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LLOCS DE TREBALL PERDUTS PER LA CRISI 

 

Iniciem amb aquesta Circular una sèrie de comunicats sobre els arguments esgrimits pels 
empresaris del sector per justificar la tremenda reestructuració escomesa. La reconversió 
ha acabat amb milers de llocs de treball en els últims anys i ha minvat en gran manera les 
condicions laborals dels empleats que han mantingut el seu lloc de treball.  
 
L’estudi de la nostra federació FINE: “Ocupació Postcrisi a la Banca Espanyola” rebat, una 
a una, les insostenibles raons de la Banca que ens han conduit a l’actual moment de 
precarietat laboral. L’informe tira per terra la tesi defensada per la Banca de que s’estan 
perdent els llocs de treball que es van crear artificialment amb el totxo.   
  
Les xifres de l’informe elaborat per FINE són contundents. En el període d’escalfament de 
l’economia es van crear 30.000 llocs de treball, una xifra molt allunyada dels 85.000 llocs 
que han desaparegut.  
 
I no és l’única conseqüència de la reconversió que ha patit el sector. Els empleats que 
mantenen el seu lloc de treball s’han enfrontat a una rebaixa de condicions laborals que, 
en alguns casos, han suposat una retallada de fins al 50% del sou. Per no parlar, a més a 
més, de la por a formar part de la següent llista d’acomiadaments o afectats per EREs o 
ERTEs. 
  
Volem destacar també que, per igualar-nos amb la ratió d’ocupació bancària de 
l’Eurozona, la banca espanyola hauria de proporcionar feina a 72.000 treballadors 
addicionals. És a dir, s’han destruït 85.000 llocs de treball quan, en realitat, se’n 
necessitarien 72.000 més per a situar-nos a l’una amb Europa. Per tant, tampoc és cert 
que es tanquin oficines i es suprimeixin llocs de treball perquè Espanya està excessivament 
bancaritzada.   
  
En definitiva, no és veritat que sobrin empleats de banca ni molt menys que els llocs de 
treball que han desaparegut corresponguin exclusivament als que es van crear en el sector 
durant la bombolla immobiliària.  
   
Si voleu consultar l’informe complet, cliqueu aquí.   
  
Seguirem informant! 

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE! 

 

https://www.federacionfine.es/recursos/secciones/FINE/documentos/FINE_INFORME_IMPRIMIR.pdf

