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Ρεκόρ κερδών για τον όμιλο Ιnditex στο τέλος του πρώτου τριμήνου 2022 

Η ισπανική πολυεθνική εταιρία ένδυσης, Inditex, που αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο, 

παγκοσμίως στη βιομηχανία μόδας,  Inditex, υπό την νέα πρόεδρο και κόρη του τέως 

προέδρου, κα. Marta Ortega, επέτυχε να αποκομίσει καθαρά κέρδη αξίας 760 εκατ. ευρώ, κατά 

το πρώτο φορολογικό τρίμηνο του 2022 (Φεβρουάριος – Μάρτιος – Απρίλιος). Το ποσό αυτό 

είναι κατά 80% υψηλότερο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, 

ξεπερνώντας κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμη και τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019, όταν είχε 

συγκεντρώσει 734 εκατ. ευρώ. 

Ακόμη, οι συνολικές πωλήσεις του α’ τριμήνου αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα 6,742 δις 

ευρώ, μέγεθος μεγαλύτερο από αυτό, που είχαν προβλέψει οι ειδικοί (πωλήσεις αξίας 6,240 δις 

ευρώ). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις μειώθηκαν, κατά 6%, σε ετήσια 

βάση, γεγονός που οφείλεται στο ότι οι καταναλωτές επέστρεψαν στα φυσικά καταστήματα, 

καθώς την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόστηκαν, 

λόγω κορονοϊού, είχαν επηρεάσει θετικά τις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες σημείωσαν ετήσια 

άνοδο, κατά 67%. Η προσδοκία της εταιρίας είναι να ξεπεράσουν οι διαδικτυακές της πωλήσεις 

το 30% των συνολικών πωλήσεων το 2024 (το 2021 αποτέλεσαν το 25,5 % του συνόλου).  

Επιπλέον, το ebitda (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) αυξήθηκε κατά 55%, 

φτάνοντας τα 1,917 δις ευρώ, ενώ το ebit (κέρδη προ τόκων και φόρων) σημείωσε άνοδο ύψους 

82%, φτάνοντας τα 1,034 δις ευρώ, ποσό που βρίσκεται πολύ κοντά σε σχέση με αυτό που 

ανέμεναν οι αναλυτές (1,050 δις ευρώ). 

Αξιοσημείωτη είναι η ισχυρή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ομίλου στις Η.Π.Α, οι οποίες, 

από τα τέλη του 2021, αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά σε όρους πωλήσεων, μετά την 

Ισπανία.  Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις διαδικτυακές πωλήσεις στη χώρα, 

καθώς, προς το παρόν, υφίστανται, συνολικά, μόνο 99 φυσικά καταστήματα στην εκεί περιοχή. 

Συνεπώς,  η διακοπή λειτουργίας των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε Ουκρανία (όπου είχε 79 

υποκαταστήματα) και Ρωσία (502 υποκαταστήματα), λόγω του πολέμου και σε Κίνα (67 

υποκαταστήματα), εξαιτίας των υγειονομικών συνθηκών με την πανδημία, άφησε μικρότερο 

αντίκτυπο από όσο αρχικά είχαν εκτιμήσει οι αναλυτές.  

Τέλος, ο Δ/νων Σύμβουλος του ομίλου, κ. Óscar García Maceiras, δήλωσε ότι ο όμιλος θα 

πραγματοποιήσει μία καθαρή επένδυση, αξίας 1,1 δις ευρώ, κατά τη διάρκεια του τρέχοντος 

έτος, για να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα του επιχειρηματικού 

τους μοντέλου, με τα θετικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου να λαμβάνονται ως «επιθυμία των 

πελατών να επιστρέψουν στην κανονική ζωή». 
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