο, όταν το δίκτυο μειώθηκε κατά 46
καταστήματα, το μεγαλύτερο σε μία τριμηνιαία περίοδο. Το δίκτυό της στο τέλος του τρίτου
τριμήνου ανήλθε σε 1.494 σε σύγκριση με τα 1.580 καταστήματα με τα οποία έκλεισε το
προηγούμενο έτος. Ο όμιλος Inditex έχει να σημειώσει πτώση κάτω των 1.500 σημείων
πώλησης στην εγχώρια αγορά του από το 2005.
Η συγκεκριμένη στρατηγική θα συνεχιστεί έως το τέλος του οικονομικού έτους 2021, καθώς ο
όμιλος Inditex σκοπεύει να μειώσει το ισπανικό της δίκτυο μεταξύ 250 και 300 καταστημάτων.
Κατά τις τελευταίες διαπραγματεύσεις, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζήτησαν από τον όμιλο
Inditex να μειώσει την πρόβλεψη κλεισίματος των 250 καταστημάτων, τα οποία παραμένουν
ενεργά μέχρι στιγμής.
Ωστόσο, ο όμιλος έχει ήδη ανακοινώσει στα συνδικάτα, ότι μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου 2021
θα προχωρήσει σε 79 κλεισίματα, τα περισσότερα από αυτά στα καταστήματα Zara και Massimo
Dutti, και θα επηρεαστούν 818 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα μετεγκατασταθούν υπό τους ίδιους
συμβατικούς όρους σε άλλα καταστήματα του ομίλου σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων. Εάν κάποιος
μετεγκατασταθεί σε μεγαλύτερη απόσταση, η εταιρία θα πρέπει να αναλάβει μέρος των εξόδων.
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