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Ακύρωση της συγχώνευσης των BBVA και Sabadell 

Μόλις έντεκα ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση των ισπανικών τραπεζών BBVA και 

Sabadell ότι έχουν ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευσή τους, οι οποίες ανεπίσημα 

είχαν ξεκινήσει από το καλοκαίρι τ.έ., οι δύο οντότητες έκαναν γνωστό στις 27 Νοεμβρίου ότι δεν 

θα προχωρήσουν στην αναμενόμενη συγχώνευση και η κάθε τράπεζα θα επικεντρωθεί σε 

διαφορετικές στρατηγικές.  

Συγκεκριμένα, βασική αιτία της μη πραγματοποίησης της συγχώνευσης είναι το ποσό που η 

BBVA θα έδινε για την εξαγορά της Sabadell, το οποίο έφθανε τα 2,5 δις ευρώ. Η τελευταία, 

ευελπιστούσε σε μεγαλύτερο ποσό, καθώς υποστήριζε ότι η παρουσία της στην αγορά της 

Ισπανίας είναι ιδιαίτερα σημαντική ενώ η λογιστική της αξία φθάνει τα 12,7 δις ευρώ, όμως η 

BBVA δεν δεχόταν να διαθέσει περισσότερο κεφάλαιο. Σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, εκτός 

του ποσού της εξαγοράς, κώλυμα υπήρξε και στη συμφωνία για την ανάθεση των διοικητικών 

θέσεων της νέας τράπεζας, καθώς και τυχόν νομικές ανησυχίες. 

Ενδιαφέρον βέβαια θα παρουσιάσουν τα μελλοντικά βήματα των δύο τραπεζών προκειμένου να 

ενισχυθούν και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Υπενθυμίζεται ότι η BBVA πώλησε 

την αμερικανική θυγατρική της, BBVA USA Bancshares, με τα οποία κέρδη προόριζε να 

προχωρήσει στη συγχώνευσή της με την προαναφερθείσα τράπεζα και στην αγορά ιδίων 

μετοχών. Όπως αναφέρεται στα δημοσιεύματα του οικονομικού τύπου, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

της τράπεζας κ. Onur Genç, τουρκικής υπηκοότητας, θα προσπαθήσει να ενισχύσει την 

παρουσία της ισπανικής τράπεζας στην Τουρκία. Συγκεκριμένα, η BBVA, το 2010, απέκτησε το 

25% της τουρκικής τράπεζας Garanti, ποσοστό το οποίο σήμερα έχει αυξηθεί στο 50%. Στο 

στρατηγικό σχέδιο της BBVA αναμένεται να είναι η εξαγορά και του υπόλοιπου 50%. Με την 

αγορά αυτή, ενισχύεται σημαντικά η παρουσία της BBVA στην τουρκική αγορά, επιτρέποντάς 

της τον πλήρη έλεγχο της Garanti και της απορρόφησης του συνόλου των μερισμάτων της, τα 

οποία ξεπερνούν τα αντίστοιχα των ισπανικών τραπεζών. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η 

κίνηση μπορεί να αποδειχτεί παρακινδυνευμένη δεδομένης της χειρότερης οικονομικής 

κατάστασης της Τουρκίας και της μεγαλύτερης έκθεσης του τουρκικού τραπεζικού συστήματος 

σε σύγκριση με το ισπανικό.  

Από την πλευρά της, η Sabadell αναμένεται να δημιουργήσει νέα στρατηγική για την αύξηση της 

δύναμής της στην εγχώρια αγορά της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, η τράπεζα θα πωλήσει τη 

θυγατρική της TBS του Ην. Βασιλείου ενώ πιθανό είναι να κάνει το ίδιο και για την αγορά του 

Μεξικού, προκειμένου να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και στους τομείς στους οποίους έχει 

και σημαντική παρουσία, όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η προσωπική τραπεζική 

(personal banking). Βέβαια, η τράπεζα είναι πιθανό να αναζητήσει συνεργασίες με άλλες 

ευρωπαϊκές τράπεζες. Δημοσιεύματα του τύπου κάνουν λόγο για πιθανό έλεγχο συνεργασίας με 

τη γαλλική Crédit Agricole ή την ιταλική BPM.  
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Οίκοθεν νοείται ότι οι δύο τράπεζες χάνουν την ευκαιρία μείωσης του κόστους λειτουργίας με το 

κλείσιμο καταστημάτων σε περιοχές που δραστηριοποιούνται και οι δύο οντότητες. 

Επιπροσθέτως, η Sabadell θα συνεχίσει με την αποχώρηση του 11% του εργατικού της 

προσωπικού, περί τους 1.800 εργαζομένους στους οποίος θα δοθεί η επιλογή της οικειοθελούς 

αποχώρησης και το κλείσιμο τουλάχιστον 234 υποκαταστημάτων της. 

Αξιοσημείωτη βέβαια υπήρξε η αντίδραση των επενδυτών στην είδηση. Συγκεκριμένα, την ημέρα 

της ανακοίνωσης, η μετοχή της Sabadell μειώθηκε κατά 13,58% ενώ αντίθετα, η μετοχή της 

BBVA αυξήθηκε κατά 4,99%. Από την πλευρά τους, η Τράπεζα της Ισπανίας και η Ευρωπαϊκή 

Κεντρική Τράπεζα έχουν υποστηρίξει ότι οι συγχωνεύσεις μεταξύ μεγάλων τραπεζών με άλλες 

μικρότερου μεγέθους είναι απαραίτητες για την υγιή λειτουργία του ευρωπαϊκού 

χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ιδιαίτερα με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ισπανική 

οικονομία, από τις οποίες πλήττονται κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τράπεζες όπως η 

Sabadell, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο μερίδιο αγοράς στις ΜμΕ, είναι αναγκαίο να αυξήσουν τη 

ρευστότητά τους, καθώς πολλές θα είναι οι επιχειρήσεις που ενδεχομένως δεν θα μπορέσουν 

να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. 
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