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Οι απώλειες της ΒΒVA, λόγω του φαινομένου υπερπληθωρισμού στην Τουρκία 

 

Η δεύτερη μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα, η BBVA, η οποία έχει μακροχρόνια σημαντική 

συμμετοχή στην τουρκική αγορά, αναμένεται να επηρεαστεί αρνητικά από τα τρέχοντα επίπεδα 

πληθωρισμού στην Τουρκία. Στα μέσα του περασμένου Μαΐου, η τράπεζα αύξησε την 

συμμετοχή της στην τουρκική θυγατρική Garanti, από 50,15% σε 85,97%, σύμφωνα με το σχέδιό 

της να εξαγοράσει πλήρως το προαναφερόμενο τραπεζικό ίδρυμα.  

Η BBVA, της οποία ηγείται ο κ. Carlos Torres Vila, ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει το κριτήριο του 

υπερπληθωρισμού, κίνηση στην οποία, πρόσφατα, προέβη και η ισπανική ασφαλιστική Mapfre. 

Το κριτήριο θα έχει εφαρμογή για τα αποτελέσματα της τράπεζας, με αναδρομική ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου 2022. Αιτία δεν είναι άλλη από τον πολύ υψηλό πληθωρισμό της Τουρκίας, ο 

οποίος υπολογίζεται, από οικονομικούς αναλυτές, να κλείσει στο 60% για το τρέχον έτος, ενώ 

στα τέλη Μαΐου έφθασε στο 73,5%. Η εφαρμογή αυτή αναμένεται ότι θα έχει δύο επιπτώσεις: 

μία αρνητική και μία θετική. Υπολογίζεται ότι, αναφορικά με το πρώτο τρίμηνο 2022, θα 

αντικατοπτριστούν οι ακόλουθες επιπτώσεις στο δεύτερο τρίμηνο του έτους: 

- Η αρνητική επίπτωση είναι ότι το κριτήριο του υπερπληθωρισμού θα κοστίσει, στα 

αποτελέσματα της τράπεζας, 324 εκ. ευρώ. 

- Θετικό υπολογίζεται ότι θα είναι, όμως, το αποτέλεσμα στον δείκτη κεφαλαίου CET1 fully 

loaded, ο οποίος θα αυξηθεί κατά 19 μονάδες βάσης. 

 

Tέλος, η ισπανική τράπεζα αναφέρει ότι, στο σύνολο του έτους, τα οικονομικά αποτελέσματα θα 

είναι ουδέτερα, δεδομένου ότι οι αναλυτές της εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός θα μετριαστεί κατά 

τα επόμενα τρίμηνα στην Τουρκία. 

Η αξιοποίηση του κριτηρίου του υπερπληθωρισμού, στα λογιστικά αποτελέσματα, βοηθά να 

αντικατοπτρίζεται σε αυτά η πραγματική και όχι η ονομαστική αξία. Συνεπώς, τα αποτελέσματα 

στην αγορά της Τουρκίας, χωρίς την εφαρμογή του κριτηρίου αυτού, δεν θα ήταν ρεαλιστικά, 

δεδομένου του ρυθμού αύξησης των τιμών. Με αυτόν τον τρόπο, η τράπεζα μπορεί να 

υπολογίζει την πραγματική αξία της δραστηριότητάς της στην Τουρκία, ενώ, παράλληλα, τα 

αποτελέσματα μπορούν να συγκριθούν σε διαφορετικές περιόδους. Σημειώνεται ότι η BBVA έχει 

ήδη προηγούμενη εμπειρία με την εφαρμογή του συγκεκριμένου κριτηρίου, εξαιτίας των 

δραστηριοτήτων της στην Αργεντινή και τη Βενεζουέλα. Τέλος, η τράπεζα, στην επίσημη 

ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι οι χρηματοπιστωτικοί στόχοι, που έχει θέσει και ανακοινώσει για 

το 2024, παραμένουν οι ίδιοι και δεν μεταβάλλονται. 
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