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1. TRANZICIJA IN KAKOVOST
Miroslav Stanojević
Socialno tržno gospodarstvo je uradni cilj slovenske tranzicije.1 Na splošni ravni vsebuje ta cilj tri temeljne razsežnosti.
Prvič, socialno tržno gospodarstvo je primarno utemeljeno na tržnih
regulacijah, kar pomeni, da so tržni subjekti v tem sistemu avtonomni
oziroma strukturno ločeni od države. Ti subjekti delujejo ciljno-racionalno; podjetja delujejo po načelih rentabilnosti oziroma so usmerjena na
doseganje optimalne dobičkonosnosti. Na tej temeljni ravni ni nobene
razlike med socialnim tržnim gospodarstvom in katero koli drugo, manj
socialno naravnano različico tržnega gospodarstva. Vsaka oblika tržnega
gospodarstva oziroma tržno gospodarstvo na sploh je seveda čisto nasprotje skupnega izhodišča vseh aktualnih tranzicijskih družb: sistema, ki
je bil primarno utemeljen na državni regulaciji, v katerem so bili tovarniški in državni aparati fuzionirani v enotne, birokratske strukture.
Drugič, socialno tržno gospodarstvo je visoko institucionalno regulirano tržno gospodarstvo. Tržno gospodarstvo je seveda lahko tudi šibko
institucionalizirano. V tem drugem primeru dezintegrativni učinki individualno racionalnih akcij tržnih subjektov niso predmet institucionalnih, preventivnih regulacij. V socialnem tržnem gospodarstvu institucije
‘okvirjajo’ individualne akcije tržnih subjektov. Ključ te socialno konstruirane kontekstualizacije je (re)produkcija standardov enakosti/pravičnosti kot standardov delovanja tržnih subjektov. Tudi v socialnem
tržnem gospodarstvu morajo tržni subjekti, da bi preživeli, delovati po
načelu rentabilnlosti. Morajo biti tržno učinkoviti. Posebnost socialnega
tržnega gospodarstva je prav v vgrajenosti posebnih socialno konstruiranih zahtev okolja v to učinkovitost. Če poenostavimo: v sistemu socialnega tržnega gospodarstva je tržna učinkovitost posredovana z enakostjo/pravičnostjo oziroma splošnim standardom socialne blaginje. Z vidika
čiste tržne racionalnosti je to posredovanje obremenitev, saj implicira
stroške, s katerimi se subjekti iz šibko reguliranih kontekstov sploh ne
obremenjujejo. Zaradi tega so tovrstni, z enakostjo/pravičnostjo (oziroma
socialno blaginjo) neobremenjeni subjekti v terminih čiste tržne racionalnosti kratkoročno, neposredno učinkovitejši. Ker so cenejši, so bolj
konkurenčni.

1

V ustavi Republike Slovenije so dani vsi bistveni elementi tega uradnega cilja
tranzicije slovenske družbe.
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Tretjič, socialno tržno gospodarstvo implicira kakovostno proizvodnjo. Problem, ki ga morajo subjekti socialnega tržnega gospodarstva
reševati pri soočanju s (v izhodišču) cenejšo konkurenco, je doseganje
tržne učinkovitosti ob upoštevanju ‘bremena’ socialne blaginje oziroma
pravičnosti. Rešitev tega problema je v prevajanju socialne blaginje (kot
materializirane pravičnosti) v dejavnik (stopnjevanja) konkurenčnosti.
In prav to rešitev ponuja strategija kakovosti oziroma obrazec raznovrstne kakovostne proizvodnje (RKP) (Streeck, 1992; Regini, 1995; 1997).
RKP je oblika prevajanja enakosti/pravičnosti v tržno učinkovitost, saj
neposredne implikacije teh standardov –solidarnost, varnost in medsebojno zaupanje – ‘promovira’ v ključne dejavnike posebnega tipa ciljnoracionalnega delovanja. Pri raznovrstni kakovostni proizvodnji ustvarjajo
‘produkti’ institucionalnega okolja – medsebojno solidarni delavci, pripadniki organizacij medsebojnega zaupanja – v nasprotju z logiko čiste
cenovne konkurence kakovostne ter visoko individualizirane proizvode,
ki ‘njihovim’ podjetjem omogočajo doseganje tržne učinkovitosti oziroma dobičkonosnosti (poslovanje po načelih rentabilnosti). Še več: ne le
da institucionalno okolje, ki inducira kakovostno proizvodnjo, usmerja
delovanje tržnih subjektov v načine ciljno-racionalnega delovanja, ki
nimajo širših dezintegrativnih učinkov, temveč tudi te oblike solidarnega
delovanja v organizacijah medsebojnega zaupanja (RKP) s svoje strani
samostojno inducirajo, pospešujejo širšo družbeno integracijo.
Pravkar nakazana kongruenčnost socialnega tržnega gospodarstva in
obrazca RKP pomeni, da je omenjeni uradno definirani cilj slovenske
tranzicije organsko povezan s konstituiranjem obrazca kakovosti na podjetniški ravni.
Analize v tej knjigi so osredotočene na evalvacijo nekaterih pogojev
konstituiranja tega obrazca v Sloveniji. Zanima nas značaj doseženih
(re)strukturacij delojemalskih razmerij2 v Sloveniji. Ali te (re)strukturacije pri nas spodbujajo oblikovanje obrazca raznovrstne kakovostne proizvodnje?
Na podlagi doseženih (re)strukturacij delojemalskih razmerij je možno
na grobo ocenjevati stopnjo ‘dozorevanja’ socialnega tržnega gospodarstva v Sloveniji. Če te (re)strukturacije spodbujajo oblikovanje obrazca
raznovrstne kakovostne proizvodnje (RKP), potem se slovenska tranzicija
razpleta v smeri deklariranega cilja. In narobe. Če so (re)strukturirana
delojemalska razmerja nekonsistentna s strategijo RKP, potem je tudi
deklarirani cilj bolj odmaknjen. V tem primeru se tranzicija zapleta v
2

Koncept delojemalskih razmerij razumemo kot ekvivalent pojma ‘industrijski odnosi’. V besedilu ga občasno uporabljamo, da bi pri terminu ‘industrijski odnosi’
omejili težo pomenov, ki jih ima ta termin v slovenščini (npr. osredotočenost na
tradicionalno industrijo), s katerimi pa v izvirniku (‘industrial relations’) sploh ni
obremenjen. Na najbolj elementarni, abstraktni ravni je koncept delojemalskih
razmerij osredotočen na medodvisnost (de)regulacij znotraj eksternih in internih
trgov delovne sile.
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nekonsistentne, protislovne regulacije, ki povzročajo suboptimalno delovanje organizacij, ali celo ubira neko popolnoma nepredvideno pot.3
Ta širša ocena tranzicije naj bi bila bolj implicitni rezultat analiz v tej
knigi. V ospredju našega zanimanja je razčlenitev temeljev te širše ocene:
evalvacija delojemalskih razmerij v Sloveniji s stališča (potreb) kakovostne proizvodnje. Ali torej lahko rečemo, da so se v preteklem desetletju v
polju delojemalskih razmerij v Sloveniji izoblikovali nastavki ter vsaj
prvi obrisi njihovih kombinacij, ki so v funkciji strukturiranja raznovrstne kakovostne proizvodnje? Če struktura delojemalskih razmerij, ki bi
ustrezala konstituiranju obrazca kakovostne proizvodnje, pri nas še ni
dosežena, kakšen obrazec proizvodnje potem ta dejanska delojemalska
razmerja inducirajo v Sloveniji?
V tej knjigi se bomo skušali (vsaj) približati odgovorom na ta vprašanja. Osnovna empirična evidenca, ki jo uporabljamo v naših analizah,
izvira iz dela pri projektu Regulacija industrijskih odnosov in stateška
sposobnost slovenskih podjetij, ki ga je v drugi polovici 90. let izvajala
štiričlanska skupina raziskovalcev s Fakultete za družbene vede. Ob članih skupine v knjigi objavljamo tudi prispevke treh kolegov, ki pri projektu niso neposredno sodelovali. Njihovi prispevki so članom skupine
olajšali izpeljavo posameznih analiz, bralcu pa omogočajo objektivnejšo
presojo verjetnosti vpeljave sistema RKP v Sloveniji, saj zagotavljajo
jasnejši vpogled v kontekst (re)konstrukcije delojemalskih razmerij na
Slovenskem, ki ga sociologi po navadi ne postavljamo v ospredje.
V prvem koraku, ki ga bomo izpeljali v naslednjem poglavju (Raznovrstna kakovostna proizvodnja v Sloveniji?), M. Stanojević predstavlja
osnovne značilnosti (modela) raznovrstne kakovostne proizvodnje, posebej njenih ključnih predpostavk v polju delojemalskih razmerij, ter opozarja na nekatere točke očitnega (ne)ujemanja aktualnih delojemalskih
razmerij v Sloveniji s sistemom raznovrstne kakovostne proizvodnje.
Uvodnim poglavjem sledijo prispevki, ki so povezani v tri relativno
samostojne celote. V prvem delu dva avtorja, Yoji Koyama in Lojze
Sočan, v ločenih prispevkih podajata ekonomski vpogled v rezultate in
perspektive slovenskega prehoda v tržno gospodarstvo.
V drugem delu se osredotočamo na analizo nekaterih specifičnih
dejavnikov, ki so bolj neposredno povezani s strukturacijo (pogojev) raznovrstne kakovostne proizvodnje v Sloveniji. V poglavju Industrijski
odnosi v Sloveniji je orisana groba podoba ključnih akterjev in drugih
osnovnih značilnosti industrijskih odnosov v Sloveniji. Ta podoba sugerira, da slovenski industrijski odnosi zelo jasno ‘gravitirajo’ k modelu
socialno reguliranega tržnega gospodarstva. Miroljub Ignjatović v poglav3

Ker je težišče analiz v tej knjigi na določenemu tipu proizvodnih sistemov in njegovih predpostavkah v polju delojemalskih razmerij, je razumljivo, da so te analize le element neke širše, celovitejše evalvacije dosedanje tranzicije v Sloveniji.
Morebiten prispevek k tej evalvaciji je pravzaprav le nakakšen sprotni izsledek
teh analiz. V ospredju našega zanimanja so delojemalska razmerja in kakovost.
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ju Anatomija trga delovne sile v Sloveniji navaja podatke, ki podpirajo
oceno o relativno visoki stopnji rigidnosti oziroma nefleksibilnosti
(eksternega) trg delovne sile v Sloveniji.
V tretjem delu knjige predstavljamo tri študije primerov – jedro empirične evidence ter samostojne prispevke članov raziskovalne skupine, ki
temeljijo na tej evidenci. Avtori so svoje prispevke sistematično dopolnjevali tudi s podatki iz drugih, bolj kvantitativno naravnanih raziskav.
Empirična evidenca je povzeta v poglavju Delojemalska razmerja in
podjetniške politike: primeri treh podjetij. V tem poglavju M. Stanojević
v obliki treh študij primera predstavlja podobo delojemalskih razmerij na
znotrajpodjetniški ravni. Študije primerov temeljijo na podatkih, zbranih
s kvalitativno terensko raziskavo, ki smo jo leta 1998 opravili v petih slovenskih podjetjih. Raziskava, ki je bila osredotočena na primere uspešnih podjetij, je nakazala nekatere obrazce oblikovanja proizvodnih koalicij v obdobju tržnega recentriranja teh organizacij.
V poglavju Strah, vrednote in lojalnost Dana Mesner Andolšek in
Janez Štebe ugotavljata, da model, ki uspešno pojasnjuje lojalnost zaposlenih v organizacijah v VB, na Madžarskem, v Nemčiji in na Japonskem,
v Sloveniji ne deluje oziroma ‘ima slabo eksplanatorno vrednost’. To nenavadno, nejasno lojalnost je možno razložiti kot izraz posebne narave
sedanjih proizvodnih koalicij v Sloveniji. Zdi se, da te dejansko v večinoma temeljijo na nekakšni zvrsti ‘prisilne pogodbe’.
V devetem poglavju A. Kanjuo Mrčela izhaja iz predpostavke, da je
lastništvo zaposlenih lahko del strategije uspešnega poslovanja ter da ta
potencial v slovenskih podjetjih sploh ni bil izkoriščen.
V desetem poglavju Z. Jančič obravnava marketinško zaostalost kot
‘kritični dejavnik strateške suboptimalnosti slovenskega gospodarstva’.
V enajstem poglavju M. Stanojević primerja industrijske odnose v Sloveniji in Madžarski. Primerjava razkrije pomembnost tradicij, ki se vsaj
delno izražajo v čisti tržnosti in skrajnji odprtosti za tuja vlaganja na eni
(madžarski) ter v visoki stopnji regulacije, izrazitem lastništvu zaposelnih in nizki stopnji tujih vlaganj na drugi (slovenski) strani. Avtor ugotavlja, da se v Sloveniji oblikuje (primerjalno) bolj socialno reguliran tip
kapitalizma.
Klasičnega sklepnega poglavja v tej knjigi ni. Poskus sinteze, ki je izrazito autorski, je v naslednjem, 2. poglavju (Raznovrstna kakovostna proizvodnja v Sloveniji?). Za to rešitev smo se odločili zaradi konceptualnih
razlik oziroma visoko individualiziranih pristopov članov skupine k
osnovnemu predmetu analize. Bralcu predlagamo, da sprejme izvajanja v
tem poglavju le kot eno od možnih izpeljav sklepa te knjige. Menili smo,
da je snov, s katero smo se ukvarjali, v osnovi še odprta ter da jo – temu
primerno – lahko ustrezno povzamemo le v formalno nezaključeni knjigi. Zaradi tega se naša knjiga omejuje na sugeriranje raznovrstne kakovostne proizvodnje kot možnega zaključka prehoda Slovenije v tržno gospodarstvo. Zavedamo se, da je prehod odprt proces ter da številni
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dejavniki, ki jih slovenski akterji ne morejo nadhzirati, spodnašajo ta
možni zaključek. Ker pa primerjave kažejo, da nikjer v vzhodni srednji
Evropi razmere za razvoj raznovsrtne kakovostne proizvodnje niso tako
ugodne kot prav v Sloveniji, smo se odločili, da izsledke naših raziskav
predstavimo slovenski strokovni in širši javnosti.
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2. RAZNOVRSTNA KAKOVOSTNA PROIZVODNJA
V SLOVENIJI?
Miroslav Stanojević
Ukvarjanje z dejavniki oblikovanja organizacijskih struktur je privilegirana tema kontingenčne teorije – danes še zmeraj verjetno najvplivnejše
paradigme v polju proučevanja organizacijskih struktur (Donaldson,
1996: 58). Po tej teoriji je iskanje optimalnega ujemanja organizacij in
okolja temeljna usmeritev vsake obetavne strategije. Ko pa se organizacija sinhronizira na okolje, postaja učinkovita. In čim bolj se ujema z okoljem, tem učinkovitejša je. Na ravni te načelne ideje kontingenčna teorija
obeta pristop, ki je uporaben za razlago obrazca raznovrstne kakovostne
proizvodnje (RKP), saj je RKP organizacijska struktura, ki je nedvomno
močno, tako rekoč usodno zaznamovana s kontingenco institucij oziroma visoko institucionalno reguliranih trgov. Natančnejše zasledovanje
izpeljav kontingenčne teorije pa zasledovalca pripelje do presenetljivih
ugotovitev.
Po izpeljavi Burella in Morgana (1979), ki je Morgan povzema v znameniti Image of organization (1997), stabilnemu, visoko reguliranemu
okolju ustreza stabilna, rigidna (birokratska, avtoritarna) notranja regulacija, dinamičnemu, nestabilnemu okolju pa bolj organska, demokratična,
fleksibilna interna regulacija. Le v nestabilnem, dinamičnem, fleksibilnem okolju je notranja demokratičnost pogoj učinkovitosti oziroma preživetja organizacije. In narobe: učinkovitost je dosegljiva tudi v visoko
reguliranem okolju pod pogojem interne rigidnosti/nedemokratičnosti. V
prvem primeru je notranja demokratičnost pogoj učinkovitosti, v drugem primeru pa deviacija, ki povzroča neučinkovitost.
Slika 1. Kontingenčna teorija: ujemanje ‘istorodnih’ internih in eksternih
struktur kot pogoj učinkovitosti

