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Το νέο στρατηγικό σχέδιο του ομίλου Inditex 

 

Ο μεγαλύτερος ισπανικός όμιλος μόδας, Inditex, σημείωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του, 

απώλειες 409 εκ. ευρώ, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου τρέχοντος έτους. Για την ίδια περίοδο, 

την προηγούμενη χρονιά, ο όμιλος είχε σημειώσει κέρδη 734 εκ. ευρώ. Οι εν λόγω απώλειες 

σχετίζονται με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού σε ολόκληρο τον κόσμο, που 

ανάγκασαν τα καταστήματα να παραμείνουν κλειστά.  

Ως αποτέλεσμα, την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ο όμιλος ανακοίνωσε το νέο στρατηγικό σχέδιο, 

σύμφωνα με το οποίο, επιθυμεί να δώσει έμφαση και ώθηση στις διαδικτυακές παραγγελίες, 

κλείνοντας παράλληλα ορισμένα καταστήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, έως και 

σήμερα, το 86% των αγορών πραγματοποιούνται στα 7.412 καταστήματα του ομίλου, με τον 

όμιλο να έχει βάλει στόχο το ποσοστό αυτό να μειωθεί στο 75% και οι διαδικτυακές αγορές να 

αποτελούν το υπόλοιπο ένα τέταρτο του συνόλου, έως και τα τέλη του 2022. 

Από το 1995, οπότε ιδρύθηκε ο όμιλος, τα καταστήματά του σε όλον τον κόσμο αυξάνονταν ανά 

έτος, φθάνοντας το 2019, τα 7.490. Η στρατηγική της γεωγραφικής κατανομής έχει μεταβληθεί 

κατά τη διάρκεια των ετών καθώς έως και το 2007, η πλειοψηφία βρίσκονταν στην Ισπανία, με 

το ποσοστό επί του συνόλου να μειώνεται από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του. Ο όμιλος 

έδινε ιδιαίτερο βάρος στην Ισπανία, όμως συνέχιζε να επεκτείνεται δυναμικά και στις υπόλοιπες 

χώρες του κόσμου. Πλέον, η μεγάλη πλειοψηφία των καταστημάτων του βρίσκεται εκτός 

Ισπανίας, όπου μειώνονται σταδιακά από το 2013. 

Στο νέο σχέδιο του Inditex, μεταξύ 1.000 και 1.200 καταστημάτων, κυρίως μικρού μεγέθους, σε 

όλον τον κόσμο θα κλείσουν τις πόρτες τους έως και το τέλος του επόμενου έτους, ενώ για το 

2020 και το 2021 προβλέπεται το άνοιγμα 300 νέων, μεγαλύτερων και τεχνολογικά 

ανεπτυγμένων, καταστημάτων. Επομένως, η καθαρή μείωση κυμαίνεται μεταξύ 350 και 450 

καταστημάτων κάθε έτος. Στην Ισπανία υπολογίζεται να κλείσουν περί τα 250 έως 300 

καταστήματα, χωρίς ωστόσο να γίνουν απολύσεις εργαζομένων σε αυτά. Επομένως, στο τέλος 

του 2021 ο όμιλος θα αριθμεί στη χώρα μεταξύ 1.280 και 1.330 καταστημάτων, αποτελώντας το 

ένα πέμπτο του συνόλου. Παρόλα αυτά, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν υπολογίζουν το άνοιγμα 

των υπερκαταστημάτων καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη πού ακριβώς θα εγκατασταθούν.   

Η στρατηγική του ανοίγματος μεγαλύτερων καταστημάτων είχε ξεκινήσει από τα προηγούμενα 

έτη από το Μπιλμπάο, όπου και τέσσερα μικρότερα καταστήματα είχαν αντικατασταθεί από το 

μεγάλο κέντρο 4.000 τ.μ.. Στην Ισπανία, παρόμοια τακτική έχει ακολουθηθεί και στη Βαρκελώνη.  
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