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A francia dolgozói részesedési rendszer
célkitűzései


 A bérezési rendszer rugalmasabbá tétele a munkavállalói jövedelem egy
részének a vállalati teljesítményhez (gazdasági konjunktúrához) kötése
révén
 A dolgozói érdekeltség/motiváció erősítése
 A munkavállalói megtakarítások ösztönzése
 A dolgozók vállalat iránti elkötelezettségének (hűségének) növelése
 Védelem az ellenséges felvásárlással szemben
 Az állami nyugdíjrendszer tehermentesítése

A törvényi szabályozás története


 1967 - kötelező nyereség részesedési rendszer
bevezetése a 100 főnél nagyobb vállalatoknál, számítási
képlet meghatározása, öt éves kötelező megtakarítási
időszak kikötése
 1990 –a kötelező bevezetési küszöb 50 főre
csökken
 1994 - munkaviszonyban töltött idő hosszának
figyelembe vétele a részesedés felosztásánál
 2006 - ágazati keretmegállapodások
létrehozatalának lehetősége a felosztás módjáról
 2008 - azonnali kifizetés lehetővé tétele (a korábbi 5
éves blokkolt időszak rugalmasabbá tétele).

A rendszerben való részvétel mértéke, a
rendszer elterjedtsége





kötelező megállapodás a nyereségben való dolgozói
részesedésről az 50 főnél nagyobb vállalatoknál

 nem kötelező, de adókedvezményekkel ösztönzött az
50 főnél kisebb vállalatoknál
 a nyereségrészesedésben való rémegállapodás
minden dolgozóra kiterjed.

 legalább három hónapos munkaviszony a részvétel
feltétele

A nyereségből való részesedés mértékére
vonatkozó, kötelezően alkalmazandó képlet , a
tényleges kifizetések nagysága



 A képlet
Nyereségrészesedés = ½ (vállalati eredmény – 5 % saját
tőke ) x (bértömeg /hozzáadott érték)

 A magyarázat: az 5%-on felüli saját tőke arányos nyereség
tömegből a munkavállalók minden évben a bérnek a
hozzáadott értékhez viszonyított arányában részesednek
 Korlátozó feltétel: a dolgozói részesedés nem haladhatja
meg a bruttó bértömeg 20%-át.

 A tényleges kifizetések a képletből fakadóan a gazdasági

Egy szám példa


 Vállalati eredmény : 200 000 €
Saját tőke: 500 000 €
Bérek: 2 200 000 €
Hozzáadott érték: 3 500 000 €
A vállalati eredményből való dolgozói
részesedés mértéke (RSP) = ½ (200 000 –
5 % 500 000) X (2 200 000/3 500 000) =
55 000 € Ez a teljes eredmény 27,5%-a és
a bértömeg 25%-a.

A nyereségből való részesedés feltételeit
meghatározó megállapodás



 Tartalmazza a részesedés számításának módját; a dolgozók
közötti elosztás elveit; a hozzáférés módját és korlátait;
megállapodás érvényességi idejét; a dolgozók tájékoztatásának
módját

 Létrejöhet az ágazati vagy szakmai szervezetek szintjén kötött
kollektív megállapodás részeként vagy
 a vállalatvezetés és a reprezentatív szakszervezetek
tárgyalásának
eredményeként vagy
 az üzemi tanáccsal folytatott tárgyalásokon keresztül vagy
 a dolgozók 2/3-nak egyetértésével

A rendszerben való részvétel mértéke, a
rendszer elterjedtsége



Dolgozói részesedés elterjedtsége vállalati méret szerint, 2018
10 fő alatti 10 fő feletti Vállalatok*
vállalatok vállalatok
összesen
Foglalkoztatottak száma (ezer fő)
Nyereségrészesedési rendszerben részvevő
száma (ezer fő)**
Nyereségrészesedési rendszerben részvevő
dolgozók aránya (százalékban)
Nyereségből ténylegesen részesülők
száma
Nyereségből ténylegesen részesülők
aránya a rendszerben részvevőkhöz
viszonyítva (százalék)
Nyereségből ténylegesen részesülők
aránya a teljes dolgozói létszámhoz
viszonyítva (százalék)

* Mezőgazdaságon kívüli magánvállalatok
valamelyike vonatkozik egy dolgozóra
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**Ha a részesedés, érdekeltség, nyugdíjalap, munkáltatói többletkifizetések

A rendszerben való részvétel mértéke, a
rendszer elterjedtsége



Vállalati méret szerinti egyenlőtlenségek



a nagyobb méretű vállalatoknál magasabb a nyereségrészesedési rendszerben
érintett dolgozók részaránya. Továbbá: minél nagyobb egy vállalat annál
nagyobb a kötelező részesedési rendszert kiegészítő további kedvezmények
(érdekeltség, vállalati többletbefizetés) előfordulásának gyakorisága .

A dolgozói nyereségrészesedés munkavállalók
közötti szétosztásának módozatai


Lehetséges típusok:



o bérarányos

o szolgálati idő arányos
o dolgozónként azonos összegű

o a fentiek kombinációja

 Korlátfeltétel: az egy dolgozó által realizált részesedés nem
haladhatja meg a TB járulék alapját képező jövedelem 75%-át
 Egy példa
▪ 30% szolgálati idő arányosan
▪ 30% bérarányosan
▪ 40% dolgozónként fix összegben .

A magyarországi alkalmazás mellett szóló
érvek (Lajtai György)



 A kiugró profitok megosztása a munkavállókkal

 A magyarországi bérek európai szintre való felzárkózásának elősegítése
 Az olcsó magyar bérekhez fűződő befektetői érdekeltség mérséklése

 A munkavállalók vállalati hűségének elismerése
 A tulajdonosi osztalék külföldre vitelének korlátozása
 A dolgozói érdekeltség/motiváció erősítése
 A magyar törvények által a vállalati vezetést kedvezményező un. javadalmazási
célú munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) kiegészítése a munkavállalók
összességére kiterjedő, kötelező nyereség részesedési rendszerrel
 A munkavállalói képviseletek kihagyhatatlan részvételének megteremtése a
vállalaton belüli érdekeltségi/ ösztönzési rendszerek kialakításában
 A munkavállalói nyugdíj előtakarékosság adókedvezményekkel való ösztönzése
 A munkavállalók üzleti, pénzügyi ismereteinek fejlesztése