Ker je obrazcu RKP imanentna notranja regulacija, ki po naravi solidarnosti in medsebojnega zaupanja ne prenaša rigidnih birokratskih in
avtoritarnih prijemov, torej regulacija, ki je bolj ‘organska’, obenem pa je
ta obrazec močno odvisen od zunanje rigidnosti oziroma stabilnosti, ki jo
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zagotavlja visoka stopnja institucionalne regulacije, ga mora kontingečna
teorija, ob dosledni izpeljavi, pravzaprav prebrati kot očiten primer neučinkovitosti. Po logiki kontingenče teorije je tovrstna kombinacija čisti
primer neujemanja organizacijske strukture in okolja, torej čisti primer
ponesrečene kombinacije, ki ji je usojena neučinkovitost. RKP pa je
obrazec, ki je v nasprotju s pričakovanji kontingenčne teorije kljub kombiniranju zunanje rigidnosti in notranje fleksibilnosti, manifestiral učinkovitost, v novejšem obdobju tudi prilagodljivost.1
Kombinacije organizacijskih struktur in kontingenc okolja, ki so po
kontingenčni teoriji po definiciji neproduktivne, so v diskurzu (tradicije)
radikalnega strukturalizma produktivne. Marx je nedvoumno identificiral ‘kongruenčnost’ eksterne nestabilnosti z interno organizacijsko rigidnostjo, saj je ugotavljal, da sta v razvitem tržnem gospodarstvu/kapitalizmu zunanja anarhičnost in notranji despotizem medsebojno pogojena
(Marx, 1946: 302). Burawoy je v analizo vpeljal državo. Ker so v kapitalizmu podjetja primarno vpeta v tržne (samo)regulacije, je država od
podjetij strukturno ločena. Ob tej temeljni ločenosti je država lahko neintervencionistična ali pa intervencionistična. Brez državne intervence je
anarhičnost zunanjih trgov optimalna. Organizacijski ekvivalent tega
nereguliranega konteksta je, kot je ugotavljal Marx, interni ‘tržni despotizem’. Ob državnem intervencionizmu oziroma regulaciji/stabilizaciji
eksternih trgov je ‘tržni despotizem’ disfunkcionalen. Nadomešča ga bolj
‘mehka’ interna regulacija, ki jo Burawoy poimenuje ‘hegemonistični
režim’ (Burawoy, 1985: 12). Lahko torej rečemo, da z vidika radikalnega
strukturalizma tržna učinkovitost implicira obratno sorazmernost eksternih in internih regulacij. Interna rigidnost (avtoritarna regulacija) je
kongruentna z eksterno negotovostjo (nestabilnostjo, anarhičnostjo),
notranja fleksibilnost (organska, demokratična regulacija) pa z eksterno
rigidnostjo (stabilnostjo, institucionaliziranostjo).
Zgodnje teoretično spoznanje ‘obratne sorazmernosti’ eksternih in
internih regulacij v tržnem gospodarstvu se ujema z izvajanji ‘institucionalne teorije ponudbe v razvitih kapitalističnih gospodarstvih’ (Streeck
1992: vii). Vnaprej lahko rečemo, da ta izvajanja razkrivajo kongruentnost obrazca RKP oziroma njegovega organskega značaja, ki implicira
interno fleksibilnost, z visoko institucionalno reguliranim, se pravi stabilnim okoljem.
Groba razlaga tržnih kontingenc, ki jih ponuja institucionalna teorija,
je prikazana na sliki 2. V središču opazovanja so kontingence (eksternih
in internih) trgov delovne sile.

1

Lahko bi rekli, da najnovejše praktične implikacije globalizacije dajejo prav kontingentni teoriji, saj učinkovitost obrazca RKP resno ogrožajo. Kljub vsemu za
zdaj kaže ta obrazec visoko sposobnost prilagajanja ter ohranjanja lastnih konkurenčnih prednosti.
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Slika 2. (De)regulacija eksternih in internih trgov delovne sile in proizvodni obrazci

Vir: P. Blyton in P. Turnbull (po Streecku) (1998: 65)

Raznovrstna kakovostna proizvodnja:
institucionalne predpostavke in osnovne značilnosti
Temeljne predpostavke ter osnovne značilnosti obrazca RKP je možno
povzeti v šest ‘točk’.
(i) Strukturna ločenost države od gospodarstva. RKP je organizacijski
ekvivalent določene tržne strategije. Primarni cilj vsake tržne strategije je
optimizacija dobička. Agenti vseh tržnih strategij so avtonomni tržni
subjekti, se pravi subjekti, ki so vpeti v medsebojno tržno konkurenco in
so vsi skupaj strukturno ločeni od države. Na tej temeljni ravni se strategija kakovosti ne loči od drugih tržnih strategij. Če država ni strukturno
ločena od gospodarstva, če so proizvodni in državni aparati medsebojno
fuzionirani, potem trgi ne delujejo, kar pomeni, da tudi konstrukcija tržnih strategij, ne cenovnih in ne kakovostnih, (strukturno) ni možna.
(ii) Podporna država. Strukturna ločenost države od gospodarstva je
nujen, nikakor pa ne tudi zadosten pogoj strukturiranja RKP kot učinkovite tržne strategije. Ta ločenost je minimalna predpostavka, ki se z minimalnimi institucijami lahko ‘fiksira’ v šibko institucionalizirano gospodarstvo. To ni okolje RKP.
Obrazec RKP zahteva poseben tip ‘državnega intervencionizma’ (Burawoy) oziroma ‘podporne države’ (Streeck), ki ji je fuzioniranje z gospodarstvom onemogočeno, ob tem pa ta država kot dejavnik prevajanja
pravičnosti v socialno blaginjo posredno spodnaša učinkovitost elementarnih cenovno orientiranih tržnih strategij v tem gospodarstvu. Fuzioniranje države in gospodarstva preprečujeta moč avtonomnih tržnih subjektov po eni ter poliarhična struktura moči državnega aparata, ki
preprečuje nabiranje kritične količine moči v eni sami točki državnega
aparata, po drugi strani. Streeck pravi, da je v Nemčiji država nosilka
specifičnih, posrednih regulacij, ki se bistveno razlikujejo od omejenih
posrednih regulacij države v neoliberalnem sistemu. Zaradi deželne
organiziranosti in številnih močnih horizontalnih avtoritet je možnost
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neposrednega intervencionizma federalne vlade zelo omejena. Ustavno
obveznost države, da zagotavlja stabilno valuto in konkurenčne trge,
izpolnjujejo v nemškem sistemu ‘obvladne’ avtonomne inštitucije, med
katerimi je najpomembnejša Bundes Bank kot avtonomni regulator monterane politike. Nemška država je v bistvu podporna država, saj zagotavlja splošno infrastrukturno podporo gospodarstvu, posebej na področju
razvoja in raziskav, socialnega varstva in zagotavljanja enakih življenjskih pogojev v različnih deželah (Streeck, 1997: 38).
(iii) Intermediarne organizacije. Druga razsežnost posredne državne
podpore gospodarstvu je sistemska/zakonska ureditev okvirov samostojnega delovanja gostega omrežja intermediarnih interesnih organizacij. Te
civilnodružbene organizacije, ki artikulirajo in uveljavljajo poslovne in
delodajalske interese podjetij po eni ter interese delojemalcev po drugi
strani, so posebna skupina nedržavnih, izjemno močnih ‘horizontalnih
avtoriet’, ki nase prevzemajo reguliranja trgov dela in kapitala. Na ta način je država razbremenjena, hkrati pa tudi pacificirana kot potencialni
neposredni upravljavec gospodarstva oziroma nevtralizirana kot potencialni vir negotovosti v okolju gospodarskih organizacij. Intermediarne
organizacije so ključni subjekti ustvarjanja institucionalnih (samo)regulacij socialnega tržnega gospodarstva, ki se v formi neokorporativnih
interakcij (z državo) tudi ‘prelivajo’ v javne politike in zakonodajo.
Moč sindikatov se kaže v stabilni sindikaliziranosti aktivnega prebivalstva, ki se v občasnih sindikalnih akcijah tudi potrjuje skozi visoko
stopnjo mobilizacijske moči. Sindikati so v celoti vpeti v sistem inkluzivnih (Traxler, 1998: 211) kolektivnih pogajanj, znotraj katerega lahko uporabljajo običajna sredstva sindikalnega boja, vključno s stavko. V tipičnem, nemškem okolju RKP so funkcionalni nadomestek sindikatov na
mikro ravni sveti delavcev, ki se načeloma ne vključujejo v kolektivna
pogajanja in ne uporabljajo klasičnih sredstev sindikalnega delovanja.
Delodajalska združenja so v tem sistemu le segment kompleksnega sistema interesnega samoorganiziranja kapitala, ki je v neposrednem dialogu z delojemalskimi združenji.
(iv) Institucionalna regulacija trga kapitala in dobrin. Lahko rečemo, da
sistematično spodbujanje dolgoročnejše specializacije gospodarstva za
kakovostno proizvodnjo zagotavljata dva stebra institucionalne podpore.
Prvi steber je osredotočen na regulacijo trgov kapitala in dobrin, ki spodbuja izogibanje cenovni konkurenci s pomočjo kakovosti. Tako npr.
poslovna združenja v Nemčiji dosledno ohranjajo režim konkurence
(preprečujejo kartelizacijo), obenem pa zagotavljajo široko organizirano
sodelovanje konkurentov ter skrbijo za specializacijo in ohranjanje visoke kakovosti proizvodov (Streeck, 1997, 39).
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(v) Institucionalna regulacija trga delovne sile. Drugi steber institucionalne podpore, ki s svoje strani sistematično poglablja specializacijo gospodarstva za kakovostno proizvodnjo, je rigiden oziroma visoko reguliran eksterni trg delovne sile. Visoko regulacijo eksternega trga delovne
sile zagotavljata dva medsebojno komplementarna regulativna sistema:
prvi je dualni sistem poklicnega izobraževanja; drugi sestoji iz razvejanega sistema nadpodjetniških inkluzivnih kolektivnih pogajanj. Prvi zagotavlja ponudbo ustrezne, polivalentne delovne sile na trgu delovne sile;
kadrovski input brez katerega kakovostna proizvodnja ni možna. Drugi
zagotavlja ohranjanje relativno visokih ter medsebojno relativno izenačenih plač; s tem stabilizira položaj dobro strokovno usposobljene, polivalentne delovne sile na eksternem trgu delovne sile. Z neposrednim varovanjem stabilnega položaja te drage, strokovno dobro usposobljene
delovne sile posredno varuje temeljno, strateško naravnanost celotnega
sistema na kakovostno proizvodnjo.
(vi) Obrazec RKP. Organizacijska struktura kakovostne proizvodnje je v
primerjavi z rigidno hierarhično fordistično strukturo vitka. Zaznamovana je s primerjalno majhnim številom hierarhičnih nivojev ter izrazito
fleksibilno, nebirokratsko – šibko formalizacijo organizacijskih delitev
na ločene enote, posle in profesije. Na višjih ravneh je ta struktura zaznamovana z neizrazito razmejitvijo med strokovnimi in vodstvenimi pozicijami (Sorge, 1995, 250). Osnovne delovne vloge, ki zapolnjujejo operativna jedra organizacij (Minzberg, 1979) so strokovno in socialno zelo
zahtevne, izrazito nerutinske ter poudarjeno avtonomne. Ker te vloge
lahko zapolni le polivalentna, strokovno temeljno usposobljena delovna
sila, so polivalentni, kvalificirani delavci nosilna kategorija zaposlenih v
organizacijah raznovrstne kakovostne proizvodnje. Brez tega strateškega
vira kakovostna proizvodnja preprosto ni možna. Zgoraj smo že ugotovili, da je zadostna ponudba tega vira ob ključni podpori dualnega sistema
poklicnega izobraževanja zagotovljena na eksternem trgu delovne sile.
Orisani organizacijski in kadrovski strukturi obrazca RKP ustreza
režim participativnega odločanja, saj je očitno, da je s stališča te fleksibilne strukture, ki je utemeljena na nerutinskih in avtonomnih delovnih
vlogah, rigidna birokratska in avtoritarna regulacija izrazito disfunkcionalna. Vključitev polivalentnih delavcev in delavk v procese odločanja je
s stališča RKP organizacij funkcionalna, saj zagotavlja ‘vgraditev’ interesov polivalentne delovne sile v procese oblikovanja managerskih politik.
Ker pa je polivalentna delovna sila osrednjega pomena za RKP organizacije, je upoštevanje interesov tovrstne delovne sile pri managerskem
odločanju ključni pogoj delovanja teh s strategijo kakovosti orientiranih,
organizacij.
Upoštevanje interesov zaposlenih v RKP organizacijah se zagotavlja z
omrežjem institucij participativnega odločanja oziroma soodločanja
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zaposlenih. Osrednja institucija participacije je svet delavcev, ki tako kot
predstavništvo zaposlenih v nadzornem svetu in upravnem odboru
(delavski direktor) zastopa interese vseh zaposlenih v podjetju. Zaposleni so seveda lahko člani sindikata, relevantne skupine zaposlenih so praviloma tudi dejansko včlanjene v sindikate, kljub temu pa je v sistemu
delavske participacije primarno artikuliranje interesov zaposlenih kot
članov/pripadnikov podjetja, ne pa kot pripadnikov interne opozicijske
(sindikalne) organizacije. Posebnega sindikalnega organiziranja na
mikro ravni v pomenu konfliktnega delovanja ta sistem ne pozna. Sindikati so na mikro ravni vključeni v procese participativnega odločanja. Na
neki način jih participativno odločanje presega in integrira – inkorporira.
To je sistem pluralistične inkorporacije (glej 11. poglavje). V osnovi je
pluralističen, saj je utemeljen na jasni strukturni izdiferenciranosti (interesov) dela in kapitala, obenem pa tudi na medsebojnem demokratičnem
povezovanju teh interesov, ki proizvaja njihovo intenzivno medsebojno
internalizacijo. Rezultat je neprisilna kooperacija oziroma visoka stopnja
sodelovanja na mikro ravni. Celoten sistem participativnega odločanja je
primarno naravnan na iskanje rešitev, ki logiki tržnega delovanja ne nasprotujejo, znotraj te logike pa posebej podpirajo rešitve, ki konkurenčnost podjetja utemeljujejo na nenehnem razvoju ‘človeških virov’, kar je
na sploh v skladu z dolgoročnejšimi interesi zaposlenih v podjetju.
Na podjetniški ravni zagotavlja participacija ključne pogoje kakovostne proizvodnje. Lahko rečemo, da dejansko konstituira obrazec RKP, saj
brez participacije ob že orisanih kontekstualnih dejavnikih celoten sistem RKP sploh ne bi bil možen oziroma bi zdrsnil v neučinkovitost.
S stališča potreb kakovostne proizvodnje so najpomembnejši naslednji učinki participacije:
(i) stabilna zaposlitev delovne sile,
(ii) sprememba statusa kadrovske politike in temu primerna reorganizacija celotnega polja managerskih politik,
(iii) lojalnost zaposlenih ter
(iv) visoka stopnja fleksibilizacije internega trga delovne sile.
Stabilna zaposlitev. Sistem soodločanja močno destimulira uporabo
odpustov oziroma t.i. numerične (eksterne) fleksibilnosti kot primarne
politike reguliranja stroškov organizacije ter ohranjanja zadostne stopnje
njene tržne učinkovitosti. Ker je razvejan sistem predstavljanja delavskih
interesov v organizaciji implicitno in eksplicitno osredotočen na zadovoljitev temeljne potrebe vseh zaposlenih po ‘dobri’, se pravi dobro plačani
in stabilni zaposlitvi, je razumljivo, da je – ob vključitvi tovrstnih interesov v oblikovanje politik reguliranja stroškov – odpuščanje delavcev
zapletena in v končni posledici za delodajalce tudi draga metoda regulacije notranjih stroškov. Zaradi tega se ji delodajalci v participativnih
organizacijah praviloma izogibajo. Posledica opuščanja eksterne fleksibilnosti je omejevanje odvisnosti (obsega) zaposlitve (oz. števila zaposle-
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Slika 3: Participativna razsežnost obrazca RKP (fleksibilizacija internega
trga delovne sile v participativni organizaciji)
Eksterni t.d.s

– varnost zaposlitve
– visoke plače

Višji status kadrovskih politik
(recentriranje managerskih prioritet)

