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Όλες οι τελευταίες εξελίξεις και στοιχεία για τον όμιλο Ιnditex 

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

παγκοσμίως στη βιομηχανία μόδας, φαίνεται ότι, σταδιακά, αρχίζει να πλησιάζει σε πωλήσεις 

και κέρδη τα, προ πανδημίας, επίπεδα. Αναλυτικότερα, τα έσοδα του ομίλου για το 2021 (που 

ανέρχονται στα 27,716 δις ευρώ), απείχαν μόνο 2%, σε σχέση με το έτος 2019, ενώ τα κέρδη 

(3,243 δις ευρώ) ήταν λιγότερα, κατά 11%, πάντα συγκριτικά με την ίδια περίοδο. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι θυγατρικές Zara (συμπεριλαμβανομένου του Zara Home) και Stradivarius ήταν 

οι μόνες, που ξεπέρασαν τα έσοδα του έτους 2019, κατά 0,1% και 4% αντίστοιχα.  

H ανάκαμψη του 2021 επιβραδύνθηκε, κατά το τελευταίο τρίμηνο του ίδιου έτους, λόγω της 

εμφάνισης της μετάλλαξης Όμικρον, που οδήγησε στα μέσα του περασμένου Δεκεμβρίου, στην 

εφαρμογή περιορισμών στις αγορές και στο προσωρινό κλείσιμο των καταστημάτων της, σε 

Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ιαπωνία, Κίνα και Φιλιππίνες, γεγονός, το οποίο στοίχισε στην 

επιχείρηση 400 εκατ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο στις πωλήσεις του ομίλου διαδραμάτισαν οι 

διαδικτυακές του υπηρεσίες, καθώς, εντός ενός έτους, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αυξήθηκαν, 

κατά 14%, φθάνοντας να αποτελούν το 25,5% των συνολικών του πωλήσεων. Σύμφωνα με 

προβλέψεις, αναμένεται ότι αυτές θα ξεπεράσουν το 30% του συνόλου των πωλήσεών του, το 

έτος 2024.  

Ακόμα, η Inditex φαίνεται ότι, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ακολούθησε πολιτική 

συρρίκνωσης των φυσικών της καταστημάτων, μειώνοντάς τα, κατά 352, το 2021, σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος. Έλαβε αυτή την απόφαση, διότι επιθυμούσε να κλείσει τα μικρότερα 

καταστήματά της και αυτά που ήταν λιγότερο κερδοφόρα, αντικαθιστώντάς τα με άλλα 

μεγαλύτερα, που βρίσκονται σε καλύτερη τοποθεσία και μπορούν να διευκολύνουν και τις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια του 2021, έκλεισε 82 θυγατρικές 

της μητρικής εταιρίας και μείωσε τη συνολική της περίμετρο σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, που 

είχαν να εμφανιστούν από το 2011. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ιταλία, στην οποία 

έκλεισαν όλες οι τοπικές θυγατρικές των Oysho, Bershka, Massimo Dutti, Zara Home, 

Stradivarius και Zara, και απορροφήθηκαν από την εταιρία ITX Italia (που προηγουμένως 

ονομαζόταν Zara Italia). Αυτή η πρακτική ακολουθήθηκε και σε άλλες χώρες, όπως η Ολλανδία, 

ο Καναδάς, η  Σλοβακία, η Πορτογαλία ή η  Ελλάδα. Στην Ισπανία, επίσης, προχώρησε σε 

συγχωνεύσεις, με την ένταξη όλων των εταιριών της Uterqüe στον όμιλο Massimo Dutti, όπως 

και με την ένωση των δύο βασικών επιχειρήσεων παραγωγής της (ενσωματώνοντας  την Samlor 

στην Denllo). 

Η επίδραση της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, που οδήγησε στην αναστολή των 

δραστηριοτήτων του ομίλου και στις δύο χώρες, δεν έχει, ακόμη, αποτυπωθεί στα ανωτέρω 

αποτελέσματα. Για την Inditex, η αγορά της Ρωσίας αποτελούσε τη δεύτερη μεγαλύτερη στην 
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Ευρώπη, μετά την Ισπανία, αποτελώντας το 8,5% των συνολικών της κερδών προ τόκων και 

φόρων, ενώ η Ουκρανία καταλάμβανε μικρότερο μερίδιο, αξίας 1,5%, των συνολικών της κερδών 

προ τόκων και φόρων. Βέβαια, όπως υποστηρίζει ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, κ. 

Óscar García Maceiras, θα μπορέσει να επιτευχθεί η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη του ομίλου, 

με την αρωγή των υπόλοιπων αγορών, στις οποίες απευθύνονται, δίνοντας έμφαση στην 

αντίστοιχη των Η.Π.Α. Επιπλέον, ο ίδιος επισημαίνει ότι η αναστολή των δραστηριοτήτων 

στη Ρωσία έχει προσωρινό χαρακτήρα, με στόχο την επανεκκίνησή τους στην περιοχή, 

όποτε το επιτρέψουν οι συνθήκες.  

Αναφορικά με την ανοδική τάση του πληθωρισμού, αναμένεται ότι η Inditex πρόκειται να 

αυξήσει τις τιμές της επόμενης συλλογής άνοιξης/καλοκαιριού, κατά 2% στην Ισπανία, 

ενώ στις υπόλοιπες αγορές αναμένεται να σημειωθεί αύξηση ύψους 5%.  

Συνολικά, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι επικρατεί αισιοδοξία στον όμιλο, σχετικά με την 

πορεία των μελλοντικών πωλήσεων - κερδών του και ότι υπάρχουν προοπτικές μεγέθυνσης, 

παρά τις οικονομικές επιπτώσεις, που μπορεί να επιφέρει η πολεμική σύρραξη στην Ουκρανία 

και ο πληθωρισμός.  
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