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Μαδρίτη, 20.03.2020 

 

Η ισπανική επιχειρηματική κοινότητα στη μάχη για την αντιμετώπιση του 
κορονοϊού. Το παράδειγμα του ομίλου ΙNDITEX και της βιομηχανίας μόδας. 

 
Ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους παγκοσμίως, ο ισπανικός Inditex, 

λαμβάνει ιδιαίτερα μέτρα, εξαιτίας της κρίσης που δημιουργεί ο κορονοϊός Covid-19 τόσο στην 

Ισπανία όσο και παγκοσμίως. Η πανίσχυρη βιομηχανία μόδας ανακοίνωσε ότι οι ρυθμίσεις αυτές 

δεν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα είναι προσωρινές, με στόχο την αντιμετώπιση της 

βραχυχρόνιας ύφεσης. Σημειώνεται ότι, στον συγκεκριμένο όμιλο, ανήκουν μεγάλες επωνυμίες 

ένδυσης ενδυμάτων, όπως οι Zara, Pull & Bear, Massimo Duty, μεταξύ άλλων.  

Αρχικά, αναφορικά με την Ισπανία, ο Inditex θα προβεί σε προσωρινή μείωση του εργατικού της 

δυναμικού (ERTE), μόνον στην περίπτωση που η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης συνεχίσει να 

ισχύει και μετά τις 15 Απριλίου. Σε αυτήν την περίπτωση, θα επηρεαστούν 25.000 εργαζόμενοι 

που απασχολούνται αποκλειστικά στα καταστήματα του ομίλου, από τους 50.000 συνολικά 

εργαζόμενους στην Ισπανία. Ο αριθμός αυτός είναι αρκετά μικρότερος από τις αρχικές εκτιμήσεις 

των εργατικών σωματείων, που υπολόγιζαν η μείωση να επηρεάσει 37.000 απασχολούμενους. 

Η μεγάλη πλειοψηφία αυτών εργάζονται στα 1.580 καταστήματα, τα οποία παραμένουν κλειστά, 

εξαιτίας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης που έχει κηρυχθεί. Δεν θα επηρεαστούν οι 

εργαζόμενοι της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς είναι απαραίτητοι, προκειμένου να λειτουργεί το 

διαδικτυακό εμπόριο και οι παραγγελίες. Οι εργαζόμενοι θα λάβουν την αμοιβή για το μήνα Μάιο 

και το δώρο (bonus) πωλήσεων του 2019, το οποίο καταβάλλεται τον Μάρτιο.  

Σε ερώτηση που τέθηκε στον πρόεδρο της εταιρίας, κ. Pablo Isla, σχετικά με τους εργαζομένους 

εποχικής απασχόλησης, ο ίδιος απάντησε ότι η εταιρία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, λαμβάνοντας 

υπόψιν όλους τους παράγοντες, όπως τα κόστη, τις σχέσεις με τους ιδιοκτήτες ακινήτων καθώς 

και όλες τις ομάδες που επηρεάζονται. Τόνισε, ωστόσο, ότι ακόμη δεν μπορούν να έχουν μία 

σαφή απάντηση, καθώς μελετώνται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 17 τ.μ. από τον 

Ισπανό Π/Θ.  

Πέραν των ανωτέρω, η Inditex λαμβάνει και άλλα μέτρα εκτάκτου χαρακτήρα. Αρχικά, 

αναβάλλεται, τουλάχιστον για τον Ιούλιο τ.έ., η καταβολή των μερισμάτων στους μετόχους της, η 

οποία φθάνει το ένα ευρώ για κάθε μετοχή, για τα έτη 2018, 2019 και 2020. Από τον Φεβρουάριο 

τ.έ. έως και τις 16 Μαρτίου, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση κατά 5% σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ η πτώση το πρώτο δεκαπενθήμερο Μαρτίου φθάνει το 

24%, εξαιτίας και του κλεισίματος των καταστημάτων στην Ιταλία. 

Η εταιρία πραγματοποίησε, το 2019, καθαρά κέρδη 3,65 δις ευρώ. Προς το παρόν, έχει κλείσει 

τα καταστήματά της σε 39 από τις 96 χώρες, στις οποίες έχει παρουσία, ήτοι 3.785 καταστήματα. 

Στην Κίνα, την πρώτη πληγείσα χώρα, έχουν ανοίξει εκ νέου όλα τα καταστήματα του ομίλου, 

πέραν 11, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον ιό.  
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Τέλος, ο όμιλος δήλωσε ότι θα συνδράμει δυναμικά το ισπανικό κράτος να ξεπεράσει την 

κρίση που έχει δημιουργηθεί. Ένα από τα σχέδια που προκρίνονται είναι η άμεση εκκίνηση 

παραγωγής προστατευτικών ενδυμάτων για τους εργαζομένους υγείας, στα οποία παρατηρείται 

έλλειψη. Πέραν τούτου, η εφοδιαστική τους αλυσίδα και ιδιαίτερα η αντίστοιχη της Κίνας, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί από το κράτος, προκειμένου να μεταφερθούν τα αναγκαία προϊόντα τόσο στον 

τομέα της υγείας όσο και της ένδυσης. Τις τελευταίες ημέρες η εταιρία δώρισε 100.000 μάσκες και 

αναμένεται να δωρίσει επιπλέον 300.000 εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος.    

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται συνολικά η βιομηχανία μόδας στην Ισπανία. Ορισμένες από 

τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου καθώς και η Ένωση Δημιουργών Ισπανικής Μόδας, 

ανταποκρινόμενοι σε σχετική έκκληση του αρμόδιου Υπουργείου Βιομηχανίας της χώρας και 

ακολουθώντας το παράδειγμα του ιδιοκτήτη της Ιnditex, κ. Amancio Ortega, έθεσαν στη διάθεση 

της ισπανικής κυβέρνησης τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις τους για την παραγωγή του 

απαραίτητου υγειονομικού υλικού, ως προς την αντιμετώπιση της κρίσης ενώ ο γνωστός όμιλος 

Pronovias θα προχωρήσει σε γενναιόδωρες δωρεές των δημιουργιών του προς όλο το γυναικείο 

ιατρικό προσωπικό, το οποίο μάχεται έναντι του κορονοιού, σε διάφορες χώρες, έως τις 30 

Αυγούστου 2020. 
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