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Η δημιουργία της μεγαλύτερης ισπανικής τράπεζας μέσω της συγχώνευσης των 

CaixaBank και Bankia 

 

Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκε ότι δύο μεγάλες ισπανικές τράπεζες, οι 

CaixaBank και Bankia, εξετάζουν την συγχώνευσή τους. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τον 

Ιανουάριο τ.έ., ωστόσο εξαιτίας της πανδημίας και των συνεπειών αυτής, η τελική συμφωνία 

έρχεται ορισμένους μήνες αργότερα. Συγκεκριμένα, εκτός απροόπτου, τα στελέχη των τραπεζών 

θα συναντηθούν την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου και η συγχώνευση της Bankia από την CaixaBank 

θα υπογραφεί περί τα τέλη του Οκτωβρίου με τη λειτουργία της νέας οντότητας να 

πραγματοποιείται εντός του επόμενου έτους. Αμφότερες έχουν προσλάβει ιδιωτικές 

συμβουλευτικές για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, όπως τις επενδυτικές Morgan Stanley 

η CaixaBank και Rothschild αντίστοιχα η Bankia, τις συμβουλευτικές Deloitte και EY και τους 

νομικούς οίκους Uría Menéndez και Garrigues αντίστοιχα. 

Η νέα τράπεζα θα είναι και η μεγαλύτερη της Ισπανίας με το ενεργητικό της να φθάνει τα 630 δις 

ευρώ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Santander ακολουθούμενη από την BBVA. Σήμερα, η 

CaixaBank είναι η τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, ενώ η Sabadell και η Bankia 

καταλαμβάνουν την τέταρτη και πέμπτη θέση αντίστοιχα. Οι εν θέματι τράπεζες έχουν συνολικά 

21 εκ. πελάτες μαζί, τους περισσότερους από κάθε άλλο τραπεζικό ίδρυμα στην Ισπανία. 

Επομένως, η εν λόγω συγχώνευση ανοίγει το δρόμο για επιπλέον τραπεζικές συγχωνεύσεις 

στην Ισπανία, πραγματοποιώντας τον στόχο του νυν Αντιπροέδρου της ΕΚΤ και πρώην 

Υπουργού στα Υπουργεία Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας (2011-2016) και Οικονομίας, 

Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας (2016-2018), κ. Luis de Guindos Jurado, ο οποίος, κατά τη 

διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ισπανία, προσπάθησε, χωρίς αποτέλεσμα τότε, να 

δημιουργήσει μεγάλες ισπανικές τράπεζες μέσω συγχωνεύσεων.   

Η νέα τράπεζα θα είναι και η μεγαλύτερη από άποψη προσωπικού και καταστημάτων. Οι 

CaixaBank και Bankia διαθέτουν συνολικά εργατικό δυναμικό 51.620 απασχολούμενων και 

6.734 καταστημάτων. Οίκοθεν νοείται ότι η συγχώνευση θα συνοδευτεί από απολύσεις 

εργαζομένων και κλείσιμο καταστημάτων, χωρίς ακόμη να είναι γνωστοί οι ακριβείς αριθμοί 

αυτών. Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, οι απολύσεις θα αφορούν περί τους 7.000 

με 8.000 εργαζόμενους και τα καταστήματα αναμένεται να μειωθούν κατά 1.500. Με αυτόν τον 

τρόπο θα εξοικονομούνται, ετησίως, 540 με 720 εκ. ευρώ, ήτοι 30% με 40% των τρεχουσών 

δαπανών της Bankia.  

