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Πτώση των εσόδων του ισχυρού ισπανικού ομίλου El Corte Inglés με αύξηση 
των διαδικτυακών παραγγελιών 

 
Ο ισχυρός ισπανικός όμιλος διανομής προϊόντων και πολυκαταστημάτων -διαθέτει 123 σε 

Ισπανία και Πορτογαλία- El Corte Inglés, παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για το α΄ 

οικονομικό εξάμηνο, ήτοι την περίοδο μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου 2020. Όπως αναμενόταν, 

δεδομένων των επιπτώσεων της πανδημίας στην Ισπανία, ο όμιλος καταγράφει τζίρο 4,489 δις 

ευρώ για το εν λόγω διάστημα, 39% χαμηλότερα από τον τζίρο του α΄ εξαμήνου του 

προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας αρνητικό Ebitda (έσοδα προ φόρων, τόκων και 

αποσβέσεων στοιχείων του ενεργητικού) της τάξεως των 131 εκ. ευρώ. Η πτώση των πωλήσεων 

προϊόντων μόδας στα πολυκαταστήματα του ομίλου, αποτελεί και την κυριότερη αιτία της 

απώλειας των εσόδων του. Αντίθετα, το διαδικτυακό εμπόριο του ομίλου σημείωσε γιγαντιαία 

αύξηση, μη επιτυγχάνοντας, ωστόσο, να καλύψει πλήρως τις απώλειες. 

Συγκεκριμένα, μεταξύ Μαρτίου και Αυγούστου τ.έ., η αξία των διαδικτυακών παραγγελιών 

ανήλθε στα 1,437 δις ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 32% του συνόλου των εσόδων του ομίλου. 

Σημειώνεται ότι, το 2019, το σύνολο των ηλεκτρονικών παραγγελιών ήταν μικρότερο του 1 δις 

ευρώ και αντιπροσώπευε το 7% των συνολικών του εσόδων. Κατά το α΄ οικονομικό τρίμηνο του 

ομίλου, τα έσοδα από τις διαδικτυακές παραγγελίες έφθασαν τα 1,01 δις ευρώ, 281,6% 

περισσότερα από το αντίστοιχο διάστημα του 2019, καθώς το διάστημα αυτό συνέπιπτε με τον 

αυστηρό κατ’ οίκον περιορισμό στη χώρα, οπότε τα μοναδικά καταστήματα του ομίλου που 

διατηρούνταν ανοικτά ήταν της αλυσίδας σουπερμάρκετ του, Supercor και Corte Inglés. 

Επομένως, το 60% των εσόδων του ομίλου προήλθε από τις διαδικτυακές αγορές. 

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, οι πωλήσεις του ομίλου μέσω διαδικτύου σημείωσαν τριμηνιαία πτώση 

αφού τα καταστήματα λιανικής παρέμεναν ανοικτά. Εντούτοις, σε ετήσια βάση, οι ηλεκτρονικές 

αγορές υπερδιπλασιάστηκαν, σημειώνοντας άνοδο 123%. Αυτό αποδεικνύει την γρήγορη 

μετάβαση που πραγματοποιήθηκε εξαιτίας της πανδημίας του SARS-CoV-2, καθώς όλο και 

περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τη χρήση του διαδικτύου για τις αγορές τους.  

Ο όμιλος El Corte Inglés, ήδη πριν από την πανδημία, ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής 

ηλεκτρονικών παραγγελιών στην Ισπανία, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής, πήρε τα πρωτεία στις 

ηλεκτρονικές πωλήσεις προϊόντων διατροφής και νοικοκυριού, ενώ βρέθηκε στις πρώτες θέσεις 

και στα προϊόντα ένδυσης, αθλητισμού και ηλεκτρονικών. Η επιτυχία αυτή βέβαια δεν είναι 

τυχαία, αλλά αποτέλεσμα της ήδη σημαντικής παρουσίας του ομίλου καθώς και τριών 

στρατηγικών για την άμεση ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Αρχικά, ο όμιλος δημιούργησε 

μία πλήρως ανανεωμένη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, την οποία έχουν κατεβάσει 

περισσότεροι από 300.000 χρήστες. Παράλληλα, προσφέρθηκε η υπηρεσία El Corte Inglés 

Plus,την οποία έχουν χρησιμοποιήσει περισσότεροι από 100.000 πελάτες, με την οποία οι 
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παραγγελίες παραδίδονται εντός δύο ωρών χωρίς έξοδα αποστολής, πληρώνοντας το ποσό των 

20 ευρώ ετησίως. Τέλος, ο όμιλος συνειδητοποίησε τη σπουδαιότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας 

και επένδυσε σε συμφωνίες με άλλες εταιρίες, με στόχο την άριστη και συνεχή λειτουργία της.  

Βέβαια, οι πωλήσεις λιανικής συνεχίζουν να αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων του 

ομίλου για το τ.έ.. Κατά το β΄ οικονομικό τρίμηνο του ομίλου, το 85% των εσόδων του προήλθε 

από τις αγορές στα πολυκαταστήματά του, αφού το εν λόγω διάστημα το άνοιγμα των 

καταστημάτων είχε επιτραπεί. Ωστόσο, τα αρνητικά νούμερα, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος, οφείλονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από τις απώλειες της βιομηχανίας μόδας, αφού ο 

κλάδος έχει σημειώσει πτώση μεγαλύτερη του 40% στην Ισπανία. Αναλυτικότερα, οι λιανικές 

πωλήσεις του El Corte Inglés μειώθηκαν κατά 1,493 δις ευρώ ή 53% μεταξύ Μαρτίου και 

Αυγούστου, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019, το 83% των οποίων, ήτοι 1,234 δις ευρώ, 

οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων των καταστημάτων μόδας. 

Τέλος, ο όμιλος αναμένει τη λεγόμενη «Black Friday» στο τέλος Νοεμβρίου και την περίοδο των 

Χριστουγέννων για να καλύψει ένα μέρος των απωλειών του. Η ψηφιοποίηση του ομίλου, η 

κοινωνική ευθύνη και η παροχή ποικίλων προϊόντων και υπηρεσιών συνεχίζουν να αποτελούν 

τις στρατηγικές πολιτικές για τη μελλοντική του ανάπτυξη. 
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