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Saint-Gobain – 30 let
od vpeljave skupnega
varčevalnega načrta
za zaposlene

Varèevalni naèrt za zaposlene1 v skupini podjetij Saint-Gobain ponuja sodelujoèim – zaposlenim, ki
izpolnjujejo pogoje sodelovanja – številne finanène in davène ugodnosti, vkljuèno z 20-odstotnim
zni�anjem cene delnice. Glavni namen uvedbe naèrta je zaposlenim omogoèiti dolgoroèen naèin
varèevanja in dodaten finanèni donos. Slednji je moèan motivacijski dejavnik z vidika sodelovanja
zaposlenih.

V èlanku predstavljamo primer dobre
prakse mednarodnega podjetja, ki ima
sede� v Franciji. Naèin pridobivanja delnic
s strani zaposlenih, se kljub mednarodni
vpetosti podjetja, v osnovi opira na franco-
ski sistem finanène participacije, ker je pre-
cejšen dele� sodelujoèih zaposlenih Fran-
cozov.

Saint-Gobain

Dru�ba Saint-Gobain je vodilna evropska in
svetovna skupina podjetjih v veè razliènih
dejavnostih; podjetje projektira, proizvaja in
distribuira gradbene materiale ter stremi za
inovativnimi rešitvami, ki sledijo sodobnim
trendom èasovnega razvoja, energetsko
uèinkovitega in udobnega bivanja ter var-
stva okolja. Njihove visoko zmogljive mate-
riale najdemo na industrijskih in potroš-
niških trgih kot so: avtomobilska, letalska,

zdravstvena in energetska industrija.
Saint-Gobain je prisoten v 67 dr�avah in
zaposluje veè kot 170.000 ljudi. V podjetju
velik pomen pripisujejo raznolikosti delovne
sile s široko paleto spretnosti, talentov in

izkušenj, zato �elijo z razliènimi ugodnostmi
privabiti nove talente in hkrati ohranjati
vrhunske strokovnjake, vseskozi pa se za-
vzemajo za izboljšanje zadovoljstva zapo-
slenih. Leta 2009 je Saint-Gobain prejel
priznanje za podjetje z najboljšo prakso
delnièarstva zaposlenih v Franciji.

Dru�ba Saint-Gobain je v delni lasti
zaposlenih. Zaposleni so s 7,7-odstotnim
dele�em lastništva tretji v skupini lastnikov
dru�be in imajo 12,7 odstotka glasovalnih
pravic (glej tabelo 1).

Varèevalni naèrt za zaposlene
Dru�ba Saint-Gobain svojim zaposle-

nim �e 30 let ponuja mo�nost investiranja
prihrankov z odkupom delnic podjetja v
okviru varèevalnega naèrta za zaposlene
skupine Saint-Gobain. V skupini podjetij, ki
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1 Varèevalni naèrt podjetja (angl. employee savings plans) je eden izmed štirih naèinov, s katerimi je
mogoèe v podjetja v Franciji vpeljati lastništvo zaposlenih. Dele� lastništva zaposlenih je v Franciji
mogoèe pridobiti z razliènimi oblikami delitve dobièka:

- obvezna udele�ba zaposlenih pri dobièku (fra. participation)
- izbirna udele�ba zaposlenih pri dobièku (fra. interessement)
- kratkoroèni varèevalni naèrti (Plan d’Epargne d’Enterprise (PEE))
- dolgoroèni varèevalni naèrti (Plan d’Epargne – Retraite Collectif (PERCO))

2 Na dan 30. septembra 2017 je skupno število delnic znašalo 555.414.943, kar predstavlja
622.316.724 glasovalnih pravic.
3 AEX Indeks CAC 40 (fra. Cotation Assistée en Continu) je referenèni indeks francoskega borznega
indeksa. Sledi uspešnosti 40-tih dru�b, izbranih izmed 100 najveèjih podjetij na podlagi tr�ne
kapitalizacije, ki kotirajo borzi NYSE Euronext Paris (prej Pariški borzi). To je eden glavnih nacionalnih
indeksov vseevropske borzne skupine Euronext skupaj z bruseljskim BEL20, lizbonskim PSI-20 in
amsterdamskim.

