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Η έκρηξη του ηλεκτρονικού εμπορίου οδήγησε σε
έκρηξη κερδών του ομίλου Deutsche Post DHL:
Άνοδος 17,4% στα ΕΒΙΤ
2021/03/11 10:01 στην κατηγορία LOGISTICS

Αναμφισβήτητα οι εταιρείες ταχυμεταφορών συγκαταλέγονται στους κερδισμένους
της πανδημίας, λόγω της έκρηξης του ηλεκτρονικού εμπορίου και του air cargo.
Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη
Η Deutsche Post DHL Group ανακοίνωσε ότι σημείωσε επιδόσεις – ρεκόρ κατά το
προηγούμενο οικονομικό έτος παρά τις σημαντικές προκλήσεις.
Ο Όμιλος Deutsche Post DHL αύξησε τα έσοδα κατά 5,5%, σε 66,8 δις ευρώ. Τα
λειτουργικά κέρδη (EBIT) βελτιώθηκαν κατά 17,4%, στα 4,8 δις ευρώ.
Έτσι, ο όμιλος υπερέβη σημαντικά τον προηγουμένως προσαρμοσμένο στόχο κερδών
από 4,1 δις ευρώ σε 4,4 δις ευρώ.
«Το 2020 ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για την Deutsche Post DHL Group. Οι
υπηρεσίες μας ήταν σε ζήτηση περισσότερο από ποτέ. Δεν πετύχαμε μόνο ρεκόρ,
αλλά και δημιουργήσαμε 20.000 νέες θέσεις εργασίας παγκοσμίως.
Αυτή η επιτυχία δεν προήλθε από το πουθενά. Είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς
ετών από ολόκληρο τον οργανισμό μας.

Επικεντρωνόμασταν στις κερδοφόρες βασικές επιχειρήσεις εφοδιαστικής,
ευθυγραμμίζοντας συνεχώς την εταιρεία μας με το ηλεκτρονικό εμπόριο και
επενδύοντας στο δίκτυο εφοδιαστικής και την ψηφιοποίηση μας.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την κερδοφορία μας και την ανθεκτικότητά μας
έναντι της παγκόσμιας οικονομικής αναταραχής.
Ο Όμιλος Deutsche Post DHL είναι έτσι σε θέση να συνεχίσει να αυξάνεται κερδοφόρα
τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Frank Appel, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου
Deutsche Post DHL.
Για το οικονομικό έτος 2021, ο όμιλος αναμένει μια περαιτέρω αύξηση του EBIT
σε περισσότερα από 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αυτή η πρόβλεψη βασίζεται στην υπόθεση ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο θα συνεχίσει
να αυξάνεται κατά το τρέχον έτος από ένα δομικά υψηλότερο σημείο εκκίνησης, ενώ
οι ρυθμοί ανάπτυξης θα ομαλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έτους.
Το παγκόσμιο εμπόριο είναι επίσης πιθανό να ανακάμψει περαιτέρω κατά τη διάρκεια
του 2021, οδηγώντας σε αυξημένο όγκο στις παγκόσμιες δραστηριότητες
εφοδιαστικής. Ταυτόχρονα, αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη η ικανότητα των
διηπειρωτικών μεταφορών, λόγω της βραδείας ανάκαμψης της χωρητικότητας του
φορτίου στα επιβατικά αεροσκάφη.

