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Η ιδιωτικοποίηση της ισπανικής τράπεζας BANKIA 

Το 2012, ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Bankia (ο τέταρτος μεγαλύτερος της χώρας για 
το 2017), κρατικοποιήθηκε προκειμένου να εξυγιανθεί οικονομικά και να αντιμετωπίσει 
τη χρηματοπιστωτική κρίση που αντιμετώπισε τόσο ο ίδιος ο όμιλος όσο και η χώρα. Η 
διοίκηση του ομίλου πέρασε στην ισπανική αρχή Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την 
Τραπεζική Αναδιάρθρωση (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, FROB), ενώ 
την προεδρία ανέλαβε ο κ.José Ignacio Goirigolzarri. 

Το μοντέλο της σταδιακής κρατικοποίησης της Bankia είναι μοντέλο που έχουν 
ακολουθήσει και άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για την εξυγίανση εθνικών ιδρυμάτων 
που αντιμετώπισαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, η ισπανική 
κυβέρνηση διαθέτει, μέσω της παραπάνω αρχής, άνω του 60% των μετοχών του ομίλου 
ενώ από το 2012 του παρείχε σημαντικά πακέτα βοήθειας. Επιθυμία της κυβέρνησης 
είναι να πωλήσει τις μετοχές, όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι ότι 
η τιμή των μετοχών, προς το παρόν, δεν καλύπτει το ποσό των χορηγηθείσων 
βοηθειών. 

Το 2012, ο πρώην Υπουργός Οικονομίας, κ. Luis de Guindos, είχε διαβεβαιώσει για την 
επιστροφή όλων των ενισχύσεων, όμως στη πορεία έγινε αντιληπτό ότι κάτι τέτοιο είναι 
δύσκολο, πέραν του ενδεχόμενου πολιτικού κόστους για την κυβέρνηση στις εθνικές 
εκλογές του 2020.  

Ωστόσο, τον Φεβρουάριο του 2018, η διοίκηση του ομίλου παρουσίασε το νέο 
στρατηγικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι ο πρώτος χωρίς περιοριστικά μέτρα από τις 
Βρυξέλλες και ως εκ τούτου μπορεί να προχωρά κατευθείαν σε οποιαδήποτε 
διαπραγμάτευση και να εγκρίνει τη χορήγηση πιστώσεων. Με τον εν λόγω σχεδιασμό η 
τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει τα έσοδά της σε 1.300 εκ., συνυπολογίζοντας κέρδη 
ύψους μισού δις από την ένταξη του ισπανικού τραπεζικού ιδρύματος BMN στον όμιλο 
της Bankia το 2017. Ακόμη, στους στόχους του έτους, έχει ενταχθεί η αποζημίωση των 
μετόχων, δηλαδή της FROB, που διαθέτει το 60% των συνολικών μετοχών. 

 Ο τραπεζικός όμιλος έχει μπει ήδη σε διαδικασία αποκρατικοποίησης, έχοντας ως 
στόχο ολοκλήρωσης το τέλος του 2019. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, η FROB 
διαθέτει εδώ και δύο χρόνια πακέτα μετοχών του 7%-10% προς πώληση, ενώ την 
προσεχή περίοδο θα ξεκινήσουν πωλήσεις πακέτων 15%-20%. Η τράπεζα επιθυμεί να 
διατηρήσει την ανεξαρτησία από την κρατική διοίκηση ενώ ένα σενάριο που φαίνεται 
αρκετά πιθανό και θα μπορούσε στο προσεχές μέλλον να εξετασθεί, όσον αφορά την 
ιδιωτικοποίησή της, είναι το ενδεχόμενο να πωληθεί σε κάποιον άλλο όμιλο 
επιχειρήσεων.  

 


