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Τα νέο στρατηγικό σχέδιο της τράπεζας Sabadell
Η ισπανική εμπορική τράπεζα Banco Sabadell (Sabadell), μετά τον τερματισμό τον
διαπραγματεύσεων με την ισπανική τράπεζα BBVA για ενδεχόμενη συγχώνευσή τους, οι οποίες
οδηγήθηκαν στις 27 Νοεμβρίου σε αδιέξοδο, ξεκινά με ταχείς ρυθμούς τη δημιουργία του νέου
της στρατηγικού σχεδίου. Η τράπεζα επιθυμεί να αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει στην
Ισπανία χωρίς συγχώνευση με άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, παρά το γεγονός ότι η αγορά και
οι εποπτικές αρχές μπορεί να σκέφτονται διαφορετικά, καθώς οι τελευταίες είναι υπέρ της
μείωσης του αριθμού των οντοτήτων μέσω συγχωνεύσεων, έτσι ώστε να δημιουργηθούν
περισσότερες ισχυρές επιχειρηματικές ομάδες.
Η τράπεζα, υπό την προεδρία του Josep Oliu, έχει σχεδιάσει ένα στρατηγικό σχέδιο, το οποίο
θέτει προς πώληση τη βρετανική θυγατρική της TSB, για την οποία αναμένει να αποκτήσει
μεταξύ 500 και 600 εκ. ευρώ, καθώς και την θυγατρική της στο Μεξικό. Επιπλέον, μετά την
αποχώρηση 1.800 εργαζομένων το τ.έ., κατόπιν έγκρισης της συμφωνίας με τα συνδικάτα, θα
ξεκινήσει ένα νέο σχέδιο προσαρμογής, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει περίπου 1.700
υπαλλήλους, οι οποίοι είναι άνω των 55 ετών.
Ωστόσο, ένα από τα από τα πιο αξιοσημείωτα σημεία του εν λόγω σχεδίου αποτελεί η υπογραφή
μίας στρατηγικής συμμαχίας για ανταλλαγή κεφαλαίων με μια οντότητα στη ζώνη του ευρώ,
σχέδιο το οποίο προτιμά τόσο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) όσο και η Τράπεζα της
Ισπανίας. Ο στόχος της συμμαχίας είναι να επιδιώξει συνέργειες και για τις δύο ομάδες. Η
Sabadell, λ.χ., διατηρεί ήδη ένα διεθνή τραπεζοασφαλιστικό σύνδεσμο με τη Ζυρίχη. Η συμμαχία
που επιδιώκεται θα ήταν αρχικά συμβατή με τη λειτουργία της μόνο στην Ισπανία, σύμφωνα με
τον εδώ οικονομικό τύπο.
Ακόμη, οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι εάν η τράπεζα εφαρμόσει το νέο στρατηγικό της
σχέδιο, η πρόσθετη εξοικονόμηση κόστους θα ήταν παρόμοια με εκείνη που θα είχε επιτευχθεί
με τη συγχώνευση με την BBVA, με την οποία προβλεπόντουσαν συνέργειες της τάξεως των
700 εκ. ευρώ καθαρά ετησίως.
Η Sabadell επιθυμεί επίσης να εστιάσει ακόμη περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ένα
τμήμα που είναι πιο κερδοφόρο από τη επιχειρηματική λειτουργία ατόμων ή μεγάλων εταιριών.
Η τράπεζα γνωρίζει ότι ο χρόνος τρέχει εναντίον της εάν θέλει να πείσει την αγορά για τις
δυνατότητές της. Έως και σήμερα, η «τιμωρία» που υπέστη στο χρηματιστήριο μετά την
ανακοίνωση της διακοπής των διαπραγματεύσεων με την BBVA προκάλεσε την πτώση των
μετοχών της κατά 13,58%, κλείνοντας με 0,35 ευρώ ανά μετοχή. Ορισμένοι αναλυτές
διαβεβαιώνουν ότι η εν λόγω πτώση δεν είναι απαραίτητα αρνητική, δεδομένου ότι η αγορά
αναμένει μείωση κατά 25% των μετοχών της, για να τοποθετήσει την αξία της στα 0,32 ευρώ,
την τιμή που είχε πριν από την ανακοίνωση των συνομιλιών στις 16 Νοεμβρίου του τ.έ..
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Πάντως, η Sabadell επιθυμεί να παρουσιάσει το νέο στρατηγικό της σχέδιο κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2021, χωρίς περαιτέρω απώλειες. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα επιβεβαιώνει ότι
έχει πολλές εναλλακτικές λύσεις για το μέλλον της, παρά τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων
με την BBVA.
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