Lojalnost zaposlenih

Soodločanje:
Proizvodna
koalicija

Fleksibilizacija
internega
t.d.s

Kakovostna
proizvonja

nih) od gibanja povpraševanja na trgih izdelkov (Streeck, 1992: 159). V
participativnih organizacijah fluktuacije na trgih izdelkov preprosto ne
implicirajo ‘avtomatičnega’ krčenja ali širitve števila zaposlenih. Tovrstna
nefleksibilnost je s stališča čiste tržne konkurence pomanjkljivost. Lahko rečemo, da se v terminih čiste tržne konkurence participativne organizacije v primerjavi z neparticipativnimi organizacijami kažejo v polju utilizacije delovne sile zaradi primerjalno neznačilne uporabe eksterne,
numerične fleksibilnosti kot nefleksibilne, rigidne, torej manj konkurenčne organizacije. Ker človeških virov ne uporabljajo kot kvantitativno
ekstremno prilagodljiv variabilni kapital, so po logiki čiste tržne, cenovne konkurence obsojene na propad.
Participativne organizacije svojo konkurenčno prednost utemeljujejo
na omejevanju delovanja čiste tržne logike v polju utilizacije delovne sile,
torej ‘dobesedno’ v točki, ki je ključni vir klasične tržne konkurence.
Stabilna zaposlitev, ki radikalno omejuje možnost uporabe eksterne, numerične fleksibilnosti, je namreč temelj, ki participativni organizaciji
omogoča konstrukcijo alternativne, interne fleksibilnosti. Stabilna zaposlitev, ki je s stališča eksterne fleksibilnosti neznosna omejitev, je ključni
pogoj interne fleksibilnosti. V sistemu kakovostne proizvodnje je prav ta
interna, drugačna, alternativna fleksibilnost funkcionalni nadomestek
eksterne fleksibilnosti, saj klasično tržno regulacijo stroškov z odpusti
nadomešča z dereguliranimi, bolj demokratičnimi, sofisticiranimi utilizacijami, ki tudi bolj ustrezajo naravi polivalentne delovne sile. Rezultat so
kakovostni proizvodi ter temu ustrezno tudi ‘višji cenovni razredi’, ki jih
podjetja, utemeljena na klasičnih regulacijah (eksterni fleksibilnosti), ne
morejo doseči.
Recentriranje managerskih politik oziroma spremeba statusa kadrovske politike. V participativnih organizacijah je stabilna zaposlitev poliva-
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lentnih delavcev, ‘podprta’ z rigidnostjo zunanjega trga delovne sile, na
katerem je ponudba institucionalno omejena na to dobro usposobljeno,
polivalentno, zato pa drago delovno silo, močna determinanta ne le ožjih
kadrovskih, temveč na sploh celote managerskih politik in podjetniških
strategij. Ob dragi delovni sili, ki je dobro usposobljena, ob tem tudi dodatno (samo)zavarovana pred uporabo tradicionalnih kadrovskih politik,
je preraščanje kadrovskih politik v kompleksne metode pridobivanja,
ohranjanja in razvoja polivalentne delovne sile kot ključnega dejavnika
kakovostne proizvodnje neizogibno. Ta vsebinska sprememba kadrovskih politik ima daljnosežne posledice, saj nove kadrovske politike postavlja v središče vseh managerskih politik, vključuje jih v strateško odločanje in nasploh spreminja zemljevid managerskega odločanja. ‘Pritisk’
stabilne zaposlitve polivalentnih delavcev dejansko sproža recentriranje
managerskih prioritet, saj se ob vsaki večji investiciji/tehnološki spremembi zaposleni obravnavajo kot dragoceni fiksni kapital, katerega zatečena struktura močno odreja naravo in dinamiko prihodnjih tehnoloških
sprememb. Naloga novih kadrovskih politik je, da ob uvajanju novih tehnologij ohranijo visoko stopnjo utilizacije obstoječe delovne sile, kar implicira uporabo metod in motivatorjev, ki tej delovni sili ustrezajo.
Lojalnost zaposlenih. Varnost zaposlitve je ob visokih plačah splošna
izhodiščna podlaga nadpovprečne lojalnosti zaposlenih do organizacij.
To lojalnost dodatno utrjujejo pravkar omenjene nove kadrovske politike, ki so izjemno občutljive za potrebe polivalentne delovne sile.
Proizvodna koalicija. Spremenjena konfiguracija managerskih politik,
znotraj katere so kadrovske politike vključene v orbito strateškega odločanja, omogoča vključitev interesov lojalne delovne sile v procese odločanja v organizaciji. Aktivno, institucionalno zavarovano vključevanje
zaposlenih v procese managerskega odločanja ne le da stabilizira izhodiščno varno zaposlitev delovne sile, temveč najizraziteje prav v polju
kreiranja in izvajanja kadrovskih politik konstruira in prenavlja specifično ‘proizvodno koalicijo’ managerjev in polivalentnih delavcev. Ob
tovrstni navezanosti na zaposlene postaja management relativno neodvisen od zunanjih lastnikov. Zaradi tega je relativno šibka pozicija zunanjih lastnikov logična, tudi empirično dokazana značilnost participativnih organizacij. Po raziskavah, ki so bile opravljene v nemških
organizacijah, se visok vpliv delavskih predstavnikov v nadzornem svetu
ujema z visokim vplivom managementa, ta pa je v negativni korelaciji z
vplivom delničarjev v organizaciji (Witte, 1981 in 1982 v: Streeck, 1992:
160). Te ugotovitve sugerirajo, da močni zunanji lastniki participativnim
organizacijam ne ustrezajo. Močna pozicija zunanjih lastnikov implicira
lastniško/managersko povezavo. Znotraj te ‘naveze’ se prostor soodločanja zaposlenih omejuje, njegovi učinki, ki ugodno vpivajo na obrazcec
RKP, pa slabijo.
Fleksibilizacija internega trga delovne sile. Proizvodna koalicija je s
stališča ciljev kakovostne proizvodnje funkcionalna, saj je forma struktu-
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riranja kooperativnih razmerij med delom in kapitalom v organizaciji oz.
delujoča organizacija medsebojnega zaupanja, ki lahko zagotavlja optimalno utilizacijo polivalentne delovne sile. To utilizacijo proizvodna koalicija dosega s pomočjo konstrukcije visoko fleksibilnega internega trga
delovne sile – že omenjenega ključnega funkcionalnega nadomestka
eksterne fleksibilnosti. Visoka fleksibilnost internega trga delovne sile
pomeni, da zaposleni v organizaciji sprejemajo hitre tehnološke spremembe, fleksibilno organizacijo dela in visoko interno mobilnost, da bi
podjetju zagotovili konkurenčnost (Streeck, 1992: 163). Pripravljeni so na
nenehno usposabljanje in prezaposlovanje, ker so do svoje organizacije
lojalni in ker jim tovrstna fleksibilnost kot pogoj preživetja njihovega
podjetja, zagotavlja ohranjanje stabilne varne zaposlitve.
Če povzamemo: stabilen položaj delovne sile v participativnih organizacijah povzroča ‘recentriranje’ managerskih politik oziroma njihovo
reinterpretacijo s stališča interesov polivalentne delovne sile po eni ter
lojalnost zaposlenih do organizacije po drugi strani. Recentrirane managerske prioritete so skupaj z lojalnostjo zaposlenih hrbtenica proizvodne
koalicije, ki se kaže v visoki stopnji fleksibilizacije internega trga delovne sile. Fleksibilnost internega trga delovne sile omogoča optimalno utilizacijo polivalentne delovne sile, ki se realizira v kakovostni proizvodnji
oziroma materializira v proizvodih visoke kakovosti.

Poskus evalvacije predpostavk raznovrstne
kakovostne proizvodnje v Sloveniji
Razčlenitev institucionalnih predpostavk in temeljnih značilnosti obrazca raznovrstne kakovostne proizvodnje (RKP) razkriva, da je – v terminih
delojemalskih razmerij – RKP rezultat kombiniranja visoke stopnje institucionalnih regulacij okolja organizacij (rigidnost eksternih trgov delovne sile) po eni ter bolj organskega značaja notranjih regulacij oziroma
visoke fleksibilnosti internih trgov delovne sile po drugi strani.
1. Oris sistema industrijskih odnosov v Sloveniji, ki ga podajamo v 5.
poglavju, ter predstavitev osnovnih značilnosti slovenskega trga delovne
sile v 6. poglavju knjige sugerirata oceno o relativno visoki stopnji institucionalne reguliranosti okolja slovenskih organizacij. Prvi prispevek pokaže, da po desetletni tranziciji v Sloveniji obstajajo dobro organizirani,
vplivni sindikati (glej tudi: Stanojević, 2000). Že ta ugotovitev zadostuje
za izpeljavo dokaj zanesljive ocene o rigidnosti eksternega trga delovne
sile. Diagnoza o tej rigidnosti je na sploh zanesljiva, če jo kombiniramo z
nekaterimi drugimi ugotovitvami in podatki. Visoko rigidnost eksternega trga delovne sile v Sloveniji razkrivata primerjalno zelo nizki stopnji
zaposlovanja za skrajšan delovni čas in za določen čas (glej 6. poglavje).
To seveda pomeni, da je v Sloveniji predominantna oblika zaposlovanja
za (poln) nedoločen čas. Drugo pomembno dejstvo, ki nakazuje obstoj
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eksternih rigidnosti, je relativno razvejan sistem inkluzivnih kolektivnih
pogajanj. Ker so slovenski sindikati v ta sistem močno vpeti, se njihov
vpliv izraža v rezultatih kolektivnih pogajanj. Manifestira se kot sposobnost ohranjanja (kontinuitete) dokaj stabilnih, relativno visokih (v primerjavi z vsemi tranzicijskimi družbami prepričljivo najvišjih) in medsebojno relativno izenačenih plač in drugih ugodnosti.
Relativno visoke in medsebojno izenačene plače so, ob nizki stopnji
zaposlovanja za določen in skrajšan delovni čas, na splošno najvidnejši
‘indikatorji’ visoke rigidnosti eksternega trga delovne sile. Vsi ti ‘indikatorji’ so v primeru Slovenije močno poudarjeni.
Ali je orisane rigidnosti možno ‘prebrati’ kot bolj ali manj podedovane
konstelacije, ki so – skladno z do zdaj povedanim – kongruentne s sistemom RKP?
Za odgovor na to vprašanje potrebujemo širši vpogled v rezultate slovenske tranzicije.
Znotraj tržnih gospodarstev imajo delavci in delavke (nasploh aktivna
populacija) najboljši položaj v sistemih socialnega tržnega gospodarstva.
Uvodoma smo omenili, da je bilo na ravni ustavne politike socialno tržno
gospodarstvo nedvoumno definirano kot cilj slovenske ‘tranzicije’. Ta cilj
ni nobena slovenska posebnost, saj so jih tudi ustavne politike drugih
‘tranzicijskih’ družb povzdignile v normo ‘tranzicije’. Ustavne politike se
ne ukvarjajo s podrobnostmi. Komplicirane, bolj konkretne redistributivne politike seveda razkrivajo ‘dosegljivost’ socialnega tržnega gospodarstva v ‘postkomunizmu’.
Redistributivne politike v ‘postkomunizmu’ so, kar zadeva delavce,
bolj ali manj jasne. V ‘post-komunizmu’ so delavci populacija, ki vsaj
kratkoročno konstituira jedro največjih premagancev (Hellman 1998:
204). Ker naj bi bili premaganci ključna nevarnost za ‘tranzicijo’, jim skušajo kreatorji ‘tranzicij’ zagotavljati nadomestila, ki naj bi jim zmanjšala
izgubo ali vsaj občutek izgube. Tovrstne politike so seveda defenzivne,
‘gasilske’, saj so naravnane na nevtralizacijo potencialnega množičnega
nasprotnika ‘prehoda’ v kapitalizem. Načelno so pod ravnijo vključitve
dela v ‘tranzicijo’, ki omogoča stik z RKP.
V bistvu je v vseh ‘tranzicijskih’ družbah nova ‘gasilska’ politika nadaljevanje menjave, ki je potekala med delavstvom in politično elito v ‘realnem socializmu’ (Županov, 1989). Razumljivo je, da menjava ‘varnosti’ za
politično podporo v novem kontekstu ne more doseči ravni politične menjave med delavci in politično elito v ‘realnem socializmu’. V ‘realnem
socializmu’ je bila ta menjava hrbtenica sistema, v ‘postkomunizmu’ pa
je predvsem pacifikacija premagancev.
Na neki zelo načelni ravni lahko rečemo, da je naddeterminanta teh
menjalnih razmerij položaj države v ‘tranzicijskih’ procesih. Čim močnejši je tradicionalno-intervencionistični položaj države, tem bolj je verjetno
ohranjanje starega obrazca politične menjave. Dokaj grob, vseeno pa zanesljiv indikator tradicionalnega državnega intervencionizma je velikost
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javnega sektorja oz. dinamika privatizacije v določeni ‘tranzicijski’ družbi. Zelo verjetno je, da je v tranzicijski družbi, v kateri je privatizacija
končana, država kot delodajalec pa ‘normalizirana’, menjava večjega dela
aktivne populacije z državo brezpredmetna. Če pa je na delodajalski strani ključni akter menjave država, potem je konstrukcija predpostavk RKP
in vključitev interesnih organizacij dela v to konstruiranje načeloma
nemogoče. Možna je le menjava po starem obrazcu. Ta pa je zaradi že
izpeljanih tržnih reform, realiziranih privatizacij in notranjih priprav na
privatizacijo temeljito ‘razmajana’ oziroma je daleč pod ravnijo menjave,
ki je potekala v ‘realnem socializmu’. Zaradi tega je za delavce aktualna
menjava s politično elito v primerjavi s ‘starimi časi’ praviloma slabša. In
ker je ta menjava slabša, lahko pričakujemo, da je tudi legitimnost
aktualnih oblastnikov temu primerno manjša, podoba prejšnjih časov pa
boljša od sedanjosti.
Na načelni ravni lahko še rečemo, da politična menjava, ki degenerira
v podkupovanje premagancev in inducira delo na črno, ki potem niha
med toleriranjem in bojem proti temu delu, ne more ustvarjati predpostavk RKP. Te predpostavke lahko ustvarjajo le od države avtonomne
interakcije med delojemalci in delodajalci oziroma delojemalci, ki so
težišče svojega delovanja prevesili na nedržavne, zasebne delodajalce.
Skrivnost je prav v tej točki: iz državne ‘sociale’, ki je implicirala nekakovostno produkcijo in ekstremno naravnanost na ‘prosti čas’ oziroma sivi
trg, spremembo v ‘proizvodnjo’ ‘človeških virov’, ki so v funkciji kakovostne produkcije in dviga kakovosti življenja na sploh.

Kaj lahko v tej perspektivi rečemo o Sloveniji?
V Sloveniji še zmeraj obstaja fuzioniranost države in pomembnih
delov gospodarstva. Po desetletju preobrazbe v sistem tržnega gospodarstva, država v Sloveniji še zmeraj ni strukturno ločena od gospodarstva. Privatizacija dejansko še ni končana, saj je privatni sektor leta 1999
zaposloval okrog 50 % delovne sile in ustvarja 50–55 BDP; lastniška in
posredniška (v procesu privatizacije) pozicija države je pri nas (primerjalno) izjemno močna. Po desetletni tranziciji je npr. vlada Republike Slovenije najpomembnejša lastnica bank (glej prispevka Koyme in Sočana –
poglavji 3. in 4.).
Ta nedokončanost strukturne razmejitve države in gospodarstva onemogoča konstituiranje podporne funkcije države. V Sloveniji sicer že
obstajajo nekatere močne horizontalne avtoritete, ki lahko vplivajo na
dekoncentracijo moči državnega aparata, obenem pa se ta aparat, zaradi
nedokončane privatizacije pretaka v paradržavna posredovanja, s katerimi obvladuje velike segmente gospodarstva. V formi paradržavnih posredovanj kvazipodjetniki, pripadniki novih zmagovalnih elit, kopičijo moč,
ter oblikujejo koalicije s katerimi skušajo ohranjati oziroma podaljševati
čas ‘tranzicije’, saj jim ravno vloga v ‘tranziciji’ zagotavlja moč in materialne koristi. Z razvojnega vidika je ohranjanje fuzioniranosti države in
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relevantnih segmentov gospodarstva skrajnjo neracionalno, neproduktivno ‘početje’. V formi paradržavnih posredovanj se država vključuje v procese neposrednega reguliranja gospodarstva, kar jo preobremenjuje,
‘kaotizira’ ter povzdiguje v dejavnik, ki generira negotovost v okolju
organizacij; tovrstna ‘intervencionistična’ država dejansko deformira
strukturiranje tržnih regulacij na sploh, v tem kontekstu pa tudi onemogoča oblikovanje obrazca RKP.
V takšnem kontekstu je vloga intermediarnih organizacij deformirana. Kot smo že omenili, naše analize razkrivajo obstoj relativno močnih
sindikatov v Sloveniji. Podoba fuzioniranosti državnega aparata in pomembnih delov gospodarstva, posebej tradicionalnih industrijskih organizacij, kaže, da so veliki segmenti teh močnih sindikalnih organizacij
dejansko vključeni v neko zelo tradicionalno menjavo s politično elito.
Pravkar omenjeni podatki o upočasnjeni privatizaciji in močni (para)državni kontroli pomembnih segmentov gospodarstva pomenijo, da
zgodba o privatizaciji in neuspešnih koalicijah v Sloveniji sploh ni zaključena. V še neprivatiziranem delu gospodarstva so na delu širše, bolj tradicionalne koalicije med segmenti politične elite in delavstvom, nekakšni
ostanki ‘velike koalicije’. Ohranjanje teh ostankov ‘velike koalicije’ implicira stroške, ki reprodukcijo teh ostankov sploh omogočajo, obenem pa
močno obremenjujejo delovanje uspešnih proizvodnih koalicij oziroma
uspešnim bistveno zmanjšujejo manevrski prostor.
Zgoraj smo na bolj splošni ravni utemeljevali tezo, po kateri je menjava po starem obrazcu zaradi že izpeljanih tržnih reform za delavce, ki so
še vključeni v menjavo s politično elito, praviloma slabša kot v času ‘realnega socializma’. To implicira, prvič, manjšo legitimnost aktualne oblasti
in, drugič, podobo prejšnjih časov, ki je boljša od sedanjosti. S prvo
implikacijo se v Sloveniji nedvomno srečujemo, saj je zaupanje v politične stranke in parlament pri nas kritično šibko (Toš in sodelavci, 1999).
Vsaj del tega nezaupanja verjetno izvira iz ostankov ‘velike koalicije’.
Tudi drugo implikacijo je brez večjih težav možno rekonsturirati iz javnomnenjskih raziskav. Te raziskave nedvomno kažejo, da ima legitimizacijska sociala, ki je v tržnem socalizmu omogočala potrošniški bum in
osredotočanje na prosti čas, v predstavah slovenskega javnega mnenja
podobo dobrega življenja.2
2

