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Η επίδραση των οικονομικών εξελίξεων στην Τουρκία στην ισπανική BBVA 

 

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, η Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ή BBVA, είδε 

πρόσφατα τη χρηματιστηριακή της αξία να μειώνεται κατά 7,7%, εξαιτίας των τελευταίων 

οικονομικών εξελίξεων στην Τουρκία που οδήγησαν στην υποτίμηση της τουρκικής λίρας και τη 

μείωση διεθνούς εμπιστοσύνης. Η ισπανική τράπεζα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

εξελίξεις στη χώρα της Μέσης Ανατολής, καθώς κατέχει το 49,85% της Garanti BBVA, της 

δεύτερης μεγαλύτερης ιδιωτικής τουρκικής τράπεζας. Η Garanti συμβάλλει σε ένα μεγάλο μέρος 

των κερδών της BBVA αφού η Τουρκία έχει την τρίτη μεγαλύτερη συμβολή μετά την Ισπανία και 

το Μεξικό, ενώ η ισπανική οντότητα έχει τη μεγαλύτερη έκθεση στην Τουρκία από κάθε άλλη 

ευρωπαϊκή τράπεζα.  

Σύμφωνα με αναφορές του οικονομικού ισπανικού τύπου, που είδαν το φως της δημοσιότητας 

πρόσφατα, η καθαίρεση του κ. Naci Ağbal από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας δημιούργησε 

αμφιβολίες για το μέλλον της νομισματικής πολιτικής της χώρας και, κατά συνέπεια, του συνόλου 

της οικονομίας της. Ο κ. Ağbal ήταν υπερασπιστής μίας πιο ορθόδοξης νομισματικής πολιτικής, 

αυξάνοντας τα επιτόκια, προκειμένου να συμβαδίζει με την πραγματική οικονομία, σε αντίθεση 

με τις επιλογές του Τούρκου Προέδρου, κ. Recep Tayyip Erdoğan να διατηρεί τα επιτόκια σε 

χαμηλότερα επίπεδα. Κατά τη διάρκεια της ολιγόμηνης θητείας του είχε αυξήσει το επιτόκιο κατά 

875 μονάδες βάσης και στόχος του ήταν η μείωση του πληθωρισμού σε μονοψήφιο ψηφίο, 

καθώς και η διακοπή της αποτίμησης του εθνικού νομίσματος. Η αντικατάστασή του από τον κ. 

Şahap Kavcıoğlu, υποστηρικτή του κόμματος AKP, δημιούργησε πανικό στους επενδυτές με 

αποτέλεσμα να υποτιμηθεί περαιτέρω η τουρκική λίρα, ενώ η πρόσφατη αλλαγή και του 

Αναπληρωτή Διοικητή αναμένεται να έχει περαιτέρω συνέπειες.  

Όπως σημειώνουν αναλυτές, η BBVA είναι η ευρωπαϊκή τράπεζα με τη μεγαλύτερη έκθεση στις 

εξελίξεις της τουρκικής οικονομίας. Το 2020, μέσω της Garanti, σημείωσε κέρδη 563 εκ. ευρώ. 

Η ισπανική τράπεζα δηλώνει ότι έχει αντισταθμίσει τον κίνδυνο των νομισμάτων σε αγορές, στις 

οποίες έχει παρουσία, προκειμένου να μειώσει τις συνέπειες από την υποτίμηση αυτών. Για την 

Τουρκία, οι εν λόγω αντισταθμίσεις αγγίζουν το 60% των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της 

Garanti BBVA για το τ.έ. Εντούτοις, οι εξελίξεις στην Τουρκία επηρεάζουν άμεσα την ισπανική 

τράπεζα και κατά συνέπεια, σε μεγάλο βαθμό, το ισπανικό τραπεζικό σύστημα.  
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