Tabela 1: Lastniška struktura dru�be Saint-Gobain2 na dan 31. 12. 2016

LASTNIKI DELE� KAPITALA GLASOVALNE PRAVICE

Wendel 6,4 % 11,1 %

Francoski institucionalni
vlagatelji 21,1 % 19,8 %

Tuji institucionalni
vlagatelji 57,5 % 49,5 %

Zasebni delnièarji 7,1 % 6,9 %

Zaposleni 7,7 % 12,7 %

Lastne delnice 0,2 % -

Vir: Saint-Gobain, 2017.
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so vkljuèena v Indeks CAC 40,3 je Saint-
Gobain edino, ki je svojim zaposlenim brez
prekinitve ponujalo to mo�nost vseh 30 let.
Varèevalni naèrt je bil ob uvedbi leta 1988
odprt samo za zaposlene v Franciji, nato pa
se je postopoma razširil tudi v druge dr�ave
po vsem svetu, kjer ima dru�ba svoje enote.
Danes je mo�nost sodelovanja v varèeval-
nem naèrtu za zaposlene omogoèena za-
poslenim v 42 dr�avah. V letu 2017 je veè
kot 40.000 zaposlenih v skupini Saint-
Gobain svoje prihranke vlo�ilo v varèevalni
naèrt za zaposlene – dele� se je glede na
leto 2016 poveèal za veè kot 24 odstotkov.

Pogoji vpisa delnic skupine
Saint-Gobain

Ob zadnji izdaji delnic skupine Saint-
Gobain novembra 2016,4 katere namen je
bilo poveèanje osnovnega kapitala dru�be,
so bile za èlane varèevalnega naèrta zapo-
slenih skupine Saint-Gobain rezervirane
delnice z nominalno vrednostjo 4 evre.
Upravièenci do ponudbe novo izdanih
delnic so bili:

• zaposleni, ki imajo najmanj tri mesece
delovne dobe od datuma, ko se vpisno
obdobje zakljuèi in so zaposleni v dru�bi
Compagnie de Saint-Gobain, v eni z njo
povezanih dru�b ali konzorcijev, ki so del
skupine Saint-Gobain, kjer je zaposle-
nim ponujena mo�nost sodelovanja v
varèevalnem naèrtu zaposlenih;

• nekdanji zaposleni, ki so zapustili skupi-
no Saint-Gobain zaradi upokojitve ali
predèasne upokojitve, pod pogojem, da
imajo še vedno enote v vzajemnem in-
vesticijskem skladu za zaposlene;

• bivši direktorji in nekdanji zaposleni v
skupini Saint-Gobain, ki se odloèijo za
dodelitev vseh ali dela sredstev, prejetih
z naslova delitve dobièka (fra. intéres-

sement)5, ki so ga prejeli v okviru po-
godbe o zaposlitvi za zadnje obdobje
zaposlitve, kot je doloèeno v pravilih var-
èevalnega naèrta za zaposlene;

• direktorji dru�b èlanic varèevalnega na-
èrta zaposlenih skupine Saint-Gobain, ki
imajo najmanj enega in ne veè kot 250
zaposlenih.

Obstojeèim delnièarjem dru�be Com-
pagnie de Saint-Gobain se v primeru pove-
èanja osnovnega kapitala ne priznava pred-
nostna pravica pri vpisu novih delnic.

Pravice zaposlenih delnièarjev
Novo vplaèane delnice ob zadnji izdaji v

letu 2016 so pridobile pravice s 1. januar-
jem 2017, vendar niso upravièene do iz-
plaèila dividend za poslovno leto 2016, iz-
plaèanih v letu 2017. Glede na veljavno za-
konodajo posameznih dr�av6, v katerih so
bile zaposlenim ponujene delnice, so bile
le-te vpisane na naèin neposredne in
individualne naroènine ali posredno prek
sklada. Glasovalne pravice, ki se nanašajo
na delnice, vpisane v okviru vzajemnega
investicijskega sklada za zaposlene, se bo-
do uresnièevale prek pooblašèenega za-
stopnika, postavljenega s strani nadzorne-
ga sveta sklada. Glasovalne pravice, ki so
vezane na neposredno vpisane delnice, bo-
do uresnièevali naroèniki sami ali njihovi
zastopniki po pooblastilu naroènikov.

