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Νέος γύρος τραπεζικών συγχωνεύσεων στην Ισπανία: εκκίνηση διαδικασιών 

για Unicaja και Liberbank 
 

Όπως ανακοινώθηκε, την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, οι δύο ισπανικές τράπεζες Unicaja και 

Liberbank, οι οποίες, βάσει του ενεργητικού τους, καταλάμβαναν την έβδομη και δέκατη θέση 

αντίστοιχα στο τραπεζικό σύστημα της χώρας για το 2019, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις και 

διαδικασίες για τη συγχώνευσή τους. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη συγχώνευση είχε 

εξεταστεί μεταξύ Δεκεμβρίου 2018 και Μαΐου προηγούμενου έτους, χωρίς κάποια κατάληξη. 

Σήμερα, δεδομένης της πανδημίας και της συγχώνευσης των CaixaBank και Bankia, οι ισπανικές 

τράπεζες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένο ανταγωνισμό και μειωμένα κέρδη, γεγονός το 

οποίο οδηγεί και άλλες τράπεζες σε εξέταση ενδεχόμενων συγχωνεύσεων.  

Το αρχικό στάδιο περιλαμβάνει τη διαδικασία ειδικού ελέγχου ή δέουσας επιμέλειας (due 

diligence) από ανεξάρτητες αρχές για να εξετάσουν όλες τις πτυχές των δύο τραπεζών. Την 

Unicaja θα ελέγξει η PwC, η Mediobanca και το Uría Menéndez και την Liberbank η Deloitte, η 

Deutche Bank και το Ramón y Cajal. Ο έλεγχος αυτός αναμένεται να διαρκέσει μεταξύ τεσσάρων 

και πέντε εβδομάδων και στην περίπτωση που δεν εντοπιστεί κάποια αστοχία, αναμένεται να 

ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για τους όρους της συγχώνευσης, η οποία υπολογίζεται να 

υλοποιηθεί το πρώτο τρίμηνο του 2021. Οίκοθεν νοείται ότι οι διαπραγματεύσεις θα 

επικεντρωθούν στο ποσό της ανταλλαγής των μετοχών καθώς και στα πρόσωπα που θα 

καταλάβουν τις διοικητικές θέσεις της νέας τράπεζας και, ιδίως, του Διευθύνοντος Σύμβουλου 

της Liberbank, κ. Manuel Menéndez Menéndez, ο οποίος ευελπιστεί να κατέχει την ίδια θέση 

στη νέα τράπεζα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, η Unicaja, ως η τράπεζα 

που ουσιαστικά θα εξαγοράσει την Liberbank, δεν επιθυμεί να δώσει τον διοικητικό έλεγχο στην 

τελευταία. 

Όπως και στην περίπτωση της νέας CaixaBank, στην οποία, για φορολογικούς λόγους, το 

ίδρυμα Caixa κατέχει το 30% της τράπεζας, έτσι και στην πιθανή νέα συγχώνευση, το Ίδρυμα 

Unicaja θα λάβει το 30% αυτής. Προκειμένου βέβαια να κατέχει το συγκεκριμένο ποσοστό, 

προσωρινά θα πρέπει να αυξήσει το μερίδιό της στην ομόλογη τράπεζα, το οποίο είναι 49%. 

Στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις η Unicaja επιθυμούσε να κατέχει το 60% της νέας 

τράπεζας με το υπόλοιπο 40% να ανήκει στην Liberbank. Πλέον, σύμφωνα με τραπεζικούς 

παράγοντες, η τελευταία επιθυμεί να αυξήσει τη συμμετοχή της στο 42%, κάτι όμως που θα έδινε 

μικρότερο ποσοστό από το 30% στο Ίδρυμα Unicaja, εμπόδιο, το οποίο θα μπορούσε να 

ξεπεραστεί με την απόκτηση επιπλέον μετοχών από την αγορά. Όλα είναι ανοιχτά προς το 

παρόν στο τραπέζι διαπραγμάτευσης. 

Σε περίπτωση που επιτευχθεί η συγχώνευση, η νέα τράπεζα αναμένεται να είναι η πέμπτη 

μεγαλύτερη στην Ισπανία, έχοντας ενεργητικό 108,826 δις ευρώ, 63 δις της Unicaja και 45,8 της 

Liberbank, περισσότερα από 1.600 υποκαταστήματα και 9.942 εργαζομένους. Αν και, όπως και 

σε κάθε συγχώνευση, τα υποκαταστήματα της νέας τράπεζας και ο αριθμός των εργαζομένων 
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της θα μειωθούν, η επίπτωση θα είναι αρκετά μικρότερη σε σύγκριση με την ένωση των 

CaixaBank και Bankia. Αυτό συμβαίνει για τρεις λόγους. αρχικά και οι δύο τράπεζες, πρόσφατα, 

έχουν ήδη προχωρήσει σε κλείσιμο καταστημάτων και απόλυση εργαζομένων, κίνηση η οποία 

πιθανολογείται ότι προήλθε εξαιτίας της αναμενόμενης συγχώνευσης. Επιπλέον, η γεωγραφική 

δραστηριότητα των δύο τραπεζών είναι αρκετά διαφοροποιημένη, με την Unicaja να έχει τα 

κεντρικά της μεταξύ Ανδαλουσίας και Μαδρίτης και η Liberbank μεταξύ του Πριγκιπάτου των 

Αστούριας και της πρωτεύουσας. Επομένως, οι πόλεις που θα κλείσουν τα περισσότερα 

υποκαταστήματα είναι η Μαδρίτη, η Καθερες και η Ciudad Real, με τους αναλυτές να 

υπολογίζουν ότι δεν θα επηρεάσει σημαντικά το προσωπικό. Τέλος, το 36% και το 29,5% των 

εργαζομένων των Unicaja και Liberbank αντίστοιχα είναι άνω των 50 ετών, δίνοντας τη 

δυνατότητα στην τράπεζα να προσφέρει πρόωρη συνταξιοδότηση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα.  
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