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Το νέο επιχειρηματικό σχέδιο του ομίλου El Corte Inglés 
 

Ο ισχυρός ισπανικός όμιλος El Corte Inglés εκκίνησε διαπραγματεύσεις με την επενδυτική 

εταιρία BlackRock, την χρηματοοικονομική εταιρία Abante, τον όμιλο Mutua Madrileña, και με τις 

τράπεζες Andbank España, Santander και Renta 4, με σκοπό τη δημιουργία συμμαχίας με την 

οποία θα δημιουργήσουν τη δική τους εταιρία επενδυτικών κεφαλαίων και άλλων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων. Για την εκτέλεση του έργου της, η El Corte Inglés προσέλαβε 

τις συμβουλευτικές εταιρίες McKinsey και FinReg, οι οποίες προσκάλεσαν τις παραπάνω 

εταιρείες και τράπεζες να συμμετάσχουν στο νέο επιχειρηματικό έργο του ισπανικού γίγαντα 

διανομής προϊόντων και υπηρεσιών. 

Οι εν λόγω συμβουλευτικές εταιρίες πρέπει να επιλέξουν τους υποψηφίους για την τελική φάση 

του έργου στις 15 Δεκεμβρίου, καθώς ο στόχος είναι το σχέδιο να αρχίσει να λειτουργεί ήδη το 

πρώτο εξάμηνο του 2021. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν τεκμήρια, τα οποία θα περιλαμβάνουν δεδομένα της 

υποψήφιας οντότητας στην οργανωτική του δομή, στην εξέλιξη της επιχειρηματικής και 

χρηματοοικονομικής της κατάστασης, στη διαχείριση κινδύνων, στη νομική κατάσταση, στον 

εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο, στα τεχνολογικά του συστήματα και στην ασφάλεια των 

πληροφοριών. Εκτός από την οικονομική ανάλυση των υποψηφίων. οι συμβουλευτικές εταιρίες 

θα αξιολογήσουν και το επιχειρηματικό τους μοντέλο, για το οποίο πρέπει να υποβάλουν 

ανάλυση, η οποία θα περιλαμβάνει την υπηρεσία πωλήσεων, τους πελάτες τους, τα προϊόντα, 

την τιμή των υπηρεσιών, το εμπορικό τους περιθώριο και την εμπορική τους ικανότητα. Οι 

υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να περιγράψουν την πρότασή τους για τη διαμόρφωση του 

εμπορικού μοντέλου της El Corte Inglés, την εμπειρία τους σε παρόμοια μοντέλα συνεργασίας 

και τα βασικά τους σημεία κατά τη διεξαγωγή της συνεργασίας με την εταιρία. 

Η διαδικασία επιλογής του νέου συνεργάτη του ομίλου El Corte Inglés θα πραγματοποιηθεί σε 

δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο στοχεύει στη λεπτομερή επεξεργασία του επιχειρηματικού 

μοντέλου των υποψηφίων, ενώ το δεύτερο έχει ως στόχο να εξηγήσει στους συνεργάτες που 

έχουν επιλεγεί τις λεπτομέρειες και τη μοναδικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου του El Corte 

Inglés.  

Σύμφωνα με τη συμβουλευτική McKinsey, υπολογίζεται ότι η μελλοντική οντότητα του El Corte 

Inglés θα μπορούσε να προσελκύσει για τη νέα του δραστηριότητα μεταξύ 90.000 και 167.000 

πελατών, των οποίων η αξία, από άποψη υπό διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, εκτιμάται 

μεταξύ 2,6 δις και 7 δις ευρώ. 
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Το έργο περιλαμβάνει την ύπαρξη, σε πρώτη φάση, ενός καταλόγου προϊόντων επενδύσεων και 

συνταξιοδοτικών ταμείων που θα διαχειρίζεται ο όμιλος El Corte Inglés, ο οποίος θα επενδύει σε 

κεφάλαια τρίτων ή τα οποία θα διαχειρίζεται με αντιπροσώπους τρίτων φορέων αναγνωρισμένου 

κύρους. Η νέα οντότητα θα βελτιώσει τα κανάλια πωλήσεων πρόσωπο με πρόσωπο, σε 

συγκεκριμένους χώρους μέσα στα πολυκαταστήματα El Corte Inglés, ωστόσο, δεν αποκλείει στο 

μέλλον το άνοιγμα άλλων γραφείων που θα βρίσκονται σε άλλα κτήρια. 

Ο όμιλος El Corte Inglés αποφάσισε να ξεκινήσει αυτό το επενδυτικό και συνταξιοδοτικό ταμείο 

για να ολοκληρώσει το φάσμα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που προσφέρει και να είναι 

επίσης σε θέση να παρέχει χρηματοοικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και διακριτική 

διαχείριση χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, το έργο βρίσκεται σε πολύ 

προκαταρκτική φάση, οπότε τόσο οι καθοριστικές ημερομηνίες όσο και το επιχειρηματικό σχέδιο 

παραμένουν ανοιχτά στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.  
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