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Η σταδιακή ιδιωτικοποίηση της ισπανικής τράπεζας BANKIA 

 

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνισμού, κ. Román Escolano, 

διαβεβαίωσε στις αρχές τρέχοντος μηνός ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται ότι βρίσκεται 

υπό πίεση ως προς την ιδιωτικοποίηση της τράπεζας Bankia, αν και επέμεινε ότι ο 

μελλοντικός στόχος είναι το χρηματοπιστωτική ίδρυμα να ιδιωτικοποιηθεί εξ ολοκλήρου. 

Η σαφής δέσμευση της εκτελεστικής εξουσίας είναι ότι η Bankia που διασώθηκε το 2012, 

πρέπει να επιστρέψει στον ιδιωτικό τομέα και πρέπει να γίνει ανάλογη προσπάθεια για 

την ανάκτηση του μέγιστου ποσού των κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν. 

Η  κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι έως το τέλος του 2019, η Bankia θα βγει από την 

εποπτική αρχή. Αν και ο κ.Escolano δεν έχει αποκαλύψει εάν η περίοδος αυτή θα 

παραταθεί ή θα μπορούσε να παραταθεί, επιμένει στο ότι η διαδικασία ιδιωτικοποίησης 

θα συνεχιστεί. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί μόνο δύο αποεπενδύσεις. Η 

πριμοδότηση για αυτές πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2014, όταν 

απελευθέρωσαν το 7,5% του κεφαλαίου της τράπεζας προς πώληση στο χρηματιστήριο 

με έκπτωση στην εισηγμένη τιμή της τραπεζικής τιμής κατά 4,4% και η δεύτερη το 

Δεκέμβριο του 2017.  

Ακόμη, η κλιμάκωση των τιμών των κατοικιών έχει επανεργοποιήσει τους φόβους για 

νέα διόγκωση τιμών στον τομέα των ακινήτων. Ο κ. Escolano προσπάθησε να 

καθησυχάσει την αγορά και υπογράμμισε ό,τι τα δεδομένα στοιχεία δείχνουν ότι δεν 

υφίσταται παρόμοιο πρόβλημα. Προ δεκαετίας, η διόγκωση των ακινήτων είχε 

δημιουργηθεί λόγω της πολύ υψηλής ανάπτυξης του τομέα των ακινήτων και των 

υπερβολικών  τιμών των  κατοικιών σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες. Ο υπουργός 

επεσήμανε ότι σήμερα η Ισπανία δεν βρίσκεται σε αυτό το σενάριο καθώς υπάρχει 

μεγάλη διαφορά στις τιμές ανά περιοχή. Επιπλέον, τόνισε ότι το βάρος της κατασκευής 

είναι οκτώ μονάδες μικρότερο σε σχέση με το ΑΕΠ από ό, τι ήταν πριν από 10 χρόνια. 

Ωστόσο, ο Υπουργός ζήτησε σύνεση στη χορήγηση δανείων μεταβλητού επιτοκίου 

καθώς  τα επιτόκια διανύουν ιστορικά χαμηλά και ένα χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών 

θα είναι απαραίτητο για την εξομάλυνσή τους. 