Skoraj deset let po razpadu druge Jugoslavije 88,2 % anketirancev ocenjuje, da so
v prejšnji skupni državi živeli dobro (Toš in sodelavci, 1999: 276). Po ocenah 70 %
anketirancev so bili v zadnjih 70 let standard in materialni pogoji življenja za Slovence najboljši v 80. letih. Delež izprašancev, za katere je bilo obdobje druge
Jugoslavije čas napredka in dobrega življenja, je stabilen in celo narašča (93: 16,5
%, 95: 24,8 % in 98: 23 %). Z oddaljevanjem od druge Jugoslavije se podoba prejšnjega sveta zagotovo ne slabša. Pri ocenah preteklosti izhajajo anketiranci iz
lastne sedanjosti: preteklost, ki je boljša od sedanjosti, je seveda posredna kritika
sedanjosti. Temu ustreza ocena stanja v Sloveniji. Po raziskavi SJM iz leta 1998
slaba tretjina anketirancev (28,9 %) meni, da je Slovenija v težki krizi, 8,5 % pa jih
verjame, da je Slovenija pred katastrofo. Večina (57,5 %) ocenjuje, da se je v Slo-
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V kontekstu fuzioniranosti države in relevantnih delov gospodarstva
ima rigidnost oziroma visoka institucionalna regulacija eksternega trga
delovne sile nekatere skrite funkcije. Ugotovili smo, da v Sloveniji obstajajo inkluzivna kolektivna pogajanja (glej 5. poglavje), ki zagotavljajo
relativno visoke plače zaposlenih ter enakost znotraj teh plač. Zaposlovanje za nedoločen čas je predominanta oblika zaposlovanja v Sloveniji. V
teh razsežnostih je mogoče prepoznati elemente eksterne regulacije, ki se
potencialno ujema z RKP.
V kontekstu fuzioniranosti države in nekaterih tradicionalnih industrij
ugotovljeni elementi eksternih regulacij, ki se potencialno ujemajo z
RKP, zapolnjujejo funkcije, ki z učinkovitostjo podjetij in kakovostno
produkcijo dejansko nimajo nobene zveze. Kontekst fuzioniranosti onemogoča vzpostavitev te zveze. Rigidnost eksternih regulacij se v območju
državno kontroliranih sektorjev in podjetij (tistih, ki so predmet državnih restrukturacij oziroma predpriprav za ‘normalno’ tržno delovanje)
samodejno spreminja v sredstvo politične menjave, s pomočjo katerega
se delavce vključuje v politična zavezništva oziroma v ostanke ‘velike
koalicije’. Tovrstne koalicije ne morejo uporabljati strategije RKP. Kakovost teh koalicij je preprosto daleč pod ravnijo, ki bi omogočala oblikovanje in implementacijo strategije kakovosti.
Ob tovrstni instrumentalizaciji eksterne rigidnosti v določenih sektorjih, ki so še zmeraj življenjsko odvisni od intervenc (para)državnih institucij, je hkrati ta rigidnost predmet spontanih deregulacij na neki drugi
ravni. V Sloveniji so delovna sodišča zasuta s primeri nelegalnih odpuščanj delavcev, ki jih ta sodišča ne obvladujejo oz. zelo počasi procesirajo.
Novinarka Majda Vukelić je v Delu 22. 1. 2000 objavila članek Dolgotrajno reševanje sporov, v katerem pravi:
»Po podatkih računskega sodišča je imelo delovno in socialno sodišče v Ljubljani konec leta 1998 več kot sedemnajst tisoč nerešenih zadev, delovno sodišče
v Mariboru skorajda tisoč, v Celju so imeli dobrih dva tisoč nerešenih zadev in
v Kopru nekaj več kot 1500«… »Spori, ki zadevajo prenehanje delovnega razmerja, trajajo pred delovnima sodiščema v Ljubljani in Mariboru približno tri
leta…«
Te podatke je seveda brez večjih težav možno brati kot posredni dokaz
o široki uporabi nelegalnih prijemov v praksi oziroma kot dokaz obstoja
močne tendence dejanskih nasilnih deregulacij eksternega trga delovne
sile. Tovrstne deregulacije so ključna razsežnost podjetniških strategij, ki
se bolj ujemajo z minimalno institucionaliziranim okoljem. Te strategije
so seveda čisto nasprotje RKP.
veniji nakopičilo precej težav. V Sloveniji je vse dobro in v redu le za 2,7 % izprašancev (Toš in sodelavci, 1999: 856). V primerjavi s prejšnjimi raziskavami delež
populacije, ki se opredeljuje za izrazito kritične ocene trenutnega stanja v Sloveniji značilno narašča. Zdi se, da pravkar predstavljene značilnosti slovenskega
javnega mnenja indicirajo resne težave, ki se pojavljajo na ravni prevajanja prejšnjega ‘dobrega življenja’ v novo, kakovostno boljše življenje.
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Če povzamem: eksterne regulacije, ki okvirjajo delovanje podjetij v
Sloveniji, so zagotovo rigidne: okolje gospodarskih organizacij je v Sloveniji visoko regulirano. V različnih segmentih gospodarstva imajo isti
rigidni kontekstualni dejavniki diametralno nasprotne učinke. V tržno
osamosvojenih podjetjih (lahko) spodbujajo elemente RKP, v podjetjih,
ki so pod predominantno državno kontrolo, pa inducirajo prenavljanje
‘predtranzicijskih’ koalicij. ‘Tranzicijska’ rigidnost okolja slovenskih
gospodarskih organizacij je torej ambivalentna.
2. Študije primerov, ki jih predstavljamo v 6. poglavju knjige, so omejene na uspešna podjetja. Celo ti primeri ob podatkih, ki nakazujejo elemente njihovih notranjih fleksibilizacij, razkrivajo nekatere omejitve, ki
so s sistemom RKP težko združljive. Primer tovrstnih omejitev je dualna
delavska interesna reprezentacija na ravni slovenskih podjetij. To predstavništvo sestoji iz enotnih, dobro organiziranih sinidikatov, ki se praviloma dopolnjujejo s svetom delavcev in drugimi inštitucijami delavske
participacije. Naše študije primerov kažejo, da je dualna reprezentacija
dela na podjetniški ravni dejavnik, ki v kombinaciji z aktualno visoko
stopnjo notranjega lastništva močno okvirja managerske politike ter značilno zvišuje občutljivost managementa za potrebe ‘človeškega kapitala’.
Vsi analizirani primeri nakazujejo obstoj močnih proizvodnih koalicij
(managerjev in kolektivov zaposlenih). V vseh primerih so se te koalicije
oblikovale v pogojih šibke pozicije eksternih lastnikov.
Groba primerjava z obrazcem RKP razkriva, da ta obrazec ne pozna
dualnega predstavništva zaposlenih na mikro ravni. Že ta razlika implicira ustrezno manjšo fleksibilnost oziroma večjo rigidnost internega trga
delovne sile v slovenskih podjetjih. Tovrstne omejitve ne bi pomenile
večjih težav, če primerjava sodelovanja na ravni madžarskih in slovenskih podjetij, ki jo predstavljamo v 11. poglavju knjige, ne bi razkrila znakov resnejših internih rigidnosti, saj je njena osrednja ugotovitev obstoj
(primerjalno gledano) precejšnje razširjenost nekooperativnih, se pravi
bolj rigidnih odnosov znotraj slovenskih podjetij. Analiza, ki sta jo opravila Dana Mesner Andolšek in Janez Štebe (7. poglavje), tudi nakazuje
notranjo rigidnost organizacij v Sloveniji. Ker analize, ki jih predstavljamo v 7. in 11. poglavju, temeljijo na širših vzorcih, ne le na analizi primerov manjše skupine uspešnih organizacij, so s stališča ocene delojemalskih razmerij in njihove (dis)funkcionalnosti za RKP tem pomembnejše.
Naše analize torej nakazujejo precejšnjo empirično razširjenost rigidnosti delojemalskih razmerij na podjetniški ravni v Sloveniji. Ta rigidnost
je posledica podedovanih rigidnih organizacijskih struktur slovenskih
podjetij, delno pa je tudi dejavnik reprodukcije teh podedovanih struktur. Na splošno lahko rečemo, da je bila množična fordistična proizvodnja, ki je imela ekstremno zavarovane trge, ogrodje, na katerem so se
oblikovale zelo tradicionalne birokratske organizacijske strukture podjetij v Sloveniji. V preteklem desetletju so se te strukture v najbolj dinamičnih sektorjih/podjetjih spreminjale v približke struktur fleksibilne mno-
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žične proizvodnje in fragmentarno v RKP. V nekaterih primerih so se
ohranjale kot ogrodje klasične množične prizvodnje cenovno konkurenčnih izdelkov, v nekaterih primerih so se soočile z razpadom, v nekaterih
pa tudi z državno posredovanimi restrukturacijami, ki so pogosto pomenile le njihovo umetno ohranjanje. Lahko ugotovimo, da je s perspektive
podedovanih tehnološko-organizacijskih struktur podoba interne rigidnosti celo še slabša od tiste, ki jo v posameznih poglavjih ugotavljamo na
ravni delojemalskih razmerij.

Sklep
Omenili smo, da analiza sindikalnega prizorišča skupaj z nekaterimi
drugimi podatki omogoča dokaj zanesljivo sklepanje o rigidnosti eksternih trgov delovne sile v Sloveniji. Ta eksterna rigidnost načelno omogoča
strukturacijo RKP. Študije primerov in primerjalne analize, predstavljene
v 7. in 11. poglavju, kažejo podobo ‘tranzicijskega’ interesnega struktiriranja na mikro ravni, ki je bolj nagnjeno k ohranjanju nefleksibilnosti
/rigidnosti notranjih organizacijskih razmerij. Na podlagi teh ugotovitev
na splošno lahko rečemo, da se v Sloveniji kombinirata eksterna in interna rigidnost. Ta kombinacija je s stališča RKP neugodna. Rezultat kombinacije dveh rigidnosti je neučinkovitost (glej sliko 2.). Ta je še posebej
ekstremna v območjih nedokončanih privatizacij, kjer močno spodbuja
reprodukcijo ‘predtranzicijskih’ koalicij.
Podjetniška izhoda iz te situacije sta dva: ‘nasilna’ deregulacija eksternega trga delovne sile in cenovna konkurenca ali pa notranja fleksibilizacija.
Bistvo strategije ‘nasilne’ deregulacije je neupoštevanje obstoječih
‘uradnih’ institucionalnih regulacij s strani delodajalcev. Zaradi hudih
pritiskov okolja se delodajalci odločajo za tradicionalne regulacije, znotraj katerih je ključ za zmanjševanje stroškov v uporabi številčne fleksibilnosti oziroma obravnavi zaposlenih kot čistega variabilnega kapitala.
Uporaba te strategije je v razmerah institucionalnih rigidnosti načeloma
zapletena in povezana s stroški. Ob blokadah na drugih ravneh sistema
(npr. sodišča) je ta strategija lahko vsaj kratkoročno racionalna izbira, saj
temelji na relativno uspešnem izogibanju institucionalno predvidenim
stroškom.
Druga pot je seveda težja. Povezana je s kompleksnimi prenovami ‘človeških virov’ in tehnoloških sistemov. Za nekatere predstavnike skupine
uspešnih, ki so bili izpostavljeni hudi konkurenci, kar nedvomno sugerirajo izsledki študij primerov uspešnih podjetij, je značilna naslonitev na
elemente te druge, težje strategije. Le v tej relativno majhni skupini zelo
uspešnih, od države osamosvojenih podjetij, ki so se trdno zasidrala v
mednarodno menjavo, imajo visoko regulirani eksterni trgi delovne sile –
v pomenu spodbujanja elementov RKP – pozitivne učinke.
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Notranja fleksibilizacija in rast teh podjetij sta ključna dejavnika, ki ob
predpostavki (konstrukcije) ustrezne podporne države odločata o približevanju slovenskega gospodarstva obrazcu RKP in socialnega tržnega
gospodarstva na sploh. Ta težavna, dokaj izvirna pot obeta Sloveniji stik
s sistemom raznovrstne kakovostne proizvodnje. To je vsebina uspešne
vključitve Slovenije v Evropo.
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3. GOSPODARSKO PRESTRUKTURIRANJE
IN INTERNACIONALIZACIJA V SLOVENIJI:

STRATEGIJA MAJHNE DRŽAVE ZA PREŽIVETJE IN RAZVOJ1
Yoji Koyama*
Uvod
Slovenija leži v skrajnem severnem delu nekdanje Jugoslavije in meji na
Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Je majhna država s površino
20.251 kvadratnih kilometrov in ima manj kot 2 milijona prebivalcev. Dežela je bila etnično najbolj homogena med republikami in avtonomnima
pokrajinama nekdanje Jugoslavije, saj je kar 90,1 odstotka prebivalcev
Slovencev. Bila je najbogatejša republika v nekdanji Jugoslaviji. Slovenski BDP na prebivalca je bil več kot dvainpolkrat višji od jugoslovanskega
povprečja. V začetku osemdesetih je Slovenija, ki je predstavljala samo
8,3-odstoten delež jugoslovanskega prebivalstva, dosegala do 18 odstotkov jugoslovanskega BDP in celo do 25 odstotkov celotnega jugoslovanskega izvoza. Iz Slovenije je prihajalo okoli 33 odstotkov vsega jugoslovanskega blaga, namenjenega za zahodni trg. Njen prispevek je obsegal
kar 25 odstotkov celotnega prihodka zveznega proračuna.2
Če pogledamo v zgodovino, je bil slovenski narod več kot enajst stoletij, tj. od druge polovice osmega stoletja do konca 1. svetovna vojne, pod
vladavino tujih oblasti, kot sta Nemčija in Avstrija.3 To obdobje se je končalo leta 1918 s propadom avstro-ogrskega cesarstva, Slovenci pa so nato
s Srbi in Hrvati ustanoviti skupno državo. To je bila prva Jugoslavija, ki jo
*
1

