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Η BBVA ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να εξαγοράσει πλήρως την τουρκική Garanti 

Όπως είχε γίνει γνωστό προ ενός έτους, η τρίτη μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα, η Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria γνωστή ως BBVA, έκανε γνωστό ότι σκοπεύει να εξαγοράσει πλήρως την 

τουρκική θυγατρική της Garanti BBVA, της οποίας κατέχει, από το 2017, το ήμισυ των μετοχών 

και συγκεκριμένα το 49,85%. Η εξαγορά αυτή υπόκειται στα νέα σχέδια της ισπανικής τράπεζας, 

τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά την Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου. 

Η BBVA προτείνει στους μετόχους της Garanti να πωλήσουν τις μετοχές τους σε τιμή 12,2 

τουρκικών λιρών ανά μετοχή, 15% περισσότερο από την τιμή διαπραγμάτευσης στο 

χρηματιστήριο την προηγούμενη της ανακοίνωσης. Σε περίπτωση που όλοι οι μέτοχοι 

αποφασίσουν να πωλήσουν το σύνολο των μετοχών τους, το συνολικό κόστος εξαγοράς φθάνει 

τα 25,697 δις τουρκικών λιρών ή περί τα 2,25 δις ευρώ. Η αγορά θα πραγματοποιηθεί από τα 

αποθεματικά της τράπεζας, τα οποία έχει ενισχύσει από την πώληση της θυγατρικής της στις 

Η.Π.Α., μέσω της οποίας κέρδισε περί τα 8 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι η πρόταση για τη 

συγχώνευση με την ισπανική Sabadell έφθανε τα 2,5 δις ευρώ. Τέλος, άλλη μία προϋπόθεση 

για την εν λόγω εξαγορά είναι να γίνει αποδεκτή από τους αρμόδιους οργανισμούς 

ανταγωνιστικότητας και, συγκεκριμένα, την τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CMB). 

Επομένως, η εξαγορά προβλέπεται να υλοποιηθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους.  

Στην περίπτωση που, όπως και αναμένεται, η εξαγορά αυτή πραγματοποιηθεί, η τουρκική 

τράπεζα θα έχει ακόμη πιο σημαντική βαρύτητα στα κέρδη της BBVA, που σήμερα φθάνει το 

14%. Περί το ένα τέταρτο των κερδών της BBVA θα προέρχονται από την τουρκική τράπεζα, 

ενώ η επίδραση της αγοράς του Μεξικού θα μειωθεί από 43,1% σήμερα στο 38,1%. Παράλληλα, 

τα κέρδη από την Ισπανία θα μειωθούν στο 25,8%, έναντι του 29,4%, που επιδρούν σήμερα. Ο 

δείκτης CET αναμένεται να μειωθεί κατά 46 μονάδες βάσης.  

Ένα σύνολο οικονομολόγων και αναλυτών εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την αύξηση της 

συμμετοχής της ισπανικής τράπεζας στην αγορά της Τουρκίας. Αιτία αποτελεί η 

αποσταθεροποιημένη οικονομία και πολιτική κατάσταση της χώρας της Μέσης Ανατολής αφού 

η ανεργία, η υποτίμηση της λίρας και τα πολιτικά προβλήματα μπορεί να έχουν αρνητικά 

αποτελέσματα για το μέλλον της ισπανικής τράπεζας. Από την πλευρά τους, ο Πρόεδρος της 

BBVA, κ. Κάρλος Τόρρες και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Ονούρ Γέντς, τουρκικής υπηκοότητας, 

παραδέχτηκαν την εύθραυστη κατάσταση που επικρατεί, η οποία όμως τους επιτρέπει να 

πραγματοποιήσουν την εξαγορά σε ανταγωνιστική τιμή και δήλωσαν σίγουροι για τα 

μακροχρόνια αποτελέσματα της τράπεζας και της πορείας της τουρκικής οικονομίας. Έπειτα από 

πιεστικές ερωτήσεις δημοσιογράφων στον Πρόεδρο της Τράπεζας της Ισπανίας, κ. Πάμπλο 

Ερνάντεθ ντε Κος, ο ίδιος δήλωσε ότι η αύξηση συμμετοχής ισπανικών τραπεζών σε χώρες του 

εξωτερικού θεωρείται θετική, έχοντας όμως πάντοτε υπόψιν την οικονομική κατάσταση της 

αγοράς, στην οποία δραστηριοποιούνται. Επιπλέον, τόνισε την αναγκαιότητα της ανεξαρτησίας 
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των Κεντρικών Τραπεζών από την εκάστοτε Κυβέρνηση, αφήνοντας, σύμφωνα με πολλούς 

δημοσιογράφους, αιχμές κατά της τουρκικής οικονομίας και πολιτικής κατάστασης. Τονίζεται ότι 

οι επενδυτές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους, αφού την ημέρα της ανακοίνωσης, η τιμή της BBVA 

στο χρηματιστήριο μειώθηκε, κατά 4,28% και την επομένη, κατά 1,13%, ενώ η τιμή της μετοχής 

της Garanti αυξήθηκε, κατά 10%, την ημέρα της ανακοίνωσης, φθάνοντας την υψηλότερη τιμή 

της από τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους.  
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