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Ισχυρή πτώση στο ισπανικό χρηματιστήριο μετά την ανακοίνωση νέου φόρου στις 
Τράπεζες στις 12.07.2022 

 

Η ξαφνική ανακοίνωση του Ισπανού Πρωθυπουργού, κ. Πέδρο Σάντσεθ, ότι θα επιβάλλει ειδικό 

φόρο, επί των κερδών των τραπεζών, με προσωρινό χαρακτήρα, για τα επόμενα δύο έτη 2023-

2024, αναστάτωσε τους επενδυτές. Εχθές, 12 Ιουλίου, μετά την σχετική γνωστοποίηση, οι 

τράπεζες σημείωσαν μεγάλες απώλειες στο χρηματιστήριο αξιών της Μαδρίτης, που συνολικά 

έφθασαν τα 5,33 δις ευρώ. Εάν προστεθούν και οι μειώσεις των τιμών των ενεργειακών, οι 

συνολικές απώλειες των δύο αυτών τομέων έφθασαν τα 7,2 δις ευρώ.  

Ο Πρόεδρος της ισπανικής Κυβέρνησης σημείωσε ότι ο συγκεκριμένος φόρος θα εφαρμοστεί, 

προκειμένου να εξομαλυνθούν οι επιπτώσεις του πληθωρισμού (έκλεισε στο 10,2 τον 

περασμένο Ιούνιο), ο οποίος πλήττει περισσότερο τα αδύναμα νοικοκυριά. Αν και ο φόρος δεν 

έχει συγκεκριμενοποιηθεί ακόμη στις ανακοινώσεις, αναλυτές στον οικονομικό τύπο, σήμερα, 

εκτιμούν ότι, ενδεχομένως, θα ανέλθει στο 10% των κερδών του τομέα του προηγούμενου έτους. 

Σημειώνεται ότι το οικονομικό έτος 2021 είχε κλείσει με κέρδη, της τάξεως των 19,8 δις, για τον 

κύριο τραπεζικό τομέα, που ήταν και το υψηλότερο, που έχει καταγραφεί μετά και την παγκόσμια 

οικονομική ύφεση του 2008.  

Ακόμη, υπολογίζεται ότι με την υιοθέτηση του εν λόγω φόρου, το κράτος θα αντλήσει, κατά τα 

δύο έτη, περί τα 3 δις ευρώ. Η εφαρμογή του θα αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με κύκλο 

εργασιών μεγαλύτερο του 1 δις ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι όλες οι κύριες ισπανικές 

τράπεζες, εξαιρουμένης της Ibercaja, που σημειώνει, προς το παρόν, κύκλο εργασιών λίγο 

μικρότερο του ορίου, θα κληθούν να πληρώσουν τον φόρο. Αναλυτικότερα, οι τράπεζες αυτές 

είναι οι: Santander, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Bankiter, Unicaja, Abanca, Kutxabank και 

Cajamar.  

Όπως είναι λογικό, οι επενδυτές δεν εμπιστεύθηκαν την απόφαση αυτή και αποφάσισαν να 

πωλήσουν μερίδια, που κατέχουν στις ισπανικές τράπεζες. Τις υψηλότερες απώλειες σημείωσαν 

αυτές με τη μεγαλύτερη εξάρτηση από την ισπανική αγορά. Η Sabadell είδε τη μετοχή της να 

μειώνεται έως και 12%, ενώ για τις Bankinter και CaixaBank, η μέγιστη απώλεια έφθασε το 10%. 

Τελικά, έως και το τέλος της ημέρας, οι πτώσεις αυτές μετριάστηκαν και η τιμή έκλεισε μειωμένη 

κατά 7,44%, 5% και 8,63%, αντίστοιχα, για τις τρεις προαναφερόμενες τράπεζες. Για τις BBVA 

και Santander, οι οποίες διαθέτουν ισχυρή παρουσία και σε άλλες χώρες, οι μέγιστες απώλειες 

δεν ξεπέρασαν το 6%, με το κλείσιμο να μετριάζεται στο -3,8% και -3,7% αντίστοιχα. Ο 

χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε, τελικά, στις 8.014,800 μονάδες. 

Αναλυτές του τραπεζικού κλάδου ανησυχούν για τις επιπτώσεις, που μπορεί να έχει η εφαρμογή 

επιπρόσθετων φόρων στις τράπεζες και, συνεπώς, στην εθνική οικονομία και τους καταναλωτές. 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, λειτουργούν επί χρόνια στα όρια, δεδομένης της πολιτικής 

μηδενικών επιτοκίων της ΕΚΤ και ένας νέος φόρος θα μπορούσε να απειλήσει την 
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ανταγωνιστικότητά τους. Επιπλέον, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απώλειες αυτές, οι 

τράπεζες δεν αποκλείεται να μετακυλήσουν τις επιπλέον χρεώσεις στους καταναλωτές, 

αυξάνοντας τα επιτόκια δανεισμού, τις προμήθειες κοκε.  

Τις ισχυρές πτώσεις του Χρηματιστηρίου, κατάφεραν να μετριάσουν η Celllnex και η Inditex. 

Συγκεκριμένα, η μετοχή της ισπανικής εταιρίας υποδομών και υπηρεσιών ασύρματων 

τηλεπικοινωνιών, Celllnex, σημείωσε άνοδο ύψους 5,7%, έπειτα από την γνωστοποίηση της 

απόσυρσής της από τον διαγωνισμό για τους πύργους τηλεπικοινωνιών της Deutsche Telekom, 

αφήνοντας το επενδυτικό κονσόρτσιουμ των  KKR, Stonepeak y GIP, ως μοναδικό πλειοδότη. 

Επιπλέον, ο ισχυρός όμιλος κλωστοϋφαντουργίας, Inditex, εμφάνισε χθες αύξηση, της τάξης του 

3,16%, ημέρα που πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνέλευση των μετόχων του με πρόεδρο, την 

κα Marta Ortega και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, τον κ. Óscar García Maceiras. 
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