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La desesperada lluita per la rendibi-
litat que mantenen les entitats ban-
càries seguirà comportant acomia-
daments en les seves plantilles. 
Aquest és, almenys, el diagnòstic de 
José María Roldán, president de 
l’Associació Espanyola de Banca. 

El representant de la banca va 
afirmar que l’ajust dels últims anys 
no es pot donar per acabat, sobre-
tot per la situació de tipus d’interès 
en mínims històrics que ha impo-
sat el Banc Central Europeu. Se-
gons va explicar Roldán, “l’única 
manera” que tenen els bancs de 
mantenir els beneficis passa per 
“controlar” els seus costos.  

Roldán va destacar el procés de 
“racionalització” que s’ha produït 
en les xarxes comercials de les en-
titats, però encara així va vaticinar 
que el control de despeses “seguirà 
tenint importància”. Ara fa uns me-
sos, la patronal bancària xifrava en 
60.000 els llocs de treball que ha eli-
minat el sector des de l’inici de la 
crisi, l’any 2008, fet que suposava 
una reducció de les plantilles del 
30%. Pel que fa a les oficines, a co-
mençaments d’any ja s’havia arribat 
a la xifra de 13.000 oficines tancades 
durant la crisi, el 25% de les que hi 
havia el 2008. 

Malgrat aquestes paraules, Rol-
dán va voler deixar clar que el model 
bancari espanyol seguirà sent “molt 
presencial”, una opinió que van com-
partir els també convidats a les jor-
nades econòmiques de l’Associació 
de Periodistes d’Informació Econò-
mica. Entre ells hi havia José Ignacio 
Goirigolzarri (Bankia) i Antonio 
Huertas (Mapfre). Segons Roldán, 
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La banca avisa que 
hi haurà més EROs 

Espanya és un país amb baixa den-
sitat de població, i això fa inviable ar-
ribar a la proporció d’oficines d’al-
tres països europeus, com ara Holan-
da. Amb tot, va afirmar que les sucur-
sals tenen a Espanya un cost per 
treballador reduït en comparació 
amb altres països de la UE.  

Cal recordar que el Banc d’Espa-
nya va recomanar l’any passat el tan-
cament d’unes 3.000 oficines més 
durant aquest any i el vinent. Amb la 
proporció actual, això podria signi-
ficar que 12.000 treballadors més 
podrien perdre la feina. 

Actualment, entitats com el 
BBVA (després de la compra i fusió 
amb CatalunyaCaixa) i CaixaBank 
(que ha adquirit Barclays i vol raci-
onalitzar la distribució de la seva 
plantilla) estan immerses en pro-
cessos similars. Fonts del sector as-
seguren que un dels principals pro-
blemes que es troben les entitats 
per fer aquests ajustos és “explicar-
los, poder-los justificar”. Altres veus 
de la banca apunten que sovint es 
donen situacions en què els ERO 
que fan els bancs no només respo-
nen a l’ajust lògic per una adquisició 
que s’ha dut a terme, sinó a ajustos 
pendents que no s’havien abordat 
en el seu moment i que no tenen res 
a veure amb les entitats comprades.  

Goirigolzarri i la “rèmora” 
Durant la seva intervenció, el presi-
dent de Bankia, José Ignacio Goiri-
golzarri, es va referir amb inusita-
da claredat a la proposta que han 
llançat aquesta setmana els sindi-
cats CCOO i UGT, en el sentit que 
Bankia pugui ser una entitat públi-
ca que serveixi per donar crèdits 
principalment a les pimes.  

El màxim executiu de Bankia va 
respondre amb contundència a la 

demanda d’Ignacio Fernández Toxo 
i Cándido Méndez. Segons va dir, 
“els bancs no rendibles o amb rendi-
bilitat insuficient són una rèmora 
per a la societat”. El president de 
Bankia va afegir que “una societat no 
ha de pensar que els bancs no han de 
guanyar diners”, en clara referència 
a la possibilitat que Bankia, en mans 
de l’Estat després de la seva fallida, 
es mantingui pública. 

El banquer va ser encara més ex-
plícit: “No conec cap banc públic en 
banca comercial de mida significa-
tiva que, conduït com a instrument 
de política econòmica, sigui soste-
nible en el temps”. Goirigolzarri va 
lamentar també “la fràgil memòria” 
de la societat, fent referència al go-
vern corporatiu de Caja Madrid que 
va portar Bankia al desastre.e 

Roldán creu que, amb tipus baixos, la rendibilitat és 
escassa i això empeny els bancs a reduir plantilla. EFE 

Goirigolzarri assegura que fer de Bankia 
un banc públic no seria “sostenible” 

Andorra veu un 
“error” que se li 

digui paradís fiscal

El cap del Govern d’Andorra, Anto-
ni Martí, considera que el país no 
pot mantenir-se com una excepcio-
nalitat i que ha d’avançar cap a mo-
dels fiscals i de transparència ho-
mologables. En el marc de la 26a 
Trobada Empresarial al Pirineu, 
Martí va qualificar d’“error” que 
Brussel·les hagi inclòs Andorra a la 
llista de paradisos fiscals i va refer-
mar l’aposta “per continuar avan-
çant cap a la transparència i l’homo-
logació” i va censurar els immobilis-
tes del país pirenaic que no volen 
anar cap a aquests objectius.  

Martí, que va dir que Andorra es-
tà fent grans esforços per adaptar-se 
als estàndards internacionals de 
transparència fiscal i també de llui-
ta contra el blanqueig de capitals, va 
referir-se a l’afer de la BPA limitant-
lo a “una entitat concreta i les supo-
sades pràctiques d’uns directius en 
concret”. També va defensar l’actu-
ació (“exemplar”) del seu govern per-
què creu que ha demostrat que An-
dorra tenia la capacitat d’articular 
ràpidament “una solució efectiva a 
un problema greu”. També va confir-
mar que es crearà un banc bo que es 
vendrà abans de final d’any.e  
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Estimació  
El Banc 
d’Espanya 
calcula que 
cal tancar 
3.000 oficines 

Toni Martí, cap del 
Govern d’Andorra. ARA 
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