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Η επικείμενη συγχώνευση των ισπανικών εμπορικών τραπεζών BBVA και Sabadell 

Oι ισπανικές εμπορικές τράπεζες Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) και Banco de 

Sabadell (Sabadell) ανακοίνωσαν στις 16 Νοεμβρίου 2020 ότι έχουν ξεκινήσει συνομιλίες για 

επικείμενη συγχώνευσή τους και ότι έχουν προσλάβει συμβουλευτικές εταιρίες, oι οποίες θα τους 

παρέχουν βοήθεια κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων 

Η τράπεζα BBVA, σύμφωνα με τις δηλώσεις του διευθύνοντος  συμβούλου της, κ. Onur Genç, 

δεν βιάζεται να πραγματοποιήσει την συγχώνευσή της με την τράπεζα Sabadell. Η τράπεζα 

BBVΑ, μετά την πώληση της θυγατρικής της στις ΗΠΑ στην PNC για 9,7 δις ευρώ, έχει την ηγεσία 

στις διαπραγματεύσεις και μπορεί να παραμείνει μόνη της και να περιμένει νέες ευκαιρίες στην 

Ισπανία καθώς και σε άλλες χώρες. 

Ο διευθύνων σύμβουλος, με τις δηλώσεις του, υπογράμμισε ότι η πιθανή συγχώνευση με τη 

Sabadell, η οποία θα δημιουργήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, θα 

πραγματοποιηθεί μόνο εάν διαπιστωθεί ότι η εν λόγω συγχώνευση θα δημιουργήσει κέρδος για 

τους μετόχους τους. 

Ταυτόχρονα τόνισε ότι η BBVA δεν είναι υποχρεωμένη, λόγω της δεύτερης θέσης που θα 

κατέχει, να πραγματοποιήσει νέες εξαγορές στην Ισπανία, δεδομένου ότι το μερίδιο που κατέχει 

αυτή τη στιγμή στην αγορά φτάνει το 15%. 

Η αντίδραση της αγοράς στις δηλώσεις του ήταν άμεση. Μετά από δύο ημέρες υψηλών 

αυξήσεων στην τιμή της τράπεζας Sabadell, υπό την προεδρία του Josep Oliu, οι μετοχές της 

άρχισαν να μειώνονται, κλείνοντας με πτώση 1,63%. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Sabadell, Jaime Guardiola, ήταν πιο αισιόδοξος για τη διαδικασία 

συγχώνευσης μία μόλις ημέρα πριν τις δηλώσεις του Onur Genç, δηλώνοντας ότι η διαδικασία 

συγχώνευσης βρίσκεται σε προχωρημένη φάση συνομιλιών, αλλά ότι ακόμη δεν έχουν ληφθεί 

αποφάσεις.  

Στην περίπτωση που η BBVA προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις με την Sabadell, o έλεγχος που 

θα αξιολογήσει την ανταλλαγή των μετοχών και των δύο τραπεζών για τη διαδικασία της 

εξαγοράς θα λήξει στα μέσα Δεκεμβρίου, δηλαδή όταν τα διοικητικά συμβούλια των δύο 

οντοτήτων υποβάλουν τη συγχώνευση προς έγκριση. Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό 

τύπο, η BBVA έθεσε το ασφάλιστρο που θα πληρώσει για τη Sabadell στο 25%, αν και άλλες 

πηγές, όπως σε μία έκθεση της JP Morgan, της συμβουλευτικής της BBVA, καταγράφεται ότι θα 

φτάσει στο 30%. 
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Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της BBVA και της Sabadell θα απαιτήσουν επίσης αποσαφήνιση 

της ασφαλιστικής δραστηριότητας του νέου ομίλου, καθώς κάθε οντότητα έχει τις δικές της 

συμφωνίες και θα απαιτηθούν νέες συζητήσεις για το εν λόγω ζήτημα. 

Προς το παρόν, η BBVA διατηρεί συμμαχία με την ασφαλιστική εταιρία Liberty στον τομέα της 

υγειονομικής περίθαλψης. Στην περίπτωση της Sabadell, κύριος εταίρος της είναι η ασφαλιστική 

Zurich, με την οποία έχει δημιουργήσει δύο κοινοπραξίες, με μερίδιο 50%. Επιπλέον, τον 

Σεπτέμβριο κατέληξε σε συμφωνία εμπορικής ασφάλισης υγείας με τη Sanitas. 

Η BBVA και η Banco Sabadell, εάν τελικά προχωρήσει η συγχώνευση, σκοπεύουν να 

πραγματοποιήσουν μία προσαρμογή εργατικού δυναμικού, που θα επηρεάσει περίπου 6.000 

θέσεις εργασίας, κυρίως μέσω της διαδικασίας πρόωρης συνταξιοδότησης. Ο στόχος είναι η 

εξοικονόμηση κόστους 800 εκ. ευρώ εντός διετίας. 

Τόσο η BBVA όσο και η Sabadell έχουν χιλιάδες υπαλλήλους άνω των 55 ετών. Συγκεκριμένα, 

6.500 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 3.100 αντιστοιχούν στην BBVA, ενώ στην Sabadell υπάρχουν 

περισσότεροι από 2.300 εργαζόμενοι, σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης. 

Οι διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα για την αντιμετώπιση αυτής της προσαρμογής αναμένεται 

να πραγματοποιηθούν το πρώτο τρίμηνο του 2021, πάντως όχι προτού εγκριθεί η συγχώνευση.  

Η νέα οντότητα που θα δημιουργηθεί από την εν λόγω συγχώνευση θα έχει μερίδιο αγοράς 

24,4%, σύμφωνα με την Analistas Financieros Internacionales (Afi) και θα βρεθεί στη δεύτερη 

θέση, πίσω από την οντότητα που θα προκύψει από τη συγχώνευση της CaixaBank και της 

Bankia, με μερίδιο 27,7%. Οι συγκεκριμένες οντότητες, μαζί με την Santander Spain, θα 

ελέγχουν μερίδιο αγοράς της τάξεως του 70,6% στην Ισπανία, με αύξηση 20 ποσοστιαίων 

μονάδων, καθώς ουσιαστικά θα κυριαρχούν πλέον τρεις τράπεζες στον χάρτη της τραπεζικής 

στην Ισπανία. 
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