2

Dr. Yoji Koyama, profesor za ekonomijo vzhodnoevropskih držav in Rusije,
Ekonomska fakulteta Univerze v Niigati.
Ko sem aprila 1997 in julija 1998 dvakrat na kratko obiskal Slovenijo, sem se srečal in pogovarjal z mnogimi raziskovalci z različnih področij – ne le z ekonomije,
temveč tudi s sociologije in političnih ved. Posebej bi se rad zahvalil dr. Danici
Fink-Hafner, ki je pripravila moj obisk, medtem ko je bila v ZDA, in katere knjiga
(Fink-Hafner in Robbins, 1997) mi je bila v veliko pomoč; dr. Marku Lahu in dr.
Bogdanu Kavčiču, ki sta pripravila moj pogovor s slovenskimi raziskovalci. Posebna zahvala gre tudi dr. Marjanu Svetličiču (vodji Centra za mednarodne odnose
Univerze v Ljubljani) in dr. Jožetu Mencingerju (predstojniku Ekonomskega instituta Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in rektorju Univerze v Ljubljani). Pri
nastajanju tega članka mi je bilo v veliko pomoč njuno mnenje in gradivo, ki sta
mi ga priskrbela. Rad bi poudaril, da je ta članek rezultat pogovorov s številnimi
slovenskimi raziskovalci, ki jih ne navajam poimensko. Pri pisanju so mi zelo pomagala tudi poročila Svetovne banke. Seveda pa gre vse morebitne napake pripisati izključno meni.
Glede podatka o slovenskem prispevku v zvezni proračun sem navedel številko,
ki jo je omenil g. Slavko Mihelič v mojem intervjuju 24. aprila 1991. Koyama
(1996), str. 289.
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je pozneje zajel vihar nacionalnih konfliktov. Po 2. svetovni vojni je Tito
ustanovil drugo (nekdanjo) Jugoslavijo kot državo s socialistično ureditvijo. Po letu 1950 je Jugoslavija oblikovala decentraliziran, samoupravljavski socializem, ki je temeljil na družbeni lastnini delovnih sredstev in se
je do poznih sedemdesetih let razvijal z dokaj visoko stopnjo rasti. Vse
dokler se je jugoslovansko gospodarstvo zadovoljivo razvijalo, med jugoslovanskimi narodi ni bilo čutiti nezadovoljstva. Toda v začetku osemdesetih let je začelo jugoslovansko gospodarstvo stagnirati, v sredini osemdesetih pa je zašlo v krizo. Zvezi komunistov Jugoslavije (ZKJ) ni uspelo
najti učinkovitih rešitev za premostitev gospodarske krize.4 Zato je ZKJ,
ki je imela vlogo povezovalca različnih republik in narodov, postopno izgubljala svoj ugled. V ZKJ se je antagonizem med republikami vse bolj
občutil, dokler ni januarja leta 1990 ZKJ dokončno razpadla. Od aprila
do decembra 1990 so v republikah potekale svobodne volitve, ki so temeljile na večstrankarskem sistemu. V Sloveniji so prve svobodne volitve
potekale v aprilu. Posledica je bila oblikovanje nekomunistične vlade,
novo izvoljeni predsednik pa je postal »socialnodemokratski komunist«
Milan Kučan.
Po preteku skoraj 50-letnega obdobja po koncu 2. svetovne vojne, ki je
prinesla jugoslovanskim narodom, ki so se borili za osvoboditev svoje
države, izkušnjo enotnosti, se je mednarodno okolje zelo spremenilo.
Tako se je na primer Gorbačov, ki je uvedel perestrojko, v letu 1988 odpovedal principu omejene politične suverenosti. Socializem v vzhodnoevropskih državah se je postopno začel razkrajati. Zrušila se je jaltska ureditev in končala hladna vojna. Tudi grožnja Sovjetske zveze je začela
izginjati, torej prav tisti dejavnik, ki je narode nekdanje Jugoslavije združil v eno državo (naj spomnim na izključitev Jugoslavije iz Kominforma
leta 1948, madžarski upor leta 1956, zadušitev reforme na Češkoslovaškem leta 1968 itn.). Poleg tega je splahnel strah pred nemškim in italijanskim ekspanzionizmom, ki je že tradicionalno predstavljal veliko grožnjo
za slovenski narod. Evropska skupnost pa je spodbujala nadaljnje integracije. »Konec hladne vojne je povzročil, da je globok politični, ideološki
in vojaški prepad na slovenski zahodni in severni meji z Italijo in Avstrijo
postal politično zastarel in gospodarsko škodljiv. Slovenci so bili izmed
republik bivše Jugoslavije najbolj izpostavljeni in občutljivi na vse večji
vpliv zahoda, ki je prinašal gospodarski liberalizem in politično demokracijo« (Bebler, 1997, str. 138).
Zato so Slovenci želeli čimprej uiti s potapljajoče se ladje, se vrniti v
Evropo in se priključiti toku evropske integracije.5 Junija 1991 je Sloveni3
4
5

Za podrobno zgodovino slovenskega naroda glej Bederly in Kraft (1997) ter Prunk
(1996).
Za več o medsebojni povezavi med gospodarsko krizo in nacionalnimi konflikti
glej Koyama (1996), 5. in 10. poglavje, in Koyama (1997).
Za več o slovenski »evropski orientaciji« glej Brinar (1999).
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ja razglasila svojo neodvisnost in 8. oktobra istega leta predstavila novo
valuto, tolar. Cilj tega je bil prekinitev povezanosti slovenske monetarne
politike z monetarno politiko jugoslovanske federacije, s tem pa prekinitev vezi s hiperinflacijskimi trendi preteklosti (World Bank, 1999b, str. 2).
Članstvo v Evropski uniji je postalo glavni cilj za vlado in opozicijske
stranke. 10. junija 1996 je Vlada RS z Evropsko unijo podpisala pridružitveni sporazum in hkrati zaprosila za članstvo v EU.
Na tem mestu bi želel pojasniti več stvari. Prvič, ko sem aprila 1991
obiskal Slovenijo, tj. neposredno pred razpadom federacije, sem dvomil
o njeni osamosvojitvi, saj je bila slovenska industrija na evropskih trgih
manj konkurenčna kot pa na jugoslovanskem trgu. Zdi se mi, da je podobno stališče zagovarjalo večje število slovenskih poslovnežev v okviru
Gospodarske zbornice.6 Toda osem let pozneje slovensko gospodarstvo
kljub takim slabim obetom dobro deluje. Kaj je torej vzrok uspeha?
Drugič, država se podobno kot druge države na prehodu spopada z nalogami prehoda v tržno gospodarstvo. Seveda poteka ta prehod od poltržnega v popolnoma tržno gospodarstvo, saj je bil v Sloveniji v veljavi
decentraliziran samoupravljavski socializem, ki se je od sovjetskega zelo
razlikoval. Toda država se je morala v prehodnem obdobju spopasti s številnimi nalogami. Kako so bile te naloge izpeljane?
Tretjič, cilj Slovenije je članstvo v EU do leta 2001. V ta namen je Slovenija prevzela Acquis communautaire, torej celotno zakonodajo, ki so jo
države članice sestavile na podlagi svojega temeljnega sporazuma.7 Slovenijo ta obvezuje k prestrukturiranju gospodarstva in izboljšanju pravnega okvira, s čimer bi zadostila zahtevam EU. V kakšni meri so bile te
naloge izpolnjene in katere naloge še ostajajo?

Slovenska strategija za preživetje in razvoj
Želje po pridružitvi ES/EU so bile izražene že leta 1989 še v obdobju nekdanje Jugoslavije. Leta 1989, torej kmalu po sprejetju programa Evropa
1992, so v nekdanji Jugoslaviji potekale raziskave, kako se pripraviti na
novo Evropo. V Sloveniji je bila ustanovljena posebna koordinacijska komisija za Evropo 1992, ki naj bi usklajevala vse dejavnosti prilagajanja.
Po razglasitvi neodvisnosti je članstvo v EU postalo prednostna naloga
Slovenije. Toda pridobitev članstva ni lahka. Slovenija se je najprej pridružila Efti. Svetličič pravi, da je Efta postala ‘čakalnica’ za EU. Pridružitev k Efti praktično pomeni upoštevanje standardov in pravil EU (dejansko prilagoditev gospodarstva), ne pomeni pa priložnosti za sodelovanje
pri oblikovanju EU. Povedano drugače: takoj za članstvom v EU je to druga najboljša rešitev (Svetličič, 1998, str. 36).
Nato je Slovenija poskusila sodelovati z državami Cefte (s Poljsko, Češ6
7

Skepticizem slovenske Gospodarske zbornice ob neodvisnosti opisuje Nakamura
(1995).
Glej Ikeda (1999, str. 2) za natančnejšo razlago Acquis communautaire.
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ko, Slovaško in z Madžarsko). Z razvojem v Cefti in s težavami, na katere
je Slovenija naletela pri pogajanjih o pridružitvenem sporazumu z EU, je
postala pridružitev k Cefti primernejša metoda za nadomestitev izgubljenih trgov v nekdanji Jugoslaviji. Na makrostrateški ravni Cefta pomeni
‘prostor za dihanje’ za tiste dele slovenske industrije, ki izgubljajo svojo
konkurenčnost. Novembra 1995 je bil s Cefto podpisan pristopni sporazum, članstvo pa je začelo veljati 1. januarja 1996. Podpisnice so se za
prehodno obdobje, ki se bo končalo 1. januarja 2001, sporazumele o
vzpostavitvi območja proste trgovine (Svetličič, 1998, str. 27–28).
V Sloveniji je bilo najprej čutiti močno naklonjenost pridružitvi ES/EU
(t. i. evroevforija). Pozneje so se delno okrepila tudi skeptična stališča
(evroskepticizem). To lahko povežemo s streznitvijo, ki je bila izraz
evropske nesposobnosti pri reševanju vojne v Bosni, in z dejstvom, da je
‘EU stopila na stran Italije’. Tako je namreč ta korak razumelo splošno
javno mnenje, ko je Italija blokirala slovenski pridružitveni sporazum
(Svetličič, 1998, str. 32). K zadnji točki bi dodal še to, da je leta 1994 Berlusconijeva vlada zahtevala kompenzacijo za tisto premoženje italijanskih državljanov, ki ga je takoj po 2. svetovni vojni zasegla jugoslovanska
vlada. Lastništvo zemlje s strani tujcev pa je bilo v nasprotju z Ustavo RS.
To težavo je na koncu rešil »španski kompromis«.8 V ustavi je bil popravljen 68. člen, tako da zdaj tujci lahko pridobijo pravico do lastništva
nepremičnin, kot to določata zakon in mednarodna pogodba, toda pod
pogojem, da je z državo, iz katere tujci prihajajo, podpisana pogodba o
recipročnosti (Svetličič, 1998, str. 59). Z odstranitvijo ovir je bilo junija
1996 z EU mogoče skleniti pridružitveni sporazum. Cilj Slovenije je
članstvo v EU do leta 2001.
Po razglasitvi neodvisnosti je morala slovenska vlada zarisati različne
dolgoročne strategije in vizije. Sredi leta 1993 se je vlada obrnila na Zavod za makroekonomske analize in razvoj, ki naj bi oblikoval dolgoročno
strategijo gospodarskega razvoja. Aprila 1995 je zavod predstavil obsežno
poročilo z naslovom Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, naslov
ene izmed knjig v sklopu Strategije je bil: Približevanje Evropi – rast,
konkurenčnost in razvoj. Glavni cilji strategije so:
i) hitrejša gospodarska rast in približevanje razvitim evropskim državam;
ii) večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva;
iii) vključitev v evropsko integracijo;
iv) trajno vzdrževanje ekonomske rasti z ekološkega, socialnega in
etničnega vidika.9
8

9

Uporabljam izraz »španski kompromis« (Svetličič, 1998, str. 35; Brinar, 1999, str.
248), čeprav za ta izraz nisem našel razlage. Nakamura poroča, da je Španija leta
1994 kot predsedujoča država v EU dala predlog za kompromis, toda o tem ni
dana natančnejša razlaga (Nakamura, 1995, str. 78). Morda izraz izhaja iz tega.
»Strategijo« na kratko predstavi japonski diplomat v Nakamura (1995). Pri četr-
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Svetličič pravi, da do večje konkurenčnosti lahko pride le v stabilnih
makroekonomskih pogojih, in to skupaj z razvojem primerne socialne
infrastrukture. Osnovni pogoji za razvoj so kakovost delovne sile, hitrejši
tehnološki napredek in rast podjetništva. Vloga države je mišljena le
dopolnilno. Podjetja naj bi na trgu delovala samostojno (Svetličič, 1998,
str. 15). Konkurenčnost ni mišljena le kot nižanje cen. Krepitev konkurenčnosti je resda glavni cilj, toda ne z nižanjem cen, temveč z izboljševanjem kakovosti, trženja, tehnološkega razvoja in s preusmeritvijo v proizvodnjo blaga višjih cenovnih razredov (Svetličič, 1998, str. 25).
Zanimivo je, da je Svetličič Slovenijo primerjal z Japonsko. Navaja pa,
da povezave med liberalizacijo in politiko konkurenčnosti, ki je sicer
podobna japonski, le ni mogoče primerjati. Japonska je določene industrijske sektorje ščitila pred zahodno konkurenco, hkrati pa je znotraj
sektorjev spodbujala konkurenčnost med domačimi podjetji. Današnja
globalizacija, predvsem pa majhnost slovenskega nacionalnega gospodarstva tako politiko popolnoma onemogočata (Svetličič, 1998, str. 16).
Svetličičeva hipoteza je, da bi bila cena, če bi ostali zunaj EU, enostavno višja. Cena za nevključitev so majhni, fragmentirani trgi in druge
pomanjkljivosti, povezane s tem (Svetličič, 1998, str. 39).
Vzporedno s potegovanjem za članstvo v EU pa se slovenska vlada
poteguje tudi za članstvo v Natu. Večina prebivalstva to politiko podpira.
V raziskavi javnega mnenja marca 1997 je 62 odstotkov vprašanih vladno
politiko glede članstva v Natu podprlo (povečanje od 44 odstotkov v
obdobju 1994/1995). Ta delež je višji kot pri podpori članstva v EU (53
odstotkov) (Svetličič, 1998, str. 31). Pri širjenju Nata proti vzhodu je bila
Slovenija uvrščena v prvo skupino kandidatk, skupaj s Poljsko, Češko, z
Madžarsko in Romunijo, in je bila skoraj sprejeta. Tokrat se to ni zgodilo,
ker ji ni uspelo dobiti podpore ZDA. Toda z gotovostjo lahko trdimo, da
bo Slovenija sprejeta v Nato v bližnji prihodnosti.
Poglejmo si tudi, na čem temelji strategija za preživetje in razvoj. V
tem pogledu zelo veliko pove Svetličičeva razprava: »Small Countries in a
Globalized World: Their Honeymoon or Twilight?«. Njegovo mnenje lahko
povzamemo v dveh točkah: Prvič, zaradi temeljitih tehnoloških sprememb, informacijske revolucije in sprememb, ki jih ta prinaša, majhne
države laže preživijo kot »včeraj«; zunanje okolje povečuje majhnost.
Glede na globalizacijske tendence in vse večji pomen ekonomije velikega
obsega bi morali tezo, da majhne države ne morejo preživeti, zavreči.
Drugič, preživetje majhne države v globaliziranem gospodarstvu je v veliki meri odvisno od sposobnosti čim hitrejšega prilagajanja spreminjajočemu se zunanjemu okolju (Svetličič, 1997, str. 3).

tem cilju je Svetličič zapisal ‘etično stališče’, toda sklicujoč se na japonsko besedilo, ki ga je prevedel Nakamura, je pravilno ‘etnično stališče’. Potrdilo tega lahko
najdemo tudi v Majcen (1999, str. 3).
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Tabela 1: Prednosti in slabosti majhnih držav
Prednosti

Slabosti

a. Prednosti majhnega socialnega in političnega
področja, kjer se družbena (kulturna, religiozna) kohezija lažje doseže, različne strategije se
boljše izvajajo in sistem je stabilnejši.
b. Majhne države ne nosijo odgovornosti za mednarodna ureditev, ki pa ima za večje države visoko ceno.
c. Možnost močnejših in hitrejših prilagoditev
(fleksibilnost, hitro prilagajanje, izbira prave
taktike).
d. Boljše možnosti – niše – za specializacijo (pridobitve z mednarodno trgovino, investicije in
specializacija tudi z močnejšo internacionalizacijo).
e. Koristi od razlike med višjimi svetovnimi cenami in nižjimi nacionalnimi cenami (‘price takers’).
f. Vse večje koristi boljših izobraževalnih sistemov glede na naraščajočo vrednost človeškega kapitala in socialnih odnosov kot produkcijskega dejavnika.
g. Vzpostavljanje računalniških mrež in telekomunikacija sta relativno močnejše orožje za majhna podjetja in države kot za večja.

a. Šibak položaj v mednarodnih odnosih kot
posledica pomanjkanja moči in vpliva.
b. Zunanja politika/sistem in pogoji (stopnje rasti, pogoji povpraševanja itn.) ustvarjajo odvisnost.
c. Pomanjkanje naravnih bogastev, delovnih in
lokalnih faktorskih pogojev, ali bolje: pomanjkanje celotnega nacionalnega kompleksa konkurenčnih prednosti (Porterjev model konkurenčnosti).
d. Nezmožnost uveljavljanja ekonomije obsega.
e. Omejeni finančni viri in tako tudi omejenost
zmogljivosti za raziskave in razvoj. Pomanjkanje možnosti za ambicioznejše in inovativnejše
strategije.
f. Lahka monopolizacija lokalnih industrij.
g. Šibke možnosti za enakovredno partnerstvo v
strateških zvezah, ki so rastoča modalnost
mednarodnega sodelovanja.

Vir: Svetličič (1997), str. 11.