Επιπλέον, η νέα οντότητα θα ελέγχει το ένα τρίτο της αγοράς συνταξιοδοτικών προγραμμάτων 

της χώρας. Η CaixaBank, μέσω της θυγατρικής της VidaCaixa, κατέχει περί τα 29 δις ευρώ σε 

συνταξιοδοτικά προγράμματα ενώ προσθέτοντας τα 8 δις ευρώ των αντίστοιχων προγραμμάτων 

της Bankia, αυτά αναμένεται να φθάσουν συνολικά τα 37 δις ευρώ. Επιπλέον, το σύνολο όλου 

του επενδυτικού κεφαλαίου των δύο τραπεζών (συμπεριλαμβανομένων των εταιριών 

επενδύσεων µεταβλητού µετοχικού κεφαλαίου (SICAV) και των κεφαλαίων άλλων διαχειριστών) 
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φθάνει τα 104 δις ευρώ, προσφέροντας περί τα 900 εκ. προμηθειών ανά έτος. Στην αγορά των 

στεγαστικών δανείων, η μεγάλη τράπεζα θα κατέχει το 28% του συνόλου στην Ισπανία. 

Η συγχώνευση της Bankia από την CaixaBank αναμένεται να πραγματοποιηθεί άνευ συμβολής 

χρηματικού ποσού, μέσω της ανταλλαγής μετοχών. Προς το παρόν και σύμφωνα με το κλείσιμο 

των μετοχών την Παρασκευή 4 τρέχοντος μηνός, οπότε οι μετοχές έκλεισαν στα 2,04 ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 12,37% για την CaixaBank και στα 1,38 ευρώ και 32,88% 

αύξηση για την μικρότερη τράπεζα, η τελευταία έχει πλεονέκτημα 20%, με το οποίο αναμένεται 

να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Σημειώνεται ότι το Κράτος της Ισπανίας είναι ο βασικός 

μέτοχος της Bankia μέσω του Ταμείου Τραπεζικής Αναδιαμόρφωσης (Frob), με ποσοστό 

μεγαλύτερο του 61%, ενώ προσπαθεί να μειώσει τη συμμετοχή του στην εν λόγω τράπεζα. Στη 

νέα οντότητα που θα δημιουργηθεί, το Κράτος θα είναι ο δεύτερος μέτοχος με ποσοστό 14% με 

16%, ενώ πρώτος θα είναι η CaixaBank μέσω της Criteria Caixa, κατέχοντας το 30% των 

μετοχών.  

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εδώ κλαδικού τύπου, την τελευταία λέξη για τη συγχώνευση έχει 

το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Μετάβασης, το οποίο πριν την 

επιτρέψει, θα συμβουλευτεί την ΕΚΤ. Σε περίπτωση που η συγχώνευση εγκριθεί, η τράπεζα 

αναμένεται να έχει τα κεντρικά της γραφεία στη Βαλένθια. Πρόεδρος της τράπεζας 

πιθανολογείται ο κ. José Ignacio Goirigolzarri, τωρινός πρόεδρος της Bankia και Διευθύνων 

Σύμβουλος ο κ. Gonzalo Gortázal, που διατηρεί ομώνυμη θέση στην CaixaBank. Καθώς η 

CaixaBank απορροφά την Bankia, προβλέπεται ότι ο τελευταίος θα έχει και περισσότερες 

αρμοδιότητες. 

Εν κατακλείδι, η εν θέματι συγχώνευση δημιουργεί μία μεγάλη ισπανική τράπεζα, η οποία θα 

είναι και εντός των δέκα μεγαλύτερων στην Ευρώπη. Με τη συγκεκριμένη απόφαση, ανοίγει ο 

δρόμος για επιπλέον συγχωνεύσεις, με τις οποίες είναι πιθανόν να δημιουργηθούν τρεις μεγάλες 

ισπανικές τράπεζες, ανταγωνιστικές σε παγκόσμιο επίπεδο, με τον οικονομικό τύπο να αναφέρει 

ότι οι BBVA και Sabadell βρίσκονται σε επαφή για πιθανή συγχώνευση. Πέραν αυτών, 

μικρότερες τράπεζες θα λειτουργούν στη χώρα ως «δορυφόροι» για συγκεκριμένες αγορές και 

περιοχές. Όπως προαναφέρθηκε, ο στόχος αυτός είχε τεθεί και παλαιότερα από την Ισπανία. 

Επικριτές των κινήσεων που αφορούν συγχωνεύσεις κάνουν λόγο για τις επιπτώσεις των 

τελευταίων στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών αλλά και του κοινωνικού κόστους από την 

μείωση των εργαζομένων. 
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