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Συνολικές απώλειες 5,53 δις ευρώ για τις μεγάλες ισπανικές τράπεζες το 2020
Οι έξι μεγάλες συστημικές τράπεζες της Ισπανίας (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell,
Bankia και Bankinter) σημείωσαν ιστορικές απώλειες της τάξεως των 5,536 δις ευρώ για το 2020.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας γίνονται ακόμα καλύτερα αντιληπτές, αν συνεκτιμηθεί το γεγονός
ότι, το 2019, τα συνολικά κέρδη των τραπεζών αυτών είχαν ξεπεράσει τα 13,59 δις ευρώ.
Αξίζει ακόμη να τονιστεί ότι οι συνολικές απώλειες οφείλονται αποκλειστικά στα αρνητικά κέρδη
της μεγαλύτερης ισπανικής τράπεζας Santander, καθώς ήταν η μόνη που έκλεισε την
προηγούμενη χρονιά με ζημίες, με τις άλλες τράπεζες να σημειώνουν θετικά αποτελέσματα,
εμφανώς μειωμένα σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Αναλυτικότερα, η Santander, εξαιτίας
των προσαρμογών της στις θυγατρικές της ανά τον κόσμο, σημείωσε απώλειες 8,771 δις ευρώ,
με τα κέρδη των υπόλοιπων πέντε οντοτήτων να φθάνουν τα 3,235 δις ευρώ, ήτοι κατά 76,2%
μειωμένα σε σύγκριση με το 2019. Για την ακρίβεια, η BBVA σημείωσε κέρδη 1,305 δις ευρώ, η
CaixaBank 1,381 δις ευρώ, η Sabadell μόλις 2 εκ. ευρώ, η Bankia 230 εκ. ευρώ και η Bankinter
1,305 δις ευρώ. Αναφορικά με τα συνολικά έσοδα, σημείωσαν πτώση αλλά σε μικρότερο βαθμό
από τα κέρδη. Οι έξι τράπεζες είδαν τα έσοδά τους να μειώνονται κατά 7,2% σε ετήσια βάση,
στα 85,491 δις ευρώ, επηρεασμένα από τα χαμηλά επιτόκια που έχουν τεθεί τα τελευταία έτη.
Αξιοσημείωτο είναι ότι τη χρονιά της πανδημίας, οι εν λόγω οντότητες έκλεισαν με λιγότερα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, εξαιτίας, κυρίως, των κρατικών βοηθειών μέσω εγγυήσεων του Εθνικού
Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO). Η μέση τιμή ποσοστού αυτών κυμάνθηκε στο 3,56%, με τη
χαμηλότερη να σημειώνεται στη Bankinter στο 2,37% και την υψηλότερη στη Bankia στο 4,7%.
Οι εγγυήσεις αυτές αύξησαν τα δοθέντα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε κάθε
περίπτωση, η φετινή χρονιά αναμένεται καθοριστική, καθώς τα κόκκινα δάνεια προβλέπεται να
αυξηθούν σημαντικά εξαιτίας των οικονομικών συνεπειών και της πιθανής άρσης των
οικονομικών βοηθειών και εγγυήσεων από το κράτος.
Παράλληλα, η πρόταση της ΕΚΤ να μη δοθούν μερίσματα από τις ευρωπαϊκές τράπεζες,
προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα και η φερεγγυότητα των τραπεζών απέδωσαν, αφού όλες
οι ανωτέρω ισπανικές οντότητες, πέραν της BBVA, αύξησαν τον δείκτη CET1 fully loaded. Τη
μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η Bankia, της οποίας ο δείκτης κυμάνθηκε στο 15,48%, ο
μεγαλύτερος μεταξύ των τραπεζών αυτών, με την τράπεζα να έχει προαναγγείλει τη διανομή
μερισμάτων συνόλου 2,5 δις ευρώ τ.έ. Ο δείκτης των υπολοίπων τραπεζών είναι 11,89% για τη
Santander, 11,73% για τη BBVA, 13,6% για τη CaixaBank, 12% για τη Sabadell και 12.29% για
τη Bankinter. Ως λογικό επακόλουθο, η Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on Equity) μειώθηκε
σημαντικά και συγκεκριμένα κυμαίνεται για τη Santander στο 5,68%, τη BBVA στο 6,9%, τη
CaixaBank στο 1,8%, τη Sabadell στο 5%, τη Bankia στο 0,02% και τη Bankinter στο 7,03%.
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Τέλος, υπενθυμίζεται ότι οι CaixaBank και η Bankia, εντός τ.έ. θα λειτουργήσουν ως μία τράπεζα
μετά τη συγχώνευσή τους.
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