Za podkrepitev teh argumentov primerja in razišče prednosti in slabosti majhnih držav (Tabela 1). Po eni strani so slabosti majhnih držav,
kot je Slovenija: šibak položaj v mednarodnih odnosih kot posledica pomanjkanja moči in vpliva; pomanjkanje naravnih bogastev, delovnih in
lokalnih faktorskih pogojev; nezmožnost udejanjanja ekonomije obsega
zaradi majhnega domačega trga, omejeni finančni viri in omejenost
zmogljivosti za raziskave in razvoj itn. Po drugi strani pa so prednosti
majhnih držav: lažje doseganje družbene (kulturne in religiozne) kohezije, boljše izvajanje strategij in stabilnejši sistem; odstotnost odgovornosti
za mednarodni red, ki ima za večje države lahko visoko ceno; močnejše
in hitrejše možnosti prilagajanja; boljše možnosti za specializacijo; računalniško opremljanje in telekomunikacija, ki sta relativno močnejše
orožje za majhna podjetja in države kot pa za večja, itn.
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Tabela 2: Priložnosti za majhne države
a. Krepitev demokracije v svetu odpira možnosti za ustanavljanje večjega števila majhnih držav.
b. Integracija z drugimi državami kot nadomestilo za sicer šibak varnostni položaj z močnimi kolektivnimi
varnostnimi sistemi.
c. V primerjavi z gospodarsko močjo je vplivnost vojske vse šibkejša, to pa majhnim državam omogoča
povečati vpliv v mednarodnih odnosih, saj predstavljajo potencial za obetajočo gospodarsko rast.
d. Doseganje vplivnega položaja na enem (specializiranem) področju, pridobivanje vpliva na drugih
področjih.
e. Možnost hitrega prilagajanja in boljših napovedi.
f. Boljši dostop do svetovnih trgov, kar je posledica liberalizacije mednarodne trgovine. Pomembnejši
je neoviran dostop na svetovni trg kot pa velik nacionalni trg.
g. Uživanje ugodnosti za majhne države (‘free rider’) in eksternalij.
h. Koristi od posnemanja raziskav in razvoja drugih držav. Z izkoriščanjem konkuriranja na podlagi časa,
s hitrim posnemanjem vodilnih tehnoloških izdelkov in ob upoštevanju hitrih tehnoloških sprememb
lahko majhne države izboljšajo svoje dobičkonosne kapacitete.
i. Omogočanje uresničitve ekonomije obsega in pridobivanje dostopa do znanja drugih z globalizacijo
(z naložbami, usmerjenimi v tujino, s strateškimi povezavami).
j. Uporabljanje produktivnih kombinacij razvojnih strategij posnemanja in inovacij ponuja možnost za
izkoriščanje vse bolj strmih krivulj učenja.
k. Zmanjševanje stroškov transporta in komunikacije dandanes majhnim državam omogoča udeležbo
v globalni ekonomiji, in to tudi na tistih področjih, ki so bila prej omejena na večje države.
l. Vse večji pomen ustvarjenih sredstev; zmogljivosti majhnih držav za ustvarjanje takih sredstev so
relativno večje kot pri naravnih bogastvih in materialnih naložbah.
m. Uvajanje fleksibilnih tehnologij zmanjšuje pomen ekonomije obsega.
n. Z vse večjim pomenom mednarodnega trgovanja s polizdelki majhne države/podjetja kot dobaviteljice
laže najdejo primerne niše.
o. Zaradi vse večjega pomena diferenciranja izdelkov in storitev ter zaradi prilagajanja lokalnim potrebam
so majhne države privlačnejše za neposredne tuje naložbe, to pa odpira nove priložnosti za podpiranje
tujih naložb s strani lokalnih raziskav in razvoja.
p. Dostop do integriranih finančnih trgov je (vsaj kratko- in srednjeročno) priložnost za premostitev ovir,
povezanih z omejenimi zmogljivostmi nacionalnih skladov.
Vir: Svetličič (1997), str. 13–14.

Podobno Svetličič primerja in razišče tudi priložnosti za majhne države (tabela 2) in nevarnosti za majhne države (tabela 3). Poudarja, da imajo majhne države kljub nekaterim slabostim in ogroženosti danes v rokah tudi močne adute in priložnosti, ki presegajo njihove šibke točke. Po
njegovem mnenju ni odločilna majhnost domačih trgov, temveč dostop
na svetovni trg. Majhnim državam, kot je Slovenija, ni treba imeti celotnega sektorskega razpona industrije. Najti pa morajo prava, zanje primerna področja, tj. niše, in se na teh področjih specializirati. V ta namen
bi morali vse dejavnosti v celoti internacionalizirati.
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Tabela 3: Nevarnosti za majhne države
a. Erozija suverenosti z vsemi posledicami za politično in kulturno avtonomijo
(ogroženost kulturne homogenizacije).
b. Varnostno tveganje, večja občutljivost na zunanjepolitične vplive, visoka stopnja odvisnosti
od zunanjih pogojev.
c. Oligopolizacija svetovnega trga, kjer imajo močnejši prednosti pri postavljanju cen in splošnih pogojev.
d. Homogenizacija potrošniških vzorcev, s tem pa vse večji pomen ekonomije obsega.
e. Zmanjšane možnosti pri vzpostavljanju zasebnih standardov (v podjetjih) po prevzemu s strani javnih
organov (državnih, regionalnih) in podobnih javnih standardov.
Vir: Svetličič (1997), str. 14.

Raziskovalni center za mednarodno konkurenčnost Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj je oblikoval vrsto industrijskih politik. Strategija za povečanje konkurenčnih možnosti slovenske industrije, ki jo je
predstavil center, je temeljila na podobnem zavedanju težav kot Svetličičeva razprava. Na tem mestu tega ne morem podrobneje osvetliti, zato
naj povzamem samo bistvo: Slovenska podjetja morajo širiti portfelj proizvodov, toda posledica tega so nizke ekonomije obsega ter neustrezen
poudarek na razvoju tehnologije in raziskav ter na komercializaciji novih
proizvodov. V prihodnje bi morala Slovenija večji poudarek dajati trženju. Razvoj slovenskih blagovnih znamk je najpomembnejši pogoj za
konkurenčnost na mednarodnih trgih. Podjetja bi morala razširiti svojo
prisotnost na že obstoječih trgih in prodreti na nove tržne segmente in v
nove niše. Stopnja tehnološke kompleksnosti proizvodov in proizvodnih
procesov je sorazmerna z dodano vrednostjo na zaposlenega. Stopnja
tehnološke kompleksnosti, ki se meri z dodano vrednostjo, je bila leta
1978 v Nemčiji 3,1-krat višja od slovenske, vrzel pa se je od takrat povečala na 5,02-kratnik. V tem pogledu mora biti zvišanje stopnje tehnološke kompleksnosti pomemben cilj. Ukrepi za dosego cilja so: tehnološka
posodobitev slovenske industrije; uvajanje informacijske tehnologije v
podjetjih; financiranje posodabljanja v podjetjih; izobraževanje vodilnih
delavcev in industrijsko usposabljanje; reorganizacijo tehnološkega
kadra (tj. tista skupina zaposlenih med vodilnimi delavci in navadnimi
delavci, ki izdelajo podatke in na podlagi teh sprejemajo odločitve ter
nastopajo kot možgani podjetja); povečanje deleža BDP v materialne
naložbe (od 18 odstotkov v letu 1993 do več kot 25 odstotkov do leta
2000); spodbujanje malih in srednjih podjetij; promocija tujih naložb,
usmerjenih na domači trg, itn. (Dimovski, 1996, str. 13–22).
Do kakšne mere so te strategije uspešne? Poglejmo si gospodarske
rezultate.

Gospodarski rezultati
1) Stroški in koristi od odcepitve in neodvisnosti
Slovenija je izkusila »dvojno tranzicijo, iz socialističnega v tržno gospodarstvo in iz regionalnega v nacionalno gospodarstvo« (Mencinger, 1996,
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str. 417). Prednosti zgodnjega začetka pri vzpostavljanju tržno orientiranih reform v nekdanji Jugoslaviji (prva je bila sredi šestdesetih let) je
izkoristila tudi Slovenija. Določeno prednost je pridobila tudi sama in je
bila zato pri uvajanju gospodarskih reform v boljšem položaju kot druge
nekdanje socialistične države, prav tako tudi pri prilagajanju »evropskim
vrednotam« in pri vztrajanju pri trezni gospodarski politiki. Vzroke
resne gospodarske krize v državah na prehodu je raziskoval tudi znani
madžarski ekonomist Janos Kornai in v zvezi s tem uporabljal izraz »tranzicijska gospodarska kriza«. Po njegovem mnenju je vzrok krize prehod
iz gospodarstev omejene ponudbe v gospodarstva omejenega povpraševanja (Kornai, 1995, str. 175). Toda v slovenskem primeru tranzicijska
recesija ni bila tako huda. Ker je bilo gospodarstvo vrsto let decentralizirano, je v osemdesetih letih nad primanjkljajem v ponudbi prevladal
vpliv nezadostnega povpraševanja, večina izvoza pa je bila preusmerjena
proti zahodni Evropi. Cena, ki sta jo povzročili odcepitev in neodvisnost,
je bila višja (Mencinger, 1996, str. 416–417).
Poglejmo si ceno odcepitve in neodvisnosti, kot jo navaja Mencinger:
Slovensko gospodarstvo je odcepitev močno prizadela, k temu pa so pripomogli poznejši politični in gospodarski procesi v ostankih nekdanje
federacije. V prvih mesecih neodvisnosti je k inflacijskemu pritisku veliko prispeval »ponudbeni šok«. Slovenija je imela izgube tudi zaradi sovražnih aktivnosti, ki so bile usmerjene na poslovne enote v preostalih
republikah, predvsem zaradi nesorazmernosti v lastništvu. Leta 1990 so
imela slovenska podjetja v drugih republikah v lasti 2710 poslovnih enot
in 62 podjetij v primerjavi s samo 690 poslovnimi enotami in 9 podjetji,
ki so jih imele druge republike v Sloveniji. Vezi s preostalim svetom še
vedno ovirajo druga nerešena vprašanja, kot na primer odgovornost za
jugoslovanski zunanji dolg in devizne rezerve, nefinančne naložbe, 2500
različnih dvo- in večstranskih pogodb o izvoznem kontingentu, transportnih dovoljenjih itn. (Mencinger, 1997, str. 209).
Toda izkazalo se je, da so ta vprašanja pravzaprav manj pomembna.
Najpomembnejše in najteže je bilo premagati skoraj dokončno izgubo
jugoslovanskega trga s 23 milijoni ljudi. Glede na strukturo prodaje in nakupa je leta 1990 57,3-odstoten delež celotne prodaje slovenskih podjetij
predstavljal slovenski trg, 17,9 odstotka druge države in 24,8 odstotka
druge republike nekdanje Jugoslavije. 63,2 odstotka celotne slovenske nabave je izviralo iz Slovenije, 15,2 odstotka iz drugih držav in 21,6 odstotka
iz drugih republik nekdanje Jugoslavije. Mencinger je leta 1992 izračunal
‘normalno’ vrednost ‘ustreznega izvoza’. To vrednost je pomnožil z razmerjem med prodajo v druge jugoslovanske republike s prodajo v druge
države (24,8/17,9) in dobil vrednost ‘normalnega’ izvoza v Jugoslavijo za
leto 1992. Izgube je ocenil z odštetjem dejanskega izvoza od ‘normalnega’
izvoza. Po njegovih ocenah je Slovenija izgubila 74,1 odstotka ‘normalnega’ izvoza v Jugoslavijo, 18,8 odstotka ustreznega ‘normalnega’ izvoza in
45,2 odstotka celotnega ‘normalnega’ izvoza (Mencinger, 1997, str. 210).
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Tako izrazito zmanjšanje trgovine z nekdanjimi jugoslovanskimi republikami je bilo osnovni vzrok gospodarske krize. BDP se je leta 1991
zmanjšal za 8,9 odstotka, 1992 pa za 5,5 odstotka. Stopnja brezposelnosti, ki je bila leta 1989 2,6-odstotna, je narasla na 7,3 odstotka v letu 1991
in na 9,1 odstotka leta 1993. Najbolj sta bili prizadeti dve skupini: mladi
iskalci zaposlitve in nekvalificirani delavci. Medtem ko je bila 1993 povprečna stopnja brezposelnosti 9,1-odstotna, je bila v starostni skupini od
15 do 24 let 24,2-odstotna (Svetlik, 1997, str. 218).
Da bi slovenska podjetja nadomestila hud izvozni padec na trgih nekdanje Jugoslavije, so si prizadevala povečati svoj izvoz na zahodnoevropske trge. Leta 1992 se je izvoz povečal za 33 odstotkov, uvoz pa za 28
odstotkov. Toda rezultati za leto 1993 so bili veliko manj spodbudni. Skupen izvoz se je zmanjšal za 9 odstotkov, skupen uvoz pa se je povečal za
5,9 odstotka. Ta izrazit upad v skupnem izvozu je bil v dobršni meri posledica kolapsa trgovinske menjave z nekdanjo Jugoslavijo, ki je upadla
za 37 odstotkov (s 1.508 milijonov dolarjev na 963 milijonov dolarjev). V
tem težavnem obdobju je bila še posebej pomembna relativna odprtost
nemškega trga (Mencinger, 1997, str. 211–214). Delež EU v celotnem slovenskem izvozu je narasel s 60,9 odstotka leta 1992 na 67,2 odstotka leta
1995, delež v celotnem uvozu pa s 59,6 odstotkov na 68,9 odstotkov v istem obdobju. Gonilna sila slovenskega izvoza v EU so bili tisti proizvajalci, ki so se preusmerili iz nekdanjih jugoslovanskih trgov. To je bila predvsem obutvena, kemična, tekstilna, papirna in kovinskopredelovalna
industrija. V drugi četrtini leta 1993 je gospodarstvo doseglo najnižjo točko, potem pa je prizvodnja začela naraščati. Leta 1993 je BDP narasel za
2,5 odstotka in od takrat naprej raste (World Bank, 1999b, str. 49).
Zdi se, da je slovensko gospodarstvo konkurenčno kljub prejšnjim
pesimističnim pričakovanjem. Kje lahko iščemo razloge? Ko sem leta
1997 obiskal Slovenijo, sem o tem povprašal nekaj ekonomistov. Glede
na njihova pojasnila lahko razloge iščemo v naslednjih dejavnikih: prvič,
slovenska podjetja si pod pritiskom trga prizadevajo, da bi se posodobila.
Drugič, Sloveniji je uspelo podedovati celoten delež izvoza, ki ga je
Evropska skupnost pripisala nekdanji Jugoslaviji. Tretjič, z Avstrijo in
Nemčijo je Slovenija oblikovala delitev dela, ki je podobna delitvi dela
med Jugovzhodno Azijo in Japonsko. Tako na primer nekatera slovenska
podjetja proizvajajo dele (npr. avtomobilske sedeže za BMW), druga podjetja pa proizvajajo in izvažajo tekstilne proizvode pod blagovnimi znamkami tujih podjetij.
Štiri leta po odcepitvi in razglasitvi neodvisnosti je Mencinger ugotovil: »Prednosti odcepitve očitno prevladujejo nad njeno ceno. Stroški
preusmerjanja trgovine z zaščitenih na konkurenčna tržišča so bili namreč veliki, toda odcepitev je okrepila gospodarsko prestrukturiranje,
prinesla trezno gospodarsko politiko in dopustila zgraditev ‘normalnega’
gospodarskega sistema« (Mencinger, 1997, str. 213).
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2) Novejše tendence
Po letu 1993 se slovensko gospodarstvo nenehno razvija, leta 1996 je preseglo stopnjo iz leta 1990. Leta 1997 je bil dohodek na prebivalca 9.161
ameriških dolarjev, kar je ustrezalo približno 13.000, dolarjem izmerjenim po pariteti kupne moči (World Bank, 1999a, str. 1). Ta številka je bila
višja od številke Češke republike. Med državami v tranziciji je Slovenija
najbogatejša.
Država je bila že prej zelo odvisna od trgovanja s tujino, toda odcepitev od Jugoslavije in neodvisnost sta to odvisnost še povečali. Seštevek
izvoza in uvoza blaga in storitev skupaj presega 100 odstotkov bruto
domačega proizvoda. Leta 1997 je bil na primer delež izvoza blaga in storitev v BDP 57,1 odstotka, delež uvoza pa 58,3 odstotka. Slovensko majhno in odprto gospodarstvo je torej zelo občutljivo na zunanja gospodarska nihanja (World Bank, 1999b, str. 5).
Tabela 4: Makroekonomski kazalci, 1992–98
Realna ekonomija
Realni BDP (sprememba v odstotkih)
BDP (v milijardah USD)
Dohodek na prebivalca (v USD)
Indeks cen na drobno – CPI (povprečje za obdobje)
Stopnja brezposelnosti ( %)
Bruto nacionalno varčevanje (v % BDP)
Bruto domače investicije (v % BDP)
Javne finance (v % BDP)
Centralna bilanca državnega proračuna
Splošna bilanca državnega proračuna
Bruto javni dolg

1992

1993

–5,5

2,8
5,3
4,1
12,52 14,39 18,74
6.366 7.233 9.431
32,3
19,8 12,6
9,1
9,1
7,4
21,5
24,8 23,3
19,3
20,9 23,4

3,3
3,8
4,0
18,86 18,82 19,63
9.471 9.161 9.899
9,7
9,1
7,9
7,3
7,4
7,7
23,6
23,8 24,3
23,4
23,7 24,3

–0,3
0,3
21,0

0,4
–0,2
18,6

1,0
0,0
27,9

0,6
0,3
28,8

–1,1
–1,1
27,3

–0,9
–1,0

8,8
63,7

11,5
42,4

31,1
27,9

9,6
21,4

2,8
24,0

14,4
24,3

6.275
201,3
8,3
24,9
17,6
–0,9
0,2

Denar in kredit (konec leta, sprememba v odstotkih)
Realni kredit v zasebnem sektorju
3,2
Denarni agregat M3
127,0

1994 1995 1996

1997 1998

Obrestna stopnja (v odstotkih)
Realne posojilne obresti
Realne depozitne obresti

18–24 19–20 16–17 13–14 11–12 10–11 5,9
6–10
8–11 8–11 7–11 5–7
3–5
0,9

Zunanje poslovanje (v milijonih USD)
Izvoz blaga (FOB)
Uvoz blaga (FOB)

6.681
6.141

6.083 6.828 8.316 8.310 8.369
6.501 7.304 9.492 9.421 9.366

Zunanja bilanca (v % BDP)
Trgovinska bilanca
Tekoči račun
Kapitalski in finančni račun

6,3
7,4
–2,3

–1,2
1,5
–0,6

–2,3 –5,3 –4,7
4,2 –0,1
0,2
0,3
1,4
2,9

–4,2 –3,7
0,2
0,0
6,9
0,4

Vir: World Bank (1999b), str. 5.