Vplaèila zaposlenih za zaposlene v
Franciji ureja francoski delovni zakonik, ki
doloèa, da se:

• zneski, ki so jih èlani sami vplaèali v var-
èevalni naèrt podjetja;

• dodatni zneski, ki jih v varèevalni naèrt
vplaèa dru�ba;

• zneski, dodeljeni v okviru sistema delit-
ve dobièka, ki jih delavci v ta naèrt var-
èevanja prostovoljno dodelijo in

• zneski, dodeljeni zaposlenim v zvezi z
udele�bo pri rezultatih, in so dodeljeni za
izvajanje tega naèrta,

v roku 15 dni od njihovega plaèila ali datu-
mu zapadlosti uporabijo za pridobitev del-
nic v odprtih investicijskih dru�bah, enot
vzajemnih investicijskih skladov za zapo-
slene ali vrednostnih papirjev, ki jih izda
dru�ba (glej Code du travail – èlen
L.3332-10).

Upravièenci lahko vpišejo delnice sku-
pine Saint-Gobain ali ustrezne enote v ok-
viru vzajemnih investicijskih skladov za za-
poslene za obdobje petih ali desetih let,
odvisno od izbire upravièencev. Izjemne
primere zgodnjega izstopa iz varèevalnega
naèrta za zaposlene v Franciji ureja doloèba
francoskega delovnega zakonika (glej Code

du travail – èlen R3324-22). Izjemni pri-
meri pa so naslednji: sklenitev zakonske
zveze ali civilnega solidarnostnega pakta,
rojstvo ali posvojitev otroka, loèitev ali pre-
nehanje civilnega solidarnostnega pakta, v
primeru, da ima par otroka, smrt upravièen-
ca, njegovega zakonca ali partnerja, prene-
hanje pogodbe o zaposlitvi, prenehanje de-
javnosti podjetja, konec korporacije, preza-
dol�enost in še nekateri drugi.

Pravice zaposlenih delnièarjev skupine
Saint-Gobain v ostalih dr�avah, v katerih je
bil zaposlenim prav tako omogoèen nakup
delnic dru�be Compagnie de Saint-Gobain,
so urejene v skladu z veljavno zakonodajo
posamezne dr�ave. To nadalje pomeni, da
vsi zaposleni nimajo enakih ugodnosti in
pravic predvsem zaradi razlik v razvitosti in
davèni ureditvi podroèja finanène participa-
cije med posameznimi dr�avami.

Zakljuèek

Francija sodi glede razvejanosti siste-
ma finanène participacije v sam vrh razvito-
sti tega podroèja v evropskem okviru. Je
tudi edina dr�ava z zakonsko predpisano
delitvijo dobièka med zaposlene in ure-
jenimi varèevalnimi naèrti za zaposlene,
ki podjetja z veè kot 50 zaposlenimi obve-
zujejo k delitvi dobièka med zaposlene,
podjetja z manj kot 50 zaposlenih lahko
uporabijo ta model na prostovoljni osnovi.
Individualno in kolektivno lastništvo zapo-
slenih je v Franciji v zadnjih desetletjih do�i-
velo izjemen razvoj, ki so ga spodbudile
številne zaporedne zakonodajne spremem-

4 Vpisno obdobje je trajalo od 20. marca 2017 do 3. aprila 2017. Okvirni datum zakljuèka poveèanja
osnovnega kapitala je bil doloèen za 17. maj 2017.
5 Francoska zakonodaja predvideva posebne spodbude za zaposlene, zlasti pri obvezni udele�bi
zaposlenih pri dobièku (fra. participation), ki je obvezna v podjetjih, ki zaposlujejo najmanj 50 delavcev,
in razliènih izbirnih naèrtih delitve dobièka (fra. interessement). Obe obliki delitve dobièka med
zaposlene (obvezna in prostovoljna) predpostavljata, da se tako razdeljena sredstva zbirajo v
varèevalnih naèrtih podjetja.
6 Nakup delnic je bil omogoèen zaposlenim v naslednjih dr�avah: Argentina, Avstralija, Avstrija, Belgija,
Brazilija, Bolgarija, Kanada, Èeška, Kitajska, Kolumbija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemèija,
Mad�arska, Indija, Indonezija, Irska, Italija, Japonska, Latvija, Litva, Luksemburg, Malezija, Mehika,
Norveška, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Velika Britanija, Srbija, Singapur, Slovaška,
Ju�na Afrika, Ju�na Koreja, Španija, Švedska, Švica, Tajska in Turèija, ob upoštevanju potrebnih
lokalnih dovoljenj v nekaterih od navedenih dr�av.

