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Ο όμιλος El Corte Inglés διαπραγματεύεται την εθελοντική αποχώρηση 3.000
εργαζομένων

Όπως έγινε γνωστό, ο γνωστός ισπανικός όμιλος El Corte Inglés, επιθυμεί να μειώσει το
εργατικό του δυναμικό, προκειμένου να εστιάσει στο νέο επιχειρηματικό του μοντέλο και να
μειώσει τα κόστη λειτουργίας του. Συγκεκριμένα, ο όμιλος, ο οποίος διαθέτει τα περισσότερο
πολυκαταστήματα στη χώρα, θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στις διαδικτυακές πωλήσεις, οι
οποίες αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς, από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα.
Στόχος του ομίλου είναι να μειωθούν οι απασχολούμενοί του κατά περίπου 3%, ήτοι να
αποχωρήσουν περί τους 3.000 εργαζόμενους. Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, ο όμιλος
βρίσκεται σε επαφή με τέσσερα εργατικά σωματεία, CCOO, Fasga, Fetico και UGT, προκειμένου
να διαπραγματευτούν τις διαδικασίες αποχώρησης, αφού η έξοδος των εργαζομένων αυτών θα
είναι εθελοντική. Παρόμοια τακτική είχε εφαρμοστεί το 2016, όταν και οι δύο πλευρές είχαν
συμφωνήσει την εθελοντική αποχώρηση των εργαζομένων άνω των 58 ετών, που πληρούσαν
συγκεκριμένα κριτήρια.
Ο όμιλος αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες κατά το πρώτο κύμα του κορωνοϊού στην Ισπανία,
αφού αναγκάστηκε να διατηρήσει κλειστά όλα τα εμπορικά κέντρα του (με την εξαίρεση των
σούπερ μάρκετ που ήταν τα μόνα που παρέμεναν ανοιχτά), τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
των εσόδων του. Για το λόγο αυτό, τον Μάρτιο του προηγούμενου έτους, το 29% των
εργαζομένων του ομίλου βρέθηκε σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE), με την
πλειοψηφία ή 22.000 εργαζόμενους να απασχολούνται στα εμπορικά κέντρα. Οι απολύσεις
αυτές είναι και αποτέλεσμα της μείωσης των εμπορικών κέντρων για τη μείωση του χρέους του
ομίλου, καθώς, εντός του 2020, σταμάτησε τη λειτουργία του το εμπορικό κέντρο Linares και
ανασυγκροτήθηκε ακόμη ένα στη Guadalajara. Επιπλέον, όπως ήδη σημειώθηκε, ο όμιλος
επικεντρώνεται πλέον στις διαδικτυακές πωλήσεις, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη αύξηση και,
συγκεκριμένα κατά το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο του ομίλου, μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου
2020, αυξήθηκαν κατά 124% σε ετήσια βάση.
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