Delež trgovine z EU, ki je že pred razglasitvijo neodvisnosti predstavljal pretežni del slovenske zunanje trgovine, se je povečal tako v uvozu
kot v izvozu. Do leta 1995 je to znašalo že več kot dve tretjini trgovinske-
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ga prometa. Delež EU pri celotnem slovenskem izvozu je narasel s 60,9
odstotka v letu 1992 na 67,2 odstotka leta 1995, delež EU v celotnem slovenskem uvozu pa je narasel z 59,2 odstotka v letu 1992 na 69,2 odstotka
v letu 1994. Potem pa je trgovinski delež z EU padel tako v izvozu kot v
uvozu (leta 1997 je bil izvoz 63,6-odstoten, uvoz pa 67,4-odstoten). Od
1992 do 1997 je delež Efte v celotnem slovenskem izvozu ostal na isti ravni (1 odstotek). V istem obdobju je delež Cefte v celotnem slovenskem
izvozu narasel s 3,5 odstotka na 5,7 odstotka, delež držav nekdanje Jugoslavije pa se je zmanjšal z 22,6 odstotka na 16,6 odstotka (od tega je
hrvaški delež padel s 14,2 odstotka na 10,0 odstotkov). Delež Efte v celotnem slovenskem uvozu je nihal med 1,8 in 2,6 odstotka. Delež Cefte v
skupnem slovenskem uvozu je narasel s 4,7 odstotka na 7,5 odstotkov,
delež držav iz nekdanje Jugoslavije pa je izrazito upadel z 19,8 odstotka
na 6,3 odstotka (od tega je hrvaški delež padel s 13,9 odstotka na 5,0
odstotka) (World Bank, 1999b, str. 46–47).
Kot vidimo, je izvozu pri prodoru v EU zmanjkalo zagona. Po triletnem obdobju dvoštevilčne stopnje rasti, torej v obdobju 1993–95, je vrednost celotnega izvoza v obdobju 1996–97 ostala na mestu (glej tabelo 4).
Vzroke je treba pripisati mrtvilu v gospodarski rasti v Evropi v drugi
polovici 1995. V tem obdobju in v letu 1996 je ustvarjeni izvoz ohranjal
enako stopnjo, to pa je bilo v veliki meri posledica depreciacije tolarja.
Stagnacija izvoza pa je vplivala na slovensko gospodarsko poslovanje.
Rast proizvodnje je padla s 4,1 odstotka v letu 1995 na 3,3 odstotka leta
1996 (World Bank, 1999b, str. 3).
Primanjkljaj v trgovinski bilanci je bil leto za letom manjši. Ko je bil
pokrit s presežki v neblagovni menjavi, je bilo mogoče v bilanci tekočih
transakcij vsako leto, razen leta 1995, opaziti presežek.

Prestrukturiranje gospodarstva
1) Privatizacija
Ker je bil nekdanji ‘lastnik’, tj. država, zakonsko znan, so imela centralnoplanska gospodarstva (npr. na Poljskem, Madžarskem) domnevno
manj težav pri privatizacijskem procesu. V teh državah se je država zlahka odločila, kako organizirati preoblikovanje v privatno lastništvo. Po
drugi strani pa v primeru Slovenije država ni bila formalna lastnica proizvajalnih sredstev, zato je bila odločitev o načinu organiziranja privatizacije stvar nacionalnega konsenza (Kumar, 1993, str. 84).
Priprave na privatizacijo so se začele že konec obdobja nekdanje Jugoslavije. Novembra 1988 sprejeti amandma k ustavi iz leta 1974 in sprejetje sorodnih zakonov sta omogočili postopno preoblikovanje podjetij v
družbeni lasti v mešana podjetja, ‘notranje delnice’ pa so omogočile
notranji odkup delnic družbe s popustom. Leta 1990 je bila odgovornost
za privatizacijo prestavljena na republike. Novembra 1990 so v Sloveniji
objavili prvi osnutek privatizacije. Med dvema pristopoma k metodi privatizacije je menda potekala vroča polemika. Prva skupina je predlagala
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postopno, decentralizirano in komercialno privatizacijo. Izraz ‘decentraliziran’ je pomenil, da podjetja sama začnejo proces preoblikovanja v privatna podjetja. Vloga vlade naj bi bila omejena na postavljanje pravil in
nadzorovanje procesa. Izraz ‘postopen’ se nanaša na možnost, da bi bila
začetna privatizacija (s prodajo obstoječih lastniških deležev ali z večanjem lastniškega deleža) polna ali delna, beseda ‘komercialen’ pa se
nanaša na predpostavko, da na začetku procesa ne bi bilo zastonj razdelitve. Kot je bilo že omenjeno, bi bili državljani Slovenije pri nakupu delnic
do določene vrednosti upravičeni do popusta, delodajalci pa bi imeli še
dodatne popuste. Ta pristop je zagovarjal Jože Mencinger. Menil je, da je
imela izkušnja samoupravljanja tudi dobre strani, ki bi jih bilo treba uporabiti pri vodenju podjetij v prihodnosti.
Druga skupina se je zavzemala za masovno, centralizirano in distributivno privatizacijo. Ta pristop je predstavil Jeffrey Sachs, ki je znan po
svojih dosežkih pri zatiranju visoke inflacije v Južni Ameriki in ki je
predpisal šok terapijo poljski in ruski vladi. Po njegovem mnenju bi
morali politično, socialno in gospodarsko zapuščino preteklosti uničiti.
Izraz ‘centraliziran’ se veže na veliko vlogo vlade pri poteku privatizacije.
Izraz ‘masoven’ pa pomeni, naj bi se z brezplačno razdelitvijo delnic prebivalstvu podjetja takoj preoblikovala v delniške družbe.
V tistem času je bil Mencinger podpredsednik vlade, pristojen za gospodarsko reformo. Aprila 1991 je vlada Jeffreyja Sachsa povabila v Slovenijo in postal je svetovalec predsednika vlade. Sachs je na predlog iz leta
1991 gledal zelo kritično. Trdil je, da bi spontana privatizacija vodila v
neželen zastoj, prinesla bi prevelik nadzor delojemalcev in vodilnih
kadrov v podjetjih, za dejansko privatizacijo izgubarskih podjetij pa ne bi
bilo nobenega zagotovila. Zaradi kritik, ki so prihajale iz vlade, sta Mencinger in finančni minister odstopila. Tako je spor med tema dvema pristopoma zašel na mrtvo točko, ki je trajala leto in pol. Kljub temu se privatizacija ni popolnoma ustavila. Novembra 1991 privatizacijski zakon ni
šel skozi drugo branje. Novembra 1992 pa je bil sprejet zakon o preoblikovanju državnega premoženja. To je bil kompromis, ki je vseboval poteze obeh metod privatizacije: iz prve metode je ostal decentraliziran in
postopen pristop, iz druge pa prevladujoča distributivna privatizacija z
lastniškimi certifikati za vse državljane (Mencinger, 1996, str. 418–419).
Po Štiblarju lahko vsebino privatizacijskega zakona in sorodnih zakonov obnovimo takole: prvič, zakon regulira preoblikovanje podjetij in
državnega premoženja v podjetja z znanimi (zasebnimi) lastniki kot tudi
vlogo Agencije za privatizacijo, Slovenskega odškodninskega sklada in
Pokojninskega sklada. Drugič, nekaterih pravnih enot ta zakon ne zadeva, so torej izvzete (javna podjetja, banke, zavarovalnice, zadruge, podjetja v stečajnem postopku). Tretjič, družbeni kapital je v zakonu definiran
kot razlika med aktivo in pasivo družbenih podjetij plus trajne naložbe in
delnice, ki pripadajo podjetju. Vrednost se ugotovi z otvoritveno bilanco,
metodologijo zanjo pa predpisujeta Agencija za privatizacijo in Služba
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družbenega knjigovodstva. To ni knjižna vrednost, ker je ta vrednost
navadno daleč od realnosti. Četrtič, predpisane so tudi pravice prejšnjih
zasebnih lastnikov (fizičnih in pravnih oseb) in njihovih dedičev. Zakon
o denacionalizaciji je predpisal vrnitev pravic do zasebne lastnine v naravi (če je to možno) ali v vrednosti (delnice) tistim, ki so ostali brez lastništva po nacionalizaciji v socialističnem režimu po 2. svetovni vojni. Petič,
vsa kmetijska zemljišča in gozdovi v družbeni lasti se prenesejo v Sklad
kmetijskih zemljišč in gozdov RS od dneva, ko zakon začne veljati. Podjetje lahko uporablja kmetijska zemljišča in gozdove ter gospodari z njimi, dokler se pooblaščeno telo ne odloči za denacionalizacijo (vračilo) ali
koncesijo (Štiblar, 1993, str. 185).
Ob začetku privatizacije leta 1993 je vsak slovenski državljan dobil
lastniški certifikat (v obliki potrdila). V primerjavi s potrdili v Rusiji so
imeli slovenski lastniški certifikati različne nominalne vrednosti: med
200.000 SIT (2.500 DEM) in 400.000 SIT (5.000 DEM) glede na starost
državljana. Celoten znesek lastniških certifikatov je predstavljal 40
odstotkov knjižne vrednosti družbenega kapitala dne 31. decembra 1992.
Certifikati niso bili prenosljivi na druge osebe, lahko pa so jih uporabili
za nakup delnic privatiziranih podjetij. Uporabili so jih tudi v notranji
razdelitvi in odkupu, javnih prodajah ali pa so jih prenesli v investicijske
sklade (World Bank, 1999b, str. 88).
Mencinger je povzel namen privatizacijskega zakona v enačbi:
(10 % + 10 % + 20 % + (1 – x) × 40 %) + (20 % + x × 40 %) = 100 %
Ta enačba razmejuje institucionalne lastnike v prvem oklepaju od možnih individualnih lastnikov v drugem oklepaju. Mencinger enačbo razloži takole:
a) 10 odstotkov družbenega kapitala, ki je ostal po vračilu nekdanjim
lastnikom in pretvorbi dolgov v neposredne naložbe, se prenese v Pokojninski sklad, 10 odstotkov pa v Slovenski odškodninski sklad (prvi
dve postavki enačbe);
b) 20 odstotkov kapitala se prenese v privatizacijski Sklad RS za razvoj,
ki naj bi delnice »prodal« investicijskim skladom, ti pa naj bi svoje delnice »prodali« državljanom v zameno za njihove lastniške certifikate
(tretja postavka);
c) do 20 odstotkov podjetja (prva postavka v drugem oklepaju) naj bi
bilo namenjenih zaposlenim v zameno za njihove lastniške certifikate;
d) preostalih 40 odstotkov lastniškega kapitala (‘equity capital’) naj bi
bilo prodanih z notranjim odkupom vodstva in zaposlenih, javnimi
razpisi, javnimi dražbami, javnimi ponudbami za nakup ali pa prenesenih v Sklad RS za razvoj kot prednostne ali navadne delnice glede
na odločitev podjetja. Za delnice, kupljene v ‘notranjem odkupu’,
dobijo zaposleni 50-odstoten popust;
e) ’x’ določa, ali bodo prevladovali individualni ali institucionalni lastniki. Odvisen je od vrednosti lastniškega certifikata zaposlenih in njiho-
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ve pripravljenosti za ‘nakup’ delnic v podjetju. Če ti certifikati presežejo 20 odstotkov vrednosti podjetja, jih zaposleni lahko uporabijo pri
nakupu delnic od preostanka delnic, ki so bile prenesene v Sklad RS
za razvoj (Mencinger, 1996, str. 420).
Od leta 1993 do 1997 je šlo skozi proces preoblikovanja lastništva skoraj 1500 podjetij v družbeni lasti. Do novembra 1998 se je 1369 podjetij
vpisalo v sodni register podjetij in začelo delovati kot zasebna podjetja.
Poročilo Svetovne banke je pri načinu privatizacije opozorilo na močno
samoupravljavsko tradicijo. Večina podjetij kontrolirajo notranji lastniki.
Več kot 90 odstotkov podjetij se je odločilo za prenos lastništva z notranjo razdelitvijo/odkupom. Toda celotna vrednost kapitala v rokah zaposlenih je dosegla le 26 %, medtem ko je država imela 29 %, 31 % pa institucionalni lastniki (World Bank, 1999b, str. 88).
Do notranjega odkupa je v večini primerov prišlo v delovno intenzivnih, manjših in srednjevelikih podjetjih z nižjo vrednostjo kapitala. V 67
odstotkih odobrenih programov so zaposleni kupili več kot polovico lastništva podjetja, čeprav so imela ta podjetja 16 odstotkov vrednosti celotnega kapitala v Sloveniji. V kapitalsko intenzivnejših podjetjih so se – po
odobritvi Agencije za trg vrednostnih papirjev – delnice prodajale z javnimi ponudbami za denar ali lastniške certifikate. Samo 12 odstotkov
podjetij je za svojo privatizacijsko metodo uporabilo javno prodajo, toda
njihov delež kapitala v skupnem družbenem kapitalu je bil skoraj 30-odstoten. Ob nakupu so imeli slovenski državljani predkupno pravico za
nakup podjetij. V tem pogledu so bile javne prodaje za tuje investitorje
omejene (World Bank, 1999b, str. 89).
Zavedati bi se morali tudi velike vloge, ki jo država pri procesu preoblikovanja lastništva še vedno ima. Tako so bila nacionalizirana kmetijska
zemjišča in gozdovi, ki so jih prej uporabljala podjetja v družbeni lasti.
Nacionalizirana so bila tudi komunalna podjetja, pa tri velike banke in
jeklarna, ki so bile, da bi se preprečil stečaj, sanirane pod vodstvom države. Sektorji javnih služb, v katerih je država obdržala svojo udeležbo,
vključujejo: (a) energetsko oskrbo in distribucijo; (b) transport; (c) telekomunikacije in poštne storitve; (d) vodno preskrbo in druge občinske javne storitve in (e) urbano in okoljsko infrastrukturo (World Bank, 1999b,
str. 90).
Do leta 1996 je udeležba zasebnega sektorja v BDP dosegala samo
okoli 40-odstotni delež, ki je dosti nižji kot v drugih srednjeevropskih državah v prehodu, v katerih je ta delež leta 1996 znašal že čez 60 odstotkov kosmatega domačega proizvoda. Tudi v letu 1999 je privatni sektor
po nekaterih ocenah proizvajal samo 50–55 odstotkov BDP in zaposloval
okoli 50 odstotkov delovne sile (World Bank, 1999b, str. 3 in 90). Kot
poudarja poročilo Svetovne banke, je prav paradoksalno, da je v državi, v
kateri v preteklosti ni bilo državnega lastništva, po privatizaciji država
postala glavna lastnica nekdanjih podjetij v družbeni lasti, takoj za njo
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pa sledijo notranji lastniki. V samo približno 30 odstotkih podjetij so se
spodbude spremenile tako, kot bi lahko pričakovali. Več kot dve tretjini
privatiziranih podjetij delujeta na podlagi spodbud, ki niso drugačne od
tistih med samoupravljanjem. Tako lahko najdemo najslabše rezultate,
kar se tiče dobičkonosnosti, pri tistih podjetjih, ki še niso privatizirana,
in pri tistih, ki so v rokah notranjih lastnikov (World Bank, 1999b, str.
90–91).
Tabela 5: Kumulativne neposredne tuje naložbe, 1990–97 (na prebivalca,
v USD; številke v oklepajih označujejo delež v BDP)
Estonija
Češka
Madžarska
Poljska
Slovenija

1990
0
(0,00)
12
(0,38)
29
(0,98)
2
(0,16)
0
(0,00)

1991
0
(0,00)
61
(2,48)
168
(5,55)
10
(0,56)
0
(0,00)

1992
55
(2,17)
153
(5,86)
308
(9,71)
27
(1,36)
56
(0,88)

1993
163
(6,64)
216
(7,97)
531
(16,01)
71
(3,37)
112
(1,77)

1994
305
(12,20)
301
(10,41)
639
(18,87)
119
(5,39)
154
(2,36)

1995
440
(16,59)
549
(16,15)
1.068
(29,40)
213
(8,48)
239
(3,27)

1996
513
(18,89)
683
(19,10)
1.256
(33,98)
329
(12,06)
328
(4,19)

1997
620
(22,03)
809
(21,81)
1.439
(38,26)
411
(14,48)
476
(5,67)

Vir: World Bank (1999b), str. 48.

