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Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Ο όμιλος Inditex σημειώνει κέρδη και 

αναμένεται να φθάσει νέα ιστορικά υψηλά 

 

Όπως ανακοινώθηκε αυθημερόν στον κλαδικό οικονομικό τύπο, ο σημαντικότερος όμιλος 

κλωστοϋφαντουργίας της Ισπανίας, Inditex αύξησε τα έσοδά του, για το πρώτο εξάμηνο του 

φορολογικού του έτους, ήτοι μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, τα οποία έφθασαν τα 4,94 δις 

ευρώ. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα έσοδα αυτά είναι αυξημένα κατά 49,6%, σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο του 2020 και κατά 16% χαμηλότερα από το πρώτο φορολογικό τρίμηνο του 2019.  

Τα συνολικά έσοδα του ομίλου για το εν λόγω τρίμηνο έφθασαν τα 421 εκ. ευρώ, έπειτα από τις 

πρώτες ζημίες στην ιστορία του, το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, 409 εκ. ευρώ. Ο 

ebitda (μικτό κέρδος μείον το κόστος λειτουργίας) αυξήθηκε κατά 155% στα 1,235 δις ευρώ και 

το ακαθάριστο περιθώριο κέρδους στα 2,96 δις ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα αποτελέσματα 

είναι βελτιωμένα, σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα από τους αναλυτές. Επί παραδείγματι, το 

Bloomberg υπολόγιζε ότι τα έσοδα δεν θα ξεπερνούσαν τα 4,88 δις ευρώ και τα κέρδη τα 360 

εκ. ευρώ. Ο όμιλος ανέφερε ότι τα αποτελέσματα φανερώνουν την ανάκαμψη του κλάδου, παρά 

το γεγονός ότι πολλές από τις σημαντικές αγορές του, όπως η Γαλλία, το Ην. Βασίλειο, η 

Γερμανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Βραζιλία είχαν παραμείνει, σποραδικά, κλειστές. Σήμερα, 

μόλις το 2% του δικτύου καταστημάτων του παραμένουν κλειστά.   

Υπογραμμίζεται ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 67%, σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, οπότε, εξαιτίας των περιορισμών της πανδημίας, η ετήσια αύξηση έφθανε το 

50%. Εξυπακούεται ότι, καθώς τα φυσικά καταστήματα λειτουργούν, το ποσοστό των 

διαδικτυακών πωλήσεων, επί του συνόλου, έχει μειωθεί από το 32% του προηγούμενου έτους 

στο 14%, με τον όμιλο να τονίζει ότι οι δύο κατηγορίες αγορών αλληλοσυμπληρώνονται. 

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο, έως και το επόμενο έτος, το 25% των πωλήσεών 

του να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, κάτι το οποίο δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς τα κόστη 

μειώθηκαν, κατά 7%, εξαιτίας του κλεισίματος καταστημάτων. Αναλυτικότερα, εντός ενός έτους, 

τα καταστήματα μειώθηκαν κατά 654 σε όλο τον κόσμο, παρά το άνοιγμα του ομίλου σε 21 νέες 

αγορές, μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου τ.έ. 

Τέλος, όπως τεκμαίρεται από τα πρόσφατα στοιχεία του Μαΐου, ο κλάδος της βιομηχανίας μόδας 

φαίνεται να βρίσκεται σε ταχεία ανάπτυξη αφού, μεταξύ 1ης Μαΐου και 6ης Ιουνίου τ.έ., οι 

πωλήσεις της Inditex αυξήθηκαν κατά 102% σε ετήσια βάση και κατά 5% σε σύγκριση με την 

ίδια περίοδο του 2019, παρά το γεγονός ότι οι συνολικές ώρες λειτουργίας των καταστημάτων 

του ήταν κατά 10% μειωμένες.  
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