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Εγκρίθηκε η δημιουργία της μεγαλύτερης τράπεζας της Ισπανίας 

 

Το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου, η Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Μετάβασης 

της Ισπανίας, κα. Nάδια Καλβίνιο, ανέλυσε τις τελευταίες λεπτομέρειες με τον Πρόεδρο του 

Ιδρύματος La Caixa, κ. Isidro Fainé προκειμένου τα στελέχη της Bankia και της CaixaBank να 

προχωρήσουν στη συγχώνευση των δύο τραπεζών. Στις 17 Σεπτεμβρίου, οι δύο πλευρές 

ανακοίνωσαν την μεγαλύτερη συγχώνευση τραπεζών στην ιστορία της χώρας, η οποία θα 

διατηρήσει το όνομα CaixaBank ενώ θα αποτελεί την μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα και μια εκ 

των μεγαλύτερων της Ευρώπης. 

Λεπτομερέστερα, η σχέση της ανταλλαγής μετοχών των δύο τραπεζών συμφωνήθηκε στις 0,6845 

μετοχές της CaixaBank για κάθε μία μετοχή της Bankia. Η νέα τράπεζα θα διαθέτει 2,08 δις 

μετοχές, το 74,2% των οποίων ανήκει στην CaixaBank και το υπόλοιπο 25,8% στην Bankia. 

Επομένως, ο κύριος μέτοχος της CaixaBank, η La Caixa, θα κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο, 30%, 

καθώς σε περίπτωση που κατείχε μικρότερο ποσοστό, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί 

Φορολογίας Οργανισμών και Τραπεζών, δεν θα μπορούσε να είναι κυρίαρχη και θα δυσκόλευε 

φορολογικά την νέα οντότητα. Το ισπανικό Κράτος, ως κύριος μέτοχος της Bankia, θα διαθέτει το 

16,1% των μετοχών της μεγαλύτερης ισπανικής τράπεζας. Το υπόλοιπο 54% των μετοχών θα 

είναι ελεύθερης ροής (free flow) και θα διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι το κράτος προορίζει να πωλήσει το μερίδιό του μακροχρόνια.   

Η νέα οντότητα θα μειώσει τα έξοδά της κατά 770 εκ. ευρώ ετησίως από το 2023 ενώ υπολογίζεται 

να αυξήσει τα έσοδα κατά 290 εκ. ευρώ με τον λόγο εξόδων προς έσοδα να βελτιώνεται σε βαθμό 

που θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα της τράπεζας. Το κεφάλαιο CET1 θα 

βρίσκεται μεταξύ 11% και 11,5% ενώ η αποδοτικότητα ενσωματωμένων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) 

εκτιμάτε ότι θα αυξηθεί στο 8,2% από το 7% της CaixaBank και το 3,2% της Bankia σήμερα. Προς 

το παρόν, δεν έχουν δοθεί επίσημες λεπτομέρειες για τον αριθμό των απολύσεων αλλά ο 

οικονομικός τύπος εκτιμά ότι θα επηρεαστούν 7.000 εργαζόμενοι. Αν και υπολογίζεται ότι θα 

κλείσουν 1.500 καταστήματα, η νέα τράπεζα θα διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό αυτών σε 12 από 

τις 17 Κοινότητες της Ισπανίας, ενώ σε 290 δήμους θα είναι η μοναδική τράπεζα με φυσική 

παρουσία.  

Αναφορικά με τη νέα εκτελεστική επιτροπή, θα απαρτίζεται από 15 μέλη, τα οποία έχουν ήδη 

αποφασιστεί, με το ένα τρίτο να ανήκουν στο γυναικείο φύλο. Το Κράτος θα εκπροσωπείται για 

πρώτη φορά σε συγκεκριμένη θέση σε μεγάλη τράπεζα, με τη συμμετοχή ενός στελέχους (το 

μοναδικό που δεν έχει ανακοινωθεί), ενώ από την La Caixa θα συμμετέχουν δύο μέλη. Εκτός του 

Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Gonzalo Gortázar, νυν Διευθύνοντος Συμβούλου της CaixaBank και 

του Προέδρου, κ. José Ignacio Goirigolzarri, που διατηρεί την αντίστοιχη θέση στην Bankia, η 

υπόλοιπη εκτελεστική επιτροπή απαρτίζεται από έξι μέλη της CaixaBank, τρία από την Bankia 

και ένα εξωτερικό.  
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Όπως έχει προαναφερθεί στο ανωτέρω σχετικό, η συγκεκριμένη συγχώνευση ανοίγει το δρόμο 

για επιπλέον συγχωνεύσεις στην χώρα, προκειμένου οι υπόλοιπες τράπεζες να διατηρήσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους. Η κα. Καλβίνιο, σε δήλωσή της, σημείωσε ότι οι συγχωνεύσεις τραπεζών 

είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτες αφού θεωρούνται αναγκαίες για την επιβίωση των 

τραπεζών της χώρας ενάντια στο διεθνή ανταγωνισμό και την οικονομική κατάσταση εξαιτίας της 

πανδημίας. Τόνισε ότι η συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι απαραίτητη για 

καλύτερα μακροοικονομικά αποτελέσματα. Τέλος, όπως ανέφερε, οποιαδήποτε συγχώνευση θα 

εξετάζεται προκειμένου να διατηρείται η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των τραπεζών έχοντας ως 

προτεραιότητα την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών. 
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