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Tα αποτελέσματα των τραπεζικών δοκιμασιών αντοχής (stress tests) για τις 

ισπανικές τράπεζες 

 

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ανέλυσε την ικανότητα αντοχής και ανάκαμψης σε 

περίπτωση ύφεσης 48 τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νορβηγίας. Από τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης προέκυψε ότι λιγότερο προετοιμασμένες είναι οι βρετανικές, 

ιταλικές και γερμανικές τράπεζες. Στην έρευνα συμπεριελήφθησαν οι τέσσερεις 

σημαντικότερες ισπανικές τράπεζες: BBVA, Santander, CaixaBank και Sabadell. Όπως 

αναφέρθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, όλες παρουσιάζουν ένα αξιόλογο 

επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, εξακολουθώντας, ωστόσο, να σημειώνουν χαμηλά 

ποσοστά, συγκριτικά με τις υπόλοιπες τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόλα αυτά, η 

τράπεζα Sabadell είναι εκείνη που φαίνεται να είναι λιγότερο ανθεκτική στην περίπτωση 

πρόκλησης μίας τραπεζικής κρίσης, ενώ έχει σημειώσει μεγάλες απώλειες κεφαλαίων εντός 

του 2018 και προβλέπεται ότι θα συνεχίσει να σημειώνει το 2019 και 2020. 

Ειδικότερα οι τράπεζες που συμπεριελήφθησαν στο δείγμα ήταν τράπεζες από δεκαπέντε 

διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διαθέτουν άνω των 30.000 εκατ. 

ευρώ στο ενεργητικό τους. Η γερμανική τράπεζα NRW Bank με ποσοστό 33,6% διαθέσιμων 

κεφαλαίων σε περίπτωση κρίσης, η ολλανδική BNG με ποσοστό 22,33% και η σουηδική 

Swedbank με ποσοστό 21,98%, συμπεριλαμβάνονται στις τράπεζες με τα καλύτερα 

αποτελέσματα τραπεζικών τεστ αντοχής (stress tests). Στoν αντίποδα, βρίσκονται οι 

βρετανικές, οι ιρλανδικές και οι υπόλοιπες γερμανικές τράπεζες, οι οποίες υπέφεραν 

περισσότερο από την οικονομική ύφεση του 2008.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τραπεζικά τεστ αντοχής (stress tests) είναι ουσιαστικά 

προσομοιώσεις μελλοντικών οικονομικών γεγονότων που μοντελοποιούν αντίξοα οικονομικά 

σενάρια (worst-case scenarios), σχεδιασμένα για να αξιολογήσουν αν μία τράπεζα ή ένα 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα έχει επαρκή κεφάλαια για να αντέξει τις επιπτώσεις δυνητικών 

αρνητικών εξελίξεων στην οικονομία. 

Όπως αναφέρθηκε, η ισπανική τράπεζα Sabadell σημείωσε τη χαμηλότερη αξιολόγηση, ήτοι 

το ποσοστό του 7,58% επί του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET 1), του 

οποίου η βάση καθορίστηκε στο 4,50% για το έτος 2019 και κατατάχθηκε στην έκτη θέση με 

τις τράπεζες με τις χειρότερες επιδόσεις. Η τράπεζα BBVA σημείωσε 8,8%, η CaixaBank 

9,11% και η Santander 9,2%. Εκτός του δείγματος έμειναν η τράπεζα Bankia, η οποία 

βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την τράπεζα Banco Mare Nostrum και η τράπεζα 

Popular, η οποία παραμένει μέρος της Santander. 
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Λαμβάνοντας υπόψη την αναταραχή που έχει επιφέρει το ζήτημα των ενυπόθηκων δανείων 

στην Ισπανία, η τράπεζα Sabadell εξακολουθεί να παρουσιάζει τα χειρότερα ποσοστά, αφού 

συμπεριελήφθη επιπλέον στις τρείς χειρότερες περιπτώσεις που εξετάστηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), σημειώνοντας απώλειες ύψους 1.631 εκατ. ευρώ. Τόσο η 

Santander, η BBVA όσο και η Caixabank αποδείχθηκαν να έχουν αντοχές σε περίπτωση 

κρίσης του χρηματοπιστωτικού τομέα. Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα των stress test 

απέδειξαν ότι θα σημείωναν σημαντικές απώλειες, ωστόσο θα ήταν σε θέση να ανακάμψουν 

εντός των επόμενων δύο ετών.  

Ειδικότερα, η τράπεζα Sabadell δέχθηκε βοήθεια με τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης, ύψους 

5.259 εκατ. ευρώ, με απώτερο σκοπό να πουλήσει, το ταχύτερο δυνατό, μέρος των τοξικών 

περιουσιακών της στοιχείων. Ωστόσο, είναι εμφανές ότι η τράπεζα αντιμετωπίζει σοβαρά 

προβλήματα με την αγγλική της θυγατρική TSB, κατόπιν του ζητήματος που προκλήθηκε για 

ψευδή κατάθεση στοιχείων από τους πελάτες της. Το 2017, τα έσοδα της TSB ήταν 90 εκατ. 

ευρώ, δηλαδή 50% λιγότερα από το προηγούμενο έτος. 

Από τις 48 τράπεζες που εξετάστηκαν, οι τέσσερεις ισπανικές βρίσκονταν στις χαμηλότερες 

θέσεις της αξιολόγησης, όσον αναφορά την κεφαλαιακή τους επάρκεια. Συνεπώς, στην 

αξιολόγηση που αφορά συνολικά τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλαμβάνει τη 

δεύτερη χειρότερη θέση στο ποσοστό κεφαλαιοποίησης επί του Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών 

της Κατηγορίας 1 (CET1), φέροντας το αποτέλεσμα της τάξεως του 8,96%, σε περίπτωση 

πρόκλησης κρίσης εντός του 2020, μία θέση μόλις πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο 

έχει ποσοστό 8,26%. 

Καταληκτικά, ο ισπανικός τραπεζικός τομέας παρουσιάζει χαμηλά ποσοστά κεφαλαιακής 

επάρκειας, ωστόσο ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι είναι ο δεύτερος στη κατάταξη εκείνων που 

έχουν μεγαλύτερη αντοχή στην κρίση, με βάση άλλους δείκτες που λαμβάνουν υπόψη τους 

τα τραπεζικά τεστ αντοχής και ειδικότερα το ποσοστό ανεργίας, το ΑΕΠ, τις τιμές των αστικών 

και εμπορικών ακινήτων, τον πληθωρισμό, τα μακροπρόθεσμα επιτόκια δανεισμού και την 

πορεία τιμών των μετοχών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη ευρωπαϊκή ισπανική τράπεζα 

Santander, έχει σημειώσει μικρή μείωση στα κεφάλαια της, της τάξεως του 1,64%, η BBVA 

2,24%, η CaixaBank 2,54% και η Sabadell 5,21%. Τα ποσοστά αυτά κατατάσσουν την 

Ισπανία στη δέκατη τρίτη θέση των χωρών, των οποίων οι τράπεζες έχουν μειώσει τα 

διαθέσιμα κεφάλαιά τους, στην περίοδο της οικονομικής κρίσης. 

 