Razen Renaultovih investicij in v novejšem času skupnega vlaganja
Goodyeara in Save, torej proizvajalcev avtomobilskih gum, so v Sloveniji
z naložbami prisotna le manjša in srednjevelika tuja podjetja. Naložbe
tujih podjetij so predvsem v proizvodnjo (43 odstotkov vseh tujih naložb
konec leta 1996), finančne institucije (17 odstotkov), električno proizvodnjo (14 odstotkov) ter trgovino in storitve (12 odstotkov) (World Bank,
1999b, str. 47–48).
Glede na odlično lokacijo, visoko raven razvoja industrije, kakovost
delovne sile in politično stabilnost bi morala Slovenija privlačiti precejšnjo mero neposrednih tujih naložb. Toda tuje naložbe v Sloveniji niso dosegle svojega potenciala. Poročilo Svetovne banke omenja več razlogov:
prvič, potek slovenskih reform je bil počasnejši kot pri drugih kandidatkah prvega vala. Drugič, slovenski privatizacijski program je notranji odkup (vodilnih in drugih zaposlenih) postavljal pred zunanjega, tako tujega kot domačega. Posledice notranjega lastništva se le redko kažejo v
agresivnem odpravljanju prevelikega števila zaposlenih in prilagajanju
povečani konkurenci. To ne prispeva k boljšemu upravljanju podjetja, saj
se je obdržala stara struktura moči. Notranje lastništvo proizvaja vplivno
lobistično skupino, ki seveda poskuša onemogočati poskuse tujih investitorjev pri nakupu deleža podjetij. Tretjič, ker delnic, ki so jih državljani
pri masovni privatizaciji dobili v obliki potrdil, še dve leti po tem ni bilo
mogoče prodati, je privatizacijski program jasno zmanjšal obseg trgovanja. Četrtič, določene uredbe omejujejo dostop tujih podjetij v nekatere

44

GOSPODARSKI KONTEKST

gospodarske sektorje. Obstoječi regulacijski okvir je zmanjšal pravice
investitorjev pri izbiri vodstva v njihovih podjetjih, s tem pa je postavil še
dodatno oviro za neposredne tuje naložbe. Tako je na primer za nakup
25-odstotnega ali obvladujočega deleža treba predhodno pridobiti dovoljenje vlade. Taka zahteva odvrača nekatere investitorje. Omejitev tuje
udeležbe je prisotna pri revizijah (49 odstotkov), investicijskih družbah,
ki se ukvarjajo z vodenjem investicijskih skladov (20 odstotkov), in v
borznoposredniških podjetjih (24 odstotkov) Petič, centralna banka je
februarja 1997 predstavila omejitve pri nakupu vrednostnih papirjev s
strani tujcev. Če želijo nerezidenti v Sloveniji upravljati portfeljske naložbe, jih ta uredba sili k uporabi depozitnih računov pri pooblaščenih
domačih bankah, to pa stroške transakcij poveča. Zato so ta ukrep sredi
leta 1997 omilili in nato še enkrat v začetku leta 1999, toda odpravili ga
niso. Čeprav je bil namen te uredbe zmanjšati slovensko občutljivost na
kratkoročni pritok kapitala, pa je to razdelilo trg lastniških vrednostnih
papirjev in povečalo stroške za tuje investitorje (World Bank, 1999b, str.
48–49).
2) Reforma finančnega sistema
Slovenija je bančni sistem z vsemi napakami podedovala po nekdanji
Jugoslaviji. V obdobju nekdanje Jugoslavije, predvsem pa v ureditvi z
ustavo iz leta 1974, je bil bankam podeljen status finančnih institucij, ki
naj bi služile samoupravljavskim podjetjem. Banke so ta podjetja tudi
ustanovile. Samoupravljavska podjetja so bila pri bankah zelo zadolžena,
lokalni politični krogi pa so želeli financirati lokalna samoupravljavska
podjetja, da bi spodbujali razvoj regionalnih gospodarstev. Tako so banke
pravzaprav upravljali veliki dolžniki. Ta napaka je bila eden od razlogov
za gospodarsko krizo, ki se je pojavila v osemdesetih.
Banke so bile leta 1988 z dopolnilom k ustavi spet postavljene kot
neodvisne, samoupravljavske finančne institucije; družbenopolitične
skupnosti, kot na primer občine, pa so se pridružile ustanoviteljem bank.
Po razglasitvi neodvisnosti je bil finančni sistem z bankami vred dodobra
preoblikovan.
Kot lahko razberemo iz poročila Svetovne banke, so ob času osamosvojitve slovenski bančni sektor pestile štiri večje težave. Prvič, neservisiranih bančnih posojil je bilo okoli 30 do 40 odstotkov. Drugič, v tem sektorju praktično ni bilo nobene konkurence. Tretjič, režim regulacije in
kontrole je bil slab, daleč za mednarodnimi standardi. Četrtič, slovenske
banke so izgubile aktivo v preostalem delu nekdanje Jugoslavije (o tem
smo že govorili). Kljub temu pa so slovenske banke obdržale pasivo,
predvsem zaradi kreditorjev Londonskega kluba.
Da bi rešili najbolj neodložljivo težavo s slabimi posojili, so oblasti nacionalizirale tri velike banke, ki so bile blizu stečaju – Ljubljansko banko
(LB), Kreditno banko Maribor (KBM) in Komercialno banko Nova Gorica
(KBNG) – in začele izvajati sanacijski načrt. Januarja 1995 se je KBNG
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združila s KBM. Pri saniranju bančnega sektorja je igrala najpomembnejšo vlogo novonastala Agencija za sanacijo bank. Proces se je začel z odpisom tekočih dolgov v zameno za njihov kapital in z zamenjavo slabih
posojil iz aktive z obveznicami Agencije. Za ta program je bilo izdanih za
1,9 milijarde nemških mark obveznic. Ta količina je znašala 10 odstotkov
slovenskega kosmatega domačega proizvoda v letu 1993. Zamenjava je
odstranila dve tretjini slabih bančnih posojil.
Potem sta se LB in KBM razdelili na dva dela; stari banki sta prevzeli
vse zahteve in obveznosti do nekdanje Jugoslavije, novi banki – Nova
Ljubljanska banka (NLB) in Nova Kreditna banka Maribor (NKBM) – ki
sta nastali sredi leta 1994, pa sta obdržali vse drugo. Preostale regionalne
banke so bile prej v rokah podjetij v družbeni lasti. Stopnja lastništva je
bila neposredno povezana s količino bančnih posojil v podjetjih. Ko so
bila podjetja v družbeni lasti preoblikovana v delniške družbe, pa z njimi
povezane regionalne banke niso postale ločene, neodvisne enote. Ko so
se torej privatizirala podjetja v družbeni lasti, so se z njimi privatizirale
tudi banke. Ker je imelo več podjetij delno lastništvo v regionalnih bankah, je bila stopnja koncentracije lastništva v marsikateri banki zato
omejena. Poleg tega so se ustanavljale nove banke, v slovenski bančni
sistem pa so se lahko vključile tudi tuje banke tako z nakupom delnic v
slovenskih bankah kot z odpiranjem novih tujih bank v Sloveniji (World
Bank, 1999b, str. 62).
Do konca leta 1997 je bilo v Sloveniji 28 bank, 6 hranilnic in 70 zadružnih hranilnic. Komercialne banke so imele 98 odstotkov tržnega
deleža, hranilnice pa samo 0,4 odstotke in zadružne hranilnice 1,6 odstotka. Svetovna banka v svojem poročilu opozarja na nastali paradoks,
saj se je delež družbene lastnine v bančnem sektorju med slovenskim
prehodom v tržno gospodarstvo znatno povečal. Pred neodvisnostjo je
bilo državno lastništvo na primer omejeno na 12 odstotkov delnic v
matični skupini Ljubljanske banke, ki je bila takrat lastnica večine delnic
v 12 regionalnih bankah. Do leta 1997 pa je Vlada RS postala najpomembnejša delničarka v bančnem sektorju. Poleg 100-odstotnega lastništva
dveh od treh največjih bank (NLB in NKBM) je vlada pridobila posredni
večinski nadzor nad 6 bankami, ki so bile prej v skupini Ljubljanske banke, zdaj prek nove skupine Nove Ljubljanske banke. Država je tudi 100odstotna lastnica Poštne banke Slovenije (World Bank, 1999b, str. 65).
Poleg tega je Svetovna banka opozorila na nekaj težav: na nerazvito
konkurenco med bankami, visoke stroške poslovanja in nujnost spodbujanja konkurenčnosti. Sanacija bank še vedno uspešno poteka in že prispeva k znatno boljšemu finančnemu položaju celotnega bančnega sektorja. Toda upoštevajoč majhnost države, je nadaljnje prestrukturiranje
tega sektorja neizogibno (World Bank, 1999b, str. 65–68).
3) Drugi sektorji
Poročilo Svetovne banke navaja, da lahko trg delovne sile v Sloveniji
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označimo takole: Podobno kot v drugih srednje- in vzhodnoevropskih
državah je v prehodnem obdobju trg delovne sile izkusil najprej strm
padec realnih plač, potem pa je sledil preobrat, ki je prinesel povečanje
realnih plač precej nad produktivnostjo. Hitremu preobratu v rasti BDP
ni sledil pričakovani dvig zaposlenosti (glej tabelo 6).
Tako je nastala asimetrija v učinku in zaposlenosti, kar je vzrok za t. i.
strukturno brezposelnost. To je delno posledica nesomernosti med zahtevami trga delovne sile in med tistim, kar lahko delavci ponudijo. Brezposelni delavci imajo nižjo izobrazbo in/ali usposobljenost, zahteve trga
pa se gibljejo stran od nekvalificirane delovne sile k bolj kvalificiranim
delavcem. Še več, tradicionalne kvalifikacije niso več tako iskane kot
nekoč, na trgu se iščejo nove kvalifikacije.
Visoki stroški dela – mišljeni so davki, prispevki za socialno zavarovanje in visoki stroški odpravnin – pomanjkanje fleksibilnosti na trgu
delovne sile, ki je posledica prevladujočega mehanizma urejanja plač in
preveč zaščitniške delovne zakonodaje, še dodatno zavirajo prestrukturiranje trga delovne sile. Najpomembnejši razlog za brezposelnost ni izguba dela, temveč pomanjkanje zaposlitvenih možnosti za prve iskalce
zaposlitve, mlade delavce in za ljudi, ki se želijo spet zaposliti po prekinitvi. Na podlagi tega poročilo Svetovne banke priporoča, naj se slovenska
vlada osredotoči na večjo fleksibilnost trga in s tem pripomore k večjemu
številu delovnih mest – samo ohranjanje obstoječih delovnih mest ni
dovolj.
Tabela 6: Letna sprememba v BDP (v odstotkih) in v zaposlenosti,
1993–97
Češka republika
Realni BDP

1993
–0,9
1994
2,6
1995
5,0
1996
4,8
1997
1,0
1993–97 13,0

Madžarska

Zaposlenost Realni BDP

–1,6
0,8
2,6
1,7
–0,3
3,2

–0,6
2,9
1,5
0,2
4,4
8,6

Poljska
Zaposlenost Realni BDP

–5,9
–2,1
–1,9
–1,9
0,5
–10.5

3,8
5,2
7,0
6,0
6,9
32,5

Slovenija
Zaposlenost

–2,4
1,0
0,3
–0,1
1,4
0,2

Realni BDP

2,8
5,3
4,1
3,1
3,8
20,6

Zaposlenost

–1,8
–0,4
–0,3
–0,7
0,2
–3,0

Vir: World Bank (1999b), str. 103

Velik je tudi problem programov predčasnega upokojevanja, ki so jih
uporabili v začetku devetdesetih, da bi zaščitili delavce pred vse večjimi
delovnimi pritiski, ki so jih prinašale tranzicijske reforme, in da bi ‘naredili prostor’ za zaposlitev mladih delavcev. Po teh programih so se ženske
lahko predčasno upokojevale pri petdesetih, moški pa pri petinpetdesetih. To je pomenilo upokojitev pet let pred običajno upokojitveno starostjo. Čeprav so bili aktivni programi predčasnega upokojevanja ukinjeni in
čeprav so pogoji postali strogi, pa bo vpliv na vladno fiskalno politiko
trajen. Leta 1996 je poraba za pokojnine predstavljala 14 odstotkov BDP,
skoraj dvakrat več kot pred tranzicijo. Ta raven pokojninske porabe

USPEŠNA NEDOZORELOST

47

vsebuje 3,5 odstotka BDP primanjkljaja v pokojninskem sistemu. Brez
obširne pokojninske reforme je pričakovati, da se bo stanje v prihodnjih
letih še poslabšalo (World Bank, 1999b, str. 103–113).
Kmetijski sektor je poročilo Svetovne banke opisalo takole: Delež
kmetijskega sektorja v kosmatem domačem proizvodu je okoli 4,4
odstotka, medtem ko je celoten delež zaposlenih v kmetijstvu približno
10-odstoten. Slovenija je pretežna uvoznica kmetijskih izdelkov in živil.
Slovenski izvoz kmetijskih izdelkov in živil dosega približno polovico
uvoza.
Toda slovenske kmetije zadostijo večini državnih potreb po mlečnih
izdelkih, jajcih, svinini, krompirju, sadju in zelenjavi. Slovensko kmetijstvo ima v kmetovalskem sektorju dvojno strukturo z velikim številom
majhnih, delovno intenzivnih, družinskih kmetij in z manjšim številom
večjih kmetij iz nekdanjega družbenega sektorja.
Produktivnost v kmetijstvu dosega približno polovico produktivnosti
slovenske industrije. Slovensko kmetijstvo je trenutno zaščiteno na približno enaki ravni kot kmetijstvo EU. Leta 1995 so subvencije proizvajalcem (‘Producer Subsidy Equivalent’) v Sloveniji dosegale okoli 42
odstotka, v EU pa 49 odstotkov. Toda zaščitna sredstva se razlikujejo. V
Sloveniji se te razlike nanašajo na relativno odsotnost učinkovitih prodajnih kanalov pri prodaji na debelo. Še več, ovirajo jih i) neposredna intervencija Zavoda RS za blagovne rezerve; ii) šibka dejavnost kmetijskih
zadrug; iii) pomanjkanje spodbud za dodajanje vrednosti kmetijskim
proizvodom; iv) pomanjkanje spodbud za izvoz, saj je domači trg le navidezno ugoden.
Če namerava Slovenija v kmetijstvu in živilski industriji uskladiti svojo
zakonodajo s predpisi EU, bi bilo primerno postopno odpirati domače
trge tuji konkurenci in upoštevati še trajajoče razprave o reformi skupne
kmetijske politike. V tem pogledu je vladna politika, ki vodi k samozadostnosti, nevzdržna. V prihodnjih letih čakajo Slovenijo težke preizkušnje. Po eni strani mora okrepiti svoj kmetijski in živilski sektor ter ga pripraviti na novo in povečano konkurenco skupnega trga EU. Po drugi
strani pa mora zaščititi občutljiv ekosistem pred možnimi negativnimi
posledicami intenzifikacije kmetijstva in slabega vodenja procesa komasacije. To je zelo pomembno, saj se ta slika Slovenije – ekološko zaščiteni
vrt Evrope – že uporablja v promocijske namene za razvoj turizma v Sloveniji. V tem pogledu bi se morala podpora razvoja podeželja postopno
ločiti od razvoja kmetijstva (World Bank, 1999a, str. 15–16; 1999b, str.
119–130).
Sklepne ugotovitve
Čeprav so bili za Slovenijo »stroški preusmeritve trgovine iz zaščitenega
na konkurenčni trg veliki« (Mencinger, 1997), pa Sloveniji uspeva prodor
na trga Evropske unije. Zdi se, da je trenutno strategija majhne države
pri iskanju področij, ki so zanjo primerna in