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Lastništvo zaposlenih v podjetjih v Angliji (2)
MAINLINE TRANSPORT

V 80-tih letih je vlada Margaret Thacherjeve začela z obsežno privatizacijo javnega sektorja, med njimi tudi z avtobusnimi podjetji, ki so bili do tedaj javnega, komunalnega značaja. Omeniti velja, da so bili v podjetjih javnega prevoza zelo močni sindikati in da so ostali močni tudi po privatizaciji. 

Avtobusno podjetje Mainline1 je bilo v lasti občin Sheffield, Rotherdam, Doncester in Brnsley. Zaposlovali so 5200 ljudi, imeli 1100 avtobusov in prevozili 260 mio potnikov letno. Pri ceni vozovnic 8,5 penija so letno dobivali še 60 mio funtov dotacij. Ko je prišel ukrep vlade o privatizaciji avtobusnih podjetij so si zaposleni in sindikat prizadevali za odkup podjetja. Po devetmesečnih pogajanjih jim je odkup uspel.

Leta 1995 je imelo podjetje naslednjo lastniško strukturo:

	20 odstotkov avtobusno podjetje First Bus,
	26 odstotkov EBT (Employee Benefit Trust),
	54 odstotkov individualna lastnina zaposlenih.


Delnice so bile enakomerno porazdeljene med zaposlene v vrednosti 2.000 funtov. 

Mainline zaposluje sedaj 2.500 ljudi, ima 800 avtobusov, cena vozovnic je 60 penijev. Dotacij dobivajo 8 mio funtov. Leta 1994 je imelo podjetje 1,5 mio funtov dobička.

Uprava Mainline Partnership Ltd. ima 4 izvršne direktorje, 4 delavske direktorje in 4 neizvršne direktorje (dva od lokalnih skupnosti in dva iz poslovnega sveta). Za veljavnost sklepa o večjih spremembah v poslu (večji krediti, nakup sredstev, dividende, pripojitve), mora biti soglasje dveh delavskih direktorjev.

EBT, kot kolektivno lastnino zaposlenih, upravlja 12 direktorjev, 2 izvršna direktorja in 10 predstavnikov sindikata. EBT ima vlogo odločujočega skupinskega lastnika in zagotavlja notranje tr�išče delnic, saj mora zaposleni ob odhodu iz podjetja prodati delnice EBT-ju, s čimer se zagotavlja trajno lastništvo zaposlenih. Kot največji lastnik ima tudi vlogo nadzornega sveta.

Podjetje je organizirano po enotah, ki štejejo okoli sto ljudi in imajo svojega vodjo, menedžerja. Cilji se preverjajo vsake štiri tedne, spremljajo jih informacije o poslovanju in o kakovosti storitev. Kakovost spremljajo neodvisni ocenjevalci in eden izmed standardov določa, da mora 80 odstotkov vo�enj biti na minuto natančno po voznem redu in 99 odstotkov vseh voženj mora delovati. Prav tako spremljajo bolniško, odsotnost, zamude, izgubljene kilometre itd.

 1 Različno gradivo podjetja, osebni obisk, nov. 1995.