“Zelo sem ponosen, da lahko skupaj z zaposlenimi praznujemo 30. obletnico

našega varèevalnega naèrta, ki nam omogoèa neposredno povezanost z razvojem

našega podjetja in krepi obèutek pripadnosti skupini Saint-Gobain . To jasno ka�e

uspeh sistema.”
Pierre-André de Chalendar,

predsednik in izvršni direktor podjetja Saint-Gobain
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be. Zakon sprejet leta 2006 je v Franciji po-
enostavil postopek dodeljevanja bonitetnih
delnic znotraj podjetja in tako še dodatno
spodbudil razvoj participacije in lastniš-
tva zaposlenih. Francoski sistem finanène
participacije in poenostavljen postopek do-
deljevanja bonitetnih delnic iz leta 2006 bo
predstavljen v eni izmed prihodnjih številk.
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Prek načrta delničarstva
zaposlenih do delavske
zadruge

Razvoj delavskega (so)lastništva postaja vedno bolj zanimivo podroèje, sploh sedaj v èasu upo-
kojevanja t. i. »baby boom« generacije. Zato je prenos lastništva ter upravljanja v roke zaposlenih
podroèje demokratizacije ekonomije, katerega se v današnjem èasu vedno bolj poslu�ujejo celo v
ZDA.

Samo lastništvo
delnic ni dovolj

Kot ugotavlja Rob Witherell je naèrt
delnièarstva zaposlenih, ki so ga ameriški
sindikati v osemdesetih in devetdesetih vi-
deli kot sredstvo za reševanje delovnih
mest in izboljšanje finanènega polo�aja
delavcev, v doloèenih primerih bil uspe-
šen, v doloèenih pa ne. Razloge za neus-
pehe gre pripisati primerom, kjer spremen-
jena lastniška struktura ni spremenila po-
slovne kulture znotraj podjetja. Delavci kljub
temu, da so bili delnièarji, niso bilo obrav-
navani hkrati tudi kakor lastniki. Delnièar-
stvo zaposlenih pa je delovalo zgolj kot
sredstvo za pritisk na delavce in njihove
pravice.

Podjetja, ki pa so kot posledico delav-
skega delnièarstva uspešno spremenila
svojo poslovno strukturo (npr. Market For-
ge Industries iz Massachusettsa ali Mary-

land Brush Company iz Marylanda), pa so
vendarle uspela izboljšati finanèni polo�aj
delavcev in rešiti njihova delovna mesta.
Vendar izkušnje ka�ejo, da samo delnièar-
stvo zaposlenih ni dovolj, potreben je
prehod na poslovno kulturo in prakso, ki je
povezan z dejanskim delavskim lastništ-
vom in upravljanjem, zato sedaj tudi ame-
riški sindikati vidijo delavske zadruge kot
konèni cilj delavskega lastništva.

Dilema pri vzpostavitvi delavskega last-
ništva, ki se pojavlja podjetjem v ZDA v pri-
meru, da se za to odloèijo, pa je: ali se naj
odloèijo za vzpostavitev naèrta delavske-
ga delnièarstva (ESOP), ali naj gredo v
delavski odkup in oblikovanje delavske
zadruge. ESOP na eni strani nudi doloèene
davène spodbude, delavske zadruge pa de-
lujoè in stabilen demokratièen naèin last-
ništva in upravljanja. Vendar zadnje izkuš-
nje ka�ejo, da se eno in drugo v bistvu sploh
ne izkljuèuje.

Hibridni model
»ESOP zadruge«

Inštitut Beyster, svetovalna organizaci-
ja in ekspertni center za delavsko lastništvo
univerze California San Diego, je za podjetje
Sun Light & Power vzpostavila model, v ka-
terem uspešno kombinirajo davène ugod-
nosti, ki so jih v ZDA dele�ni naèrti del-
nièarstva zaposlenih in delavsko lastniš-
tvo v obliki delavske zadruge. Podjetje je
naèrt delnièarstva zaposlenih vzpostavilo
na naèin, da se 50 % vseh delnic enako-
merno porazdeli med zaposlene; 25 % se
jih razporedi glede na število let, ki jih je po-
samezni zaposleni pre�ivel v podjetju; 25 %
pa glede na višino plaèe, ki jo prejema po-
samezni delavec. Nato pa so doloèili pravila
tako, da ima ne glede na število delnic vsak
delnièar (delavec) en glas, ne glede na šte-
vilo delnic. Na takšen naèin sedaj med dru-
gim tudi imenujejo upravni odbor, ki je za-
dol�en za dnevno vodenje podjetja. Kar je
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