
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                     Μαδρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 

                                                                                             

 

Βιομηχανία μόδας στην Ισπανία: Η Inditex σημειώνει ιστορικά υψηλά το β’ 

τρίμηνο 2021 

 

Ο μεγαλύτερος όμιλος μόδας παγκοσμίως, ο ισπανικός Inditex, φαίνεται να έχει ξεπεράσει 

απόλυτα τις επιπτώσεις της πανδημίας. Αυτό, τουλάχιστον, αποκαλύπτουν τα οικονομικά 

αποτελέσματα για το β’ φορολογικό τρίμηνο του έτους του ομίλου, μεταξύ περασμένου Μαΐου 

και Ιουλίου, τα οποία όχι μόνο ξεπέρασαν τα αποτελέσματα του 2019, καθώς επίσης αποτελούν 

τα καλύτερα για τη συγκεκριμένη περίοδο που έχει σημειώσει από το έτος ίδρυσής του.  

Αναλυτικότερα, ο τζίρος του ομίλου έφθασε τα 6,994 δις ευρώ, 48% περισσότερα από την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και 1,2% περισσότερα από το 2019. Αποτελεί τον 

υψηλότερο τζίρο στην ιστορία του ομίλου για την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου, αποδεικνύοντας ότι ο 

όμιλος έχει ξεπεράσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία έπληξε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, 

τη βιομηχανία της μόδας. Επιπλέον, ιστορικό υψηλό σημειώθηκε και στα κέρδη του ομίλου, που 

ξεπέρασαν τα 851 εκ. ευρώ και στον ebitda ((μικτό κέρδος μείον το κόστος λειτουργίας), που 

έφθασε τα 1,866 δις ευρώ. Η ρευστότητα, επίσης, έφθασε ιστορικά υψηλά, στα 8,023 δις ευρώ.  

Σημειώνεται ότι, αν και το ποσοστό των ανοικτών καταστημάτων αυξήθηκε, σε σύγκριση με το 

πρώτο φορολογικό τρίμηνο του ομίλου, 6% των 6.654 καταστημάτων συνέχισε να παραμένει 

κλειστό, παρά το γεγονός ότι στα τέλη της περιόδου, το ποσοστό αυτό συνέχισε να μειώνεται. 

Όπως έχει επισημάνει το Γραφείο ΟΕΥ σε παλαιότερη αλληλογραφία, ο όμιλος έχει δώσει 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο νέο στρατηγικό του σχέδιο, στο οποίο προωθείται ένα υβριδικό μοντέλο 

πωλήσεων, όπου φυσικά καταστήματα, το μέγεθος των οποίων αυξάνεται ενώ ο αριθμός τους 

μειώνεται, συνυπάρχουν και αλληλοκαλύπτονται με τις διαδικτυακές παραγγελίες. Κατά την 

εξεταζόμενη περίοδο, οι διαδικτυακές πωλήσεις αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 36%, ενώ σε 

σύγκριση με το 2019 υπερδιπλασιάστηκαν, καθώς αυξήθηκαν κατά 137%. Στόχος του ομίλου 

είναι οι παραγγελίες, μέσω διαδικτύου, να αποτελούν το ένα τέταρτο του συνόλου, έως και το 

τέλος του έτους.  

Τα πρώτα αποτελέσματα του γ’ φορολογικού τριμήνου επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία του β’ 

τριμήνου, αφού φαίνεται να είναι μεγαλύτερα, όχι μόνο από τα αντίστοιχα του προηγούμενου 

έτους αλλά και από τα αντίστοιχα του 2019. Επομένως, φαίνεται ο όμιλος να έχει ξεπεράσει την 

κρίση, που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού το 2020, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται ότι 

οι πελάτες έχουν ήδη ξεκινήσει να αυξάνουν τη δαπάνη τους για αγορά ενδυμάτων, υποδημάτων 

και αξεσουάρ. 
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