CGT-SABEI Illes Balears
Secció Sindical BBVA

Octubre 2008

EXCESSOS AMB ELS INCENTIUS
UNA DE LES CAUSES DE LA CRISI...
Des de Sabei-CGT fa anys que denunciam la excessiva i cada cop més gran
importància del “sou variable” dins el total de la massa salarial, a les empreses
en general, i a BBVA en particular.
Els incentius tenen un efecte pervers en les persones, que fa que en un moment
donat actuïn, no en funció del bé de l’Empresa i els seus clients, si no en propi
benefici i de cara a aconseguir uns objectius que es traduiran en “stock options”
o directament en diners per la seva butxaca.
Ara veus a reu del mon assenyalen aquest fet com una de les possibles causes de
les hipoteques “subprime”, que han provocat una crisi de confiança dins el mon
financer que fa que tots els governs prenguin mesures extraordinàries per aturar
aquesta perillosa escalada, per cert amb els diners de tots.
Es fàcil d’entendre, si per cobrar els extres hem d’arribar a 100 operacions i
nomes n’hem fet 85, les 15 restants s’han de fer com sigui, això vol dir
sacrificant si fa falta les mesures de precaució aplicades normalment. Al Banc
estam cansats de veure que al final de algunes campanyes es relaxa el sistema i
si s’han de fer embulls per arribar a determinades xifres, es fan.
Aquest efecte perillós l’hem de tenir molt present perquè ens afecte en la nostra
feina, en el dia a dia. En un moment donat de molta pressió podem pensar que
tot val i que sortir-se un poc de la norma no tendrà conseqüències negatives per
noltros, perquè “tothom” ho fa, perquè el Banc o el meu cap ho saben ...
Heu de saber que si pel motiu que sigui surt la falta el Banc posa en marxa un
sistema disciplinari preestablert que es implacable. Un sistema que no té
memòria històrica i a on surten tota casta de petites coses (descoberts,
transaccions, expedients) que vos podem assegurar que deixen a la persona
afectada completament sorpresa i descol·locada. Els sindicats estam cansant de
veure casos on les coses més innocents i més “normals” es giren contra tu i et
deixen bocabadat.
Seguir sempre la norma es la millor arma que tenim per conservar la feina i
evitar disgustos, els objectius son importants però secundaris.
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