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Νέες προσαρμογές των μεγάλων ισπανικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Το ισπανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα υφίσταται δραστική μεταμόρφωση στον τομέα του
ανθρώπινου δυναμικού του, ίσως τη μεγαλύτερη στην ιστορία του. Η καταγραφή των υπαλλήλων
ξεκίνησε το 1981 από την Τράπεζα της Ισπανίας. Εκείνο το έτος, 252.351 άτομα εργάζονταν
στον εν λόγω κλάδο. Το 2019, ο αριθμός των εργαζομένων ανήλθε σε 176.838, ενώ συνεχίζει
να μειώνεται.
Η ψηφιοποίηση του κλάδου και η υγειονομική κρίση, με την επακόλουθη τραυματική επίδραση
στην οικονομία, υποχρεώνουν τις τράπεζες να πραγματοποιήσουν μεγάλες προσαρμογές. Σε
πολλές περιπτώσεις, αυτές οι προσαρμογές του προσωπικού και η μείωση των
υποκαταστημάτων συνδέονταν με διαδικασίες παρέμβασης, όπως στην περίπτωση της
ισπανικής τράπεζας Bankia, ή με διαδικασίες συγχώνευσης, με σκοπό τη δημιουργία πιο
ισχυρών και κερδοφόρων τραπεζών. Σε μόλις οκτώ χρόνια, από το 2012 έως σήμερα, οι πέντε
μεγάλες τράπεζες της Ισπανίας, Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia και Banco Sabadell
μείωσαν το εργατικό δυναμικό τους περισσότερο από το ένα τρίτο και το δίκτυο καταστημάτων
τους περισσότερο από 50%, ποσοστά τα οποία συμπίπτουν με την παγκόσμια τάση.
Από το 2012 έως τον Σεπτέμβριο του 2020, η Santander ήταν η οντότητα που έκλεισε τα
περισσότερα καταστήματα. Έχει κλείσει 3.767 καταστήματα στην Ισπανία, στα οποία θα
προστεθούν άλλα 1.000 ακόμη το επόμενο έτος. Με αυτόν τον τρόπο, το δίκτυό της από 3.110
καταστήματα, θα μειωθεί σε 2.110. Ο αριθμός των εργαζομένων έχει επίσης επηρεαστεί
δραστικά από αυτές τις προσαρμογές. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, η οντότητα
σχεδιάζει να μειώσει 3.800 θέσεις εργασίας και να μετεγκαταστήσει περισσότερους από 1.000
υπαλλήλους σε άλλες εταιρείες του ομίλου σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων. Συνεπώς, εντός εννέα
ετών, θα έχει μειώσει 20.000 θέσεις εργασίας, αφήνοντας το εργατικό δυναμικό σε περίπου
23.000 υπαλλήλους.
Η ισπανική Bankia αποτελεί τη δεύτερη τράπεζα, η οποία έχει κλείσει τα περισσότερα
καταστήματα της. Τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει το 52,4% των καταστημάτων της, ήτοι 2.343
καταστήματα, ενώ έχει διατηρήσει 2.127. Ωστόσο, μετά την έγκριση της συγχώνευσής της με την
ισπανική CaixaBank, εκτιμάται, ότι μεταξύ των δύο τραπεζών, θα κλείσουν ακόμη 1.500
καταστήματα. Προς το παρόν, η CaixaBank έχει ήδη κλείσει 2.950 καταστήματα από το 2012,
δηλαδή το 43,2% του δικτύου της. Παράλληλα, σε αυτά τα οκτώ χρόνια, η Bankia έχει μειώσει
το 41% του εργατικού της δυναμικού, με την αποχώρηση 11.089 εργαζομένων. Έχει αυτή τη
στιγμή 15.956 υπαλλήλους, ωστόσο, όπως στην περίπτωση των υποκαταστημάτων, ο αριθμός
αυτός θα μειωθεί μετά τη συγχώνευση με την CaixaBank, η οποία θα προσθέσει στο εργατικό
δυναμικό της νέας οντότητας 30.851 εργαζόμενους, αφού έχει ήδη εξαλείψει 6.871 θέσεις
εργασίας στην εν λόγω περίοδο ανάλυσης.
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Τέλος, η ισπανική BBVA είναι η τρίτη τράπεζα όσον αφορά το κλείσιμο καταστημάτων, η οποία
έχει κλείσει 2.160, το 43,2% του συνολικού της δικτύου, ενώ έχει μειώσει το εργατικό της
δυναμικό κατά 23,3% και πλέον έχει 2.521 γραφεία και 29.475 υπαλλήλους.
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