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Η βιομηχανία μόδας της Ισπανίας: o όμιλος Ιnditex επιστρέφει στα κέρδη 

 

 

Σε συνέχεια των πρώτων αρνητικών αποτελεσμάτων του πανίσχυρου ισπανικού ομίλου Inditex 

το πρώτο φορολογικό της τρίμηνο για το τρέχον έτος, ήτοι μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου, η 

εταιρία κατάφερε εκ νέου να σημειώσει καθαρά κέρδη κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου. 

Υπενθυμίζεται ότι οι απώλειες της αρχικής περιόδου έφθασαν τα 408 εκ. ευρώ, ενώ αιτία των 

«κόκκινων» αριθμών δεν ήταν άλλη από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία έπληξε τις 

πωλήσεις μόδας σε όλο τον κόσμο. 

Όπως ανακοίνωσε εχθές, 16 Σεπτεμβρίου, τα καθαρά κέρδη μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου έφθασαν 

τα 214 εκ. ευρώ, ποσό σημαντικά διαφοροποιημένο από τις απώλειες του προηγούμενου 

τριμήνου, ωστόσο κατά 74% μικρότερο από τα κέρδη του αντίστοιχου διαστήματος το 2019. 

Αναλυτικότερα, τον Μάιο, η εταιρία ξεκίνησε διατηρώντας τα περισσότερα καταστήματα κλειστά, 

με αποτέλεσμα να σημειώσει λιγότερο από το ήμισυ των πωλήσεων του Μαΐου του 2019. Τους 

επόμενους δύο μήνες, όποτε αυξητικά επαναλειτούργησαν περισσότερα καταστήματα, οι 

πωλήσεις έφθασαν το 72% και 83% των περυσινών αντίστοιχα. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 

συνολικές πωλήσεις του δευτέρου τριμήνου έφθασαν τα 4,73 δις ευρώ, 31% λιγότερες από 

πέρυσι, ωστόσο μεγαλύτερες των αρχικών προβλέψεων του ομίλου. 

Σε εξαμηνιαία βάση, ο όμιλος έχει σημειώσει απώλειες, για πρώτη φορά στην ιστορία του το 

συγκεκριμένο διάστημα, 195 εκ. ευρώ με συνολικές πωλήσεις μειωμένες κατά 37%, ή 8,03 δις 

ευρώ. Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι εάν αφαιρεθούν οι δαπάνες για την ανακαίνιση των 

καταστημάτων, οι οποίες ανήλθαν στα 308 εκ. ευρώ, ο μεγαλύτερος όμιλος μόδας παγκοσμίως 

παρουσιάζει κέρδη 39 εκ. ευρώ. Τονίζεται ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις, όπως αναμενόταν, 

αυξήθηκαν κατά 74%, ενώ βασικός στόχος είναι αυτές να φθάνουν το 25% των συνολικών 

πωλήσεων έως και το 2022. Τέλος, ο Ebitda του ομίλου ήταν 1,486 δις ευρώ, 57% μικρότερο από 

το 2019 και η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μειώθηκε κατά 3,6%, στα 6,486 δις ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Pablo Isa, Πρόεδρο του Inditex, τα αρχικά μεγέθη του Αυγούστου και του 

Σεπτεμβρίου είναι αισιόδοξα για την πορεία των πωλήσεων και την κατάσταση του ομίλου, καθώς 

η επιστροφή στην κανονικότητα φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει. Οι επενδυτές έλαβαν τα 

αποτελέσματα και το μήνυμα του κ. Isa με ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς η τιμή του ομίλου, στις 16 

Σεπτεμβρίου, σημείωσε αύξηση της τάξεως του 8,08%. 
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