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Europejska Rada Zakładowa
Grupy Crédit Agricole
Wstęp

Europejska Rada Zakładowa Grupy Crédit Agricole
po zapoznaniu się ze szczegółami Trzyletniego Planu
Średnioterminowego Grupy CA (Medium Term Plan
2014/2016, MTP) pragnie przedstawić pracownikom swoją
interpretację i opinię na jego temat.
Członkowie Rady uważają, że realizacja zmian założonych w
MTP zarówno we Francji jak i w innych spółkach należących
do Grupy powinna opierać się na:
•
•
•
•

współpracy z pracownikami,
konsultacji i ocenie wdrażanych zmian,
wprowadzaniu adekwatnych szkoleń,
wzajemnym szacunku.

Z pewnością Grupa będzie poszukiwać coraz lepiej
wykwalifikowanych pracowników. Nie ulega jednak
wątpliwości, że optymalizacja wielu procesów może
skutkować pogorszeniem warunków pracy lub redukcją
zatrudnienia.
Drodzy Pracownicy, możecie liczyć na zaangażowanie
wszystkich członków Europejskiej Rady Zakładowej. Będziemy wspierać Was w ochronie praw pracowniczych, w ścisłej
współpracy z Krajowymi Organizacjami Związkowymi i we
wszystkich wspólnych nam zagadnieniach.

W imieniu Europejskiej Rady Zakładowej
Sekretarz,

Pascal Fesquet.

Plan Średnioterminowy (MTP) Grupy CA.
Jakie oddziaływanie społeczne, jakie zobowiązania wobec pracowników?
Główne cele MTP to :
»» transformacja lokalnych banków detalicznych poprzez
wprowadzanie różnorodnych działań wielokanałowych oraz
bankowości cyfrowej (digital banking)
»» ograniczenie i zapewnienie/zwiększenie rentowności w
obszarach Specjalistycznych Usług Finansowych, Bankowości Uniwersalnej oraz Bankowości Inwestycyjnej
»» zapewnienie/zwiększenie rentowności oraz przekształcenia banków detalicznych przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka
»» zwiększenie PRZYCHODÓW powiązane z Synergią między liniami biznesowymi opierające się na sieci lokalnych
banków detalicznych zarówno we Francji jak i poza nią
»» organiczny rozwój (organic growth) w Europie, oznaczający skupienie się na produktach oszczędnościowych
i ubezpieczeniowych oferowanych przez Amundi, Caceis i
Private Banking
»» zwiększenie rentowności Grupy poprzez redukcję kosztów, kontrolę i zarządzanie ryzykiem, bez potrzeby wznawiania programu zwolnień pracowniczych.
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Europejska Rada Zakładowa Grupy Credit Agricole
uważa że Plan Średnioterminowy na lata 2014/2016
powołuje się w wielu miejscach na kwestie związane
z outsourcingiem, industrializacją procesów, możliwością współpracy, konsolidacją i mutualizacją zasobów,
odejścia częściowo zastępowalne...

Europejska Rada
Zakładowa domaga
się przedstawienia
zobowiązań
społecznych według
linii biznesowych oraz
krajów:
precyzyjnych,
jasnych i wyrażonych
liczbami.
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Cele Finansowe
Oczekiwane synergie
CACF / CALF

Główne cele Grupy Crédit Agricole :
Cele finansowe na 2016 r.
»» Zwiększenie Zysku Netto z 5,1 mld Euro do 6,5 mld
Euro, co oznacza wzrost o 1,4 mld Euro głównie w Crédit
Agricole S.A.
»» 50% współczynnik wypłaty z tytułu dywidendy za rok
obrachunkowy 2015, w porównaniu z 35% w roku 2013.
Zmniejszenie potencjału wzrostu w Kasach Regionalnych/ Bankach Regionalnych (ze względu na spadek
marż od usług pośrednictwa i zmniejszenie marż od
prowizji roboczych). Oczekiwanym celem jest stabilizacja Zysku Netto Kas regionalnych.
»» dodatkowe synergie między strukturami Grupy na
kwotę 850 mln Euro, w tym 70% we Włoszech (500 mln
Euro), co wydaje się Europejskiej Radzie Zakładowej
zbyt ambitnym celem.
»» dodatkowe oszczędności na kwotę 410 mln Euro z
tytułu nowych środków oszczędnościowych Kas Regionalnych i Credit Agricole S.A.
Jakie będzie oddziaływanie na zatrudnienie ?

Zwiększenie o 850 mln Euro Produktu Bankowego Netto
dzięki synergiom wewnątrz Grupy (korzyści z synergii
mają wynieść 8 mld Euro) :
»» 70% tych dodatkowych przychodów będzie pochodziło
ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych poprzez
zwiększenie :
• o 10% zobowiązań w Ubezpieczeniu na Życie,
• o 12% obrotów w Ubezpieczeniu Zdrowotnym,
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW),
Emerytalnym i Kredytowym,
• o 29% obrotów w Ubezpieczeniu od Szkód (4 na 10
klientów Kas Regionalnych powinno być ubezpieczonych w Crédit Agricole),
• oczekiwanego stopnia wzrostu we Włoszech oraz
wdrożenia w Polsce oferty ubezpieczenia na życie i
od szkód.
Poprzez te ambitne cele Crédit Agricole uderzy w sam
środek rynku ubezpieczeń, co będzie nie tylko wyzwaniem finansowym, ale również wyzwaniem dla naszych
współpracowników-doradców, którzy będą musieli stawić temu czoła.

»» powrót do poziomu znacznych zysków (300 – 400
mln Euro) dla bankowości detalicznej w krajach Grupy
CA.

»» 10% dodatkowych przychodów będzie pochodziło z
obszaru Specjalistycznych Usług Finansowych: (CACF,
CALF)

Według Europejskiej Rady Zakładowej, ze względu na
kontekst ekonomiczny, powyższe cele są zbyt ambitne
szczególnie dla Włoch i Polski. Podobnie w przypadku
wyników dotyczących obszaru specjalistycznych usług
finansowych, których uzyskanie wiąże się przede
wszystkim z ograniczeniem ryzyka.

• Współpraca z partnerami w celu sprzedaży kredytów
konsumenckich i usług leasingowych.
• Rozwój działalności w zakresie nieruchomości jako
filar Grupy.
• Oferta usługi teleassistance i telemonitoringu.
Grupa wykazuje chęć rozwoju poprzez zwiększenie
synergii w ramach istniejących sieci banków detalicznych we Włoszech i w Polsce. Wpisuje się to w koncepcję Uniwersalnego Proximity Banku w Europie (Banque
Universelle de Proximité en Europe, BUPE).
Produkt Bankowy Netto dla europejskich krajów Grupy
z wyłączeniem Francji powinien zwiększyć się o 12%,
aby osiągnąć 7,6 mld Euro w 2016 r.
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Cariparma
Agos Ducato
FGA / FIAT
CACIB / Cariparma

Ambitne cele we Włoszech, gdzie jest zatrudnionych
około 11.000 pracowników :
»» Celem jest osiągnięcie w skali rocznej 5% wzrostu Produktu Bankowego Netto w Banku Cariparma,
poprzez :
• przekształcenie modeli dystrybucji (rozwój Digital
banking)
• zdobycie części rynku kredytów, akwizycji (wzrost
przez otwarcie agencji w Ligurii i Wenecji) oraz
sprzedaż produktów i usług klientom posiadającym
rachunki bankowe
• kontynuacja programów redukcji kosztów (min. przez
automatyzacje agencji, odejście 720 osób, centralizację usług Back Office’u).
Europejską Radę Zakładową zastanawia, w jaki sposób
zostanie osiągnięty wzrost Produktu Bankowego Netto
o 15% we Włoszech w kontekście podwyższonego
ryzyka wynikającego z kryzysu ekonomicznego?
»» Kontynuacja ograniczania ryzyka w Agos Ducato,
Cariparma i joint-venture z Fiatem.
»» Poszukiwanie dodatkowych synergii we Włoszech
na kwotę 500 mln Euro (w stosunku do 850 mln dla
całej Grupy), wydaje się nam nierealne. Synergie te
dotyczyłyby: CACIB i Cariparma, obszaru Private Banking, zarządzania majątkiem i produktów ubezpieczeniowych. Ponadto, planowane jest umocnienie pozycji
Grupy na rynku włoskim w przemyśle rolno – spożywczym.

Oczekiwane oszczędności
190 mln Euro / 220 mln Euro
Private Banking / Zarządzanie Majątkiem
Ubezpieczenia / Ubezpieczenia Zapobiegawcze

Wątpliwości dotyczące redukcji kosztów oczekiwanych
z wdrożenia MTP dotyczą :
»» Już wprowadzonych oszczędności na kwotę 540 mln
Euro w ramach programów MUST i NICE;
»» Nowych oszczędności na kwotę 190 mln Euro dla
Kas Regionalnych i 220 mln Euro dla Crédit Agricole S.A
• Outsoursing IT (Offshoring) – w jakim zakresie, w
jakich krajach i w jakich terminach? Czy chodzi o
zadania już powierzone usługodawcom? Jakich linii
biznesowych będzie dotyczyć?
• Uruchomienie planu 5.000 dobrowolnych odejść
(oprócz odejść z Le Crédit Lyonnais, LCL). Jakie
obszary biznesowe? Które spółki w Grupie?
• Zwiększenie efektywności Grupy w zakresie zaopatrzenia i kosztów funkcjonowania.
• Uruchomienie programu konsolidacji i mutualizacji
usług informatycznych Grupy: SILCA? NICE?
• Otwarcie platformy płatności we Włoszech i w Polsce. Jakie będą oczekiwane oszczędności? Kiedy i w
jak sposób?
• Nowe środki w Kasach Regionalnych: podejście analogiczne jak w MUST, związane z poszukiwaniem
oszczędności w zakresie IT, konsolidacji i mutualizacji zaopatrzenia i zarządzaniu nieruchomościami.

•••
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Kasy Regionalne
LCL
Bankowość Detaliczna
Włochy / Polska / Rumunia

Główne cele Grupy Credit Agricole :
Cele według linii biznesowych
Kasy Regionalne zatrudniające 70.000 pracowników :
»» Najważniejszym celem jest wprowadzenie bankowości wielokanałowej oraz digital banking. W związku
z tym Europejska Rada Zakładowa dostrzega nadchodzące zmiany jako znaczące dla organizacji istniejącej
sieci Banków Regionalnych. Placówki bankowe, obszary
obsługi klienta oraz stanowiska doradców ulegną modyfikacji zarówno jakościowej jak i ilościowej. Mamy duże
obawy odnośnie redukcji zatrudnienia, przede wszystkim personelu Back Office’u.
Projekt zakłada, że :
• 80% pracowników powinno być w kontakcie z klientami.
• 40% klientów Kas Regionalnych skorzysta z oferty Ubezpieczenia od szkód.
• liczba członków Kas powinna zwiększyć się z 7.4 do 10
milionów.
• zwiększenie dostępności dla klientów (pojawia się pytanie, czy wpłynie to na czas pracy pracowników?).
LCL, zatrudniający 20.000 pracowników :
»» 78% pracowników powinno być w kontakcie z klientami.
»» Zapowiedź strategicznej pozycji LCL w dużych aglomeracjach. Jaka jest przyszłość dla Agencji na innych
terenach?
»» Czy utworzenie Regionalnych Platform Relacji z Klientem wpłynie na zwiększenie czasu pracy?
LCL planuje wznowienie 6.800 odejść do roku 2018.
W związku z tym obawiamy się drastycznych redukcji
miejsc pracy w tym obszarze biznesowym.
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Międzynarodowe Banki Detaliczne znajdujące się poza
Francją zatrudniające ponad 20.000 :
»» Rentowność finansowa (ROTE) większa niż 20%.
»» Wzrost Produktu Bankowego Netto w skali rocznej o 7%.
»» Współczynnik eksploatacji, który zostanie zredukowany do 55% w 2016 r. (w porównaniu do 62% w 2013 r.).
Zdaniem Europejskiej Rady Zakładowej w przypadku Polski, trzeciego rynku detalicznego dla Grupy, oczekiwanie wzrostu o 67% Produktu Bankowego Netto jest zbyt
ambitne. W MTP brak jest informacji na temat sposobu
jego wdrażania w tym kraju. W jaki sposób Grupa będzie
mogła osiągnąć te cele w Polsce (czy poprzez synergie,
rozwój)? Czy Grupa nie powinna zwiększyć czujności w
zakresie pojawiających się ryzyk ?

Specjalistyczne Usługi Finansowe
Zarządzanie Oszczędnościami i Ubezpieczeniami
Bank korporacyjny i inwestycyjny CA-CIB

Obszar Specjalistycznych Usług Finansowych, w którym
zatrudnionych jest więcej niż 10.000 pracowników :
»» Zredukowanie do 45% wskaźnika rentowności w 2016 r.
(w porównaniu do 48% w 2013 r.).
»» Osiągnięcie Rentowności finansowej (ROTE) na
poziomie 10%.
»» Dążenie do 70% współczynnika samofinansowania
linii biznesowych w 2016 r., w porównaniu do 50% teraz
»» Dla CA Consumer Finance (CA-CF) założono rozwój sekurytyzacji oraz samofinansowania w ramach
oszczędności na wzór Créditplus w Niemczech w celu
osiągnięcia autonomii płynności wymaganej przez
Grupę. Założono również wzrost rentowności przez
zarządzanie ryzykiem, dobór zobowiązań i dystrybucję
kredytu konsumenckiego przez banki.
Dotyczy krajów: Francja, Włochy, Niemcy, Polska, Portugalia oraz FGAC w związku z joint-venture z FIATem w
innych krajach europejskich.
»» Dla CA Leasing & Factoring (CALEF) - zwiększenie
o 50% dystrybucji produktów leasingowych poprzez
współpracę z bankami.
Biorąc pod uwagę liczne cesje i zamknięcia w obszarze
Consumer Finance w ostatnich latach, Europejska Rada
Zakładowa wnioskuje, aby w planie MTP została przedstawiona strategia dotycząca CF i sposób jej wdrożenia.

Obszar Zarządzania Oszczędnościami i Ubezpieczeniami, w którym zatrudnionych jest więcej niż 10.000
pracowników :
Zgoda Grupy na rozwój Amundi, Private Banking i
CACEIS przez wzrost organiczny (m.in. otwarcie biur,
wzrost liczby zatrudnienia). Kwestia optymalizacji kosztów pozostaje nadal aktualna w tych strukturach. Należy
zwrócić uwagę, że współczynnik eksploatacji powinien
utrzymywać się an poziomie 55%. Nasuwa się pytanie
dotyczące CACEIS «Wzrost efektywności przez konsolidację i mutualizację operacyjnych ośrodków produkcyjnych»?
»» Odnośnie Amundi - celem jest 300 mld Euro dodatkowych aktywów (co oznacza wzrost o 30%)
»» Dla Crédit Agricole Ubezpieczenia - celem jest 17%
dodatkowych obrotów, stabilizacja wskaźnika rentowności i Zysk Netto 1,2 mld Euro, co oznacza dodatkowe
200 mln Euro.
W obszarze Private Banking istotnym zagadnieniem
będzie problem związany z ryzykiem ujawnienia tajemnicy bankowej.
Jaka jest strategia Grupy CA w Azji i w Ameryce Łacińskiej?
Bank korporacyjny i inwestycyjny CA-CIB, zatrudniający
13.000 pracowników :
»» Niewiele nowych elementów w MTP zostało przewidzianych dla tej linii biznesowej, w której nadal obowiązuje ograniczenie Rzadkich Zasobów (Zatrudnienie
Ważone, Środki Płynne, Fundusze Własne). Jednakże,
Produkt Bankowy Netto dla obszaru inwestycyjnego
powinien wzrosnąć o 7%, a obszaru korporacyjnego o
2%. Planowane są oszczędności w ramach Offshoring’u.
Przedstawione propozycje wymagają wyjaśnienia i przeanalizowania w zakresie możliwości ich realizacji w sensie ekonomicznym i oddziaływania społecznego w celu
zachowania ciągłości działania i miejsc pracy w Grupie
Crédit Agricole.
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European Employee Council
of the Groupe Credit Agricole
Locations
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Locations
Germany
Belgium
Czech Republic
Spain
France
Greece
Ireland
Italy
Luxembourg
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Sweden
United Kingdom

Members’ list of
Crédit Agricole’s European
Employee Council
(as of Sept 2014)
Country

Name and Surname............... Position

Belgium
Belgium

Pablo DEJAEGHERE................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Czech Republic
Czech Republic

Leos SYPTAK...........................Regular Member
Current designation.................Substitute Member
Pascal FESQUET......................Secretary General, Select Committee Member
Cédric MOUTIER......................Deputy Secretary General, Select Committee Member
Alain MORET............................Select Committee Member
François POUJOL....................Select Committee Member
Odile BAUDET-COLLINET........Regular Member, Treasurer
Jean-Noël JOUANNET............Substitute Member
Peggy THEISS..........................Substitute Member
Colette GIRARD........................Substitute Member
Jacques LONDEIX...................Substitute Member
Philippe Relin ........................Substitute Member
Eric Alexis..............................Regular Member
Christine FOURNIER................Regular Member
Christophe RAVACHE..............Substitute Member
Mickaël GAUJOUR...................Substitute Member

Germany
Germany

Ralf LUCANTONI......................Regular Member
Verena PRODEHL.....................Substitute Member

Greece
Greece

Current designation.................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Ireland
Ireland

Françoise GIL...........................Regular Member
Ruth EATON.............................Substitute Member

Italy
Italy
Italy
Italy

Matteo SALSI...........................Select Committee Member
Leonello BOSCHIROLI.............Select Committee Member
Lucia CASTAGNETTI................Substitute Member
Franco CAPPELLINI.................Substitute Member

Luxembourg
Luxembourg

Dominique MENDES................Select Committee Member
Christophe BOUR.....................Substitute Member

Netherlands

Rob RUITENBEEK....................Regular Member

Poland
Poland
Poland
Poland

Elżbieta CHWALIBÓG..............Regular Member
Maciej GŁĄB............................Substitute Member
Karina JANIK...........................Select Committee Member
Monika KOMODA.....................Substitute Member

Portugal
Portugal

Eduardo REGO.........................Regular Member
Maria Manuela SOARES..........Substitute Member

Romania
Romania

Ioana GHEORGHIU..................Regular Member
Current designation.................Substitute Member

Spain
Spain

Rafael PARDO..........................Regular Member
Quintin PASTOR CAMACHO....Substitute Member

Sweden
Sweden

Erik de ROUVILLE....................Regular Member
Ann-Katrin HOLMBERG...........Substitute Member

UK
UK

Liam O’KEEFFE........................Select Committee Member
Current designation.................Substitute Member
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France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France
France

Crédit Agricole’s European Council
NEWSLETTER
Page - 8

