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Η συγχώνευση των ισπανικών τραπεζών Unicaja Banco και Liberbank 

Με την ολοκλήρωση δύο ετών από την έναρξη των συζητήσεων για την ένωση των ισπανικών 

τραπεζών Unicaja Banco και Liberbank, στις 30 Δεκεμβρίου 2020 ανακοινώθηκε η συγχώνευσή 

τους, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του πρώτου εξαμήνου τ.έ. Με την πράξη 

αυτή, ολοκληρώνεται μία ακόμη συγχώνευση τραπεζών στην Ισπανία, σε συνέχεια της 

πρόσφατης συγχώνευσης της CaixaBank και της Bankia, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα είναι οι 

τελευταίες.  

Η ιστορία μεταξύ των εν λόγω τραπεζών ξεκινά το 2018, όταν εγκαινιάστηκαν οι 

διαπραγματεύσεις για συγχώνευσή τους, οι οποίες ωστόσο διακόπηκαν τον Μάιο του 2019. Υπό 

την πίεση των συνεπειών της πανδημίας, της συγχώνευσης των CaixaBank και Bankia και της 

πρότασης της Ε.Κ.Τ. για ισχυρότερες τράπεζες, οι δύο συγκεκριμένες οντότητες επανέλαβαν τις 

διαπραγματεύσεις τον Οκτώβριο του περασμένου έτους. Παρά τις αρχικές διαφωνίες για τα 

διευθυντικά στελέχη της τράπεζας, τελικά κατέληξαν σε συμφωνία μόλις δύο ημέρες πριν από 

τη λήξη του έτους, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα αναγκάζονταν να επανεξετάσουν τα 

οικονομικά τους στοιχεία.  

Η νέα τράπεζα θα διατηρήσει την ονομασία της μεγαλύτερης εκ των δύο τραπεζών, Unicaja 

Banco καθώς και τα κεντρικά γραφεία  αυτής στη Μάλαγα της Ανδαλουσίας. Ωστόσο, στις 

περιοχές όπου η Liberbank έχει ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία, όπως το Πριγκιπάτο των Αστουριών, 

την Καντάμπρια, την Εστρεμαδούρα και την Καστίλη Λα Μάντσα, θα περιλαμβάνεται και το 

όνομά της. Ο κ. Manuel Azuaga, Πρόεδρος της Unicaja Banco θα συνεχίσει να έχει την ίδια θέση 

έως και το 2023, οπότε θα συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 75 ετών, ενώ Διευθύνων Σύμβουλος θα 

είναι ο τρέχων Πρόεδρος της Liberbank, κ. Manuel Menéndez. Το 2023 θα αποφασιστεί εάν ο 

τελευταίος θα αποτελεί το νούμερο ένα της τράπεζας ή όχι. 

Με την εν λόγω συγχώνευση θα δημιουργηθεί η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, με 

ενεργητικό μεγαλύτερο των 109 δις ευρώ. Η Unicaja Banco θα κατέχει το 59,5% ενώ η Liberbank 

το 40,5% αντίστοιχα, ενώ για κάθε μία μετοχή της πρώτης αντιστοιχούν 2,7705 μετοχές της 

τελευταίας. Η αξιοπιστία της τράπεζας θα αυξηθεί σημαντικά, ενώ ο δείκτης CET1 υπολογίζεται 

ότι θα βελτιωθεί στο 12,4%.  

Η νέα οντότητα καλύπτει το 80% της περιφέρειας της Ισπανίας και θα έχει σημαντική παρουσία 

στις περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ήδη οι δύο τράπεζες, ήτοι Ανδαλουσία, Πριγκιπάτο των 

Αστουριών, Εστρεμαδούρα, Καστίλη και Λεόν, Καστίλη Λα Μάντσα και Καντάμπρια, ενώ θα 

διατηρήσουν την παρουσία τους στην πρωτεύουσα της χώρας.  
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Το σύνολο των καταστημάτων τους φθάνει τα 1.600 ενώ το εργατικό δυναμικό αγγίζει τους 9.900 

εργαζομένους. Θεωρείται βέβαιο ότι τόσο το προσωπικό όσο και ο αριθμός των 

υποκαταστημάτων θα μειωθεί, προκειμένου να εξοικονομηθούν κόστη, χωρίς ακόμη να είναι 

γνωστό ο ακριβής αριθμός. Κατά προσέγγιση, υπολογίζεται ότι θα απολυθούν περισσότεροι από 

2.000 εργαζόμενοι ενώ τα υποκαταστήματα που θα σταματήσουν τη λειτουργία τους θα 

ξεπεράσουν τα 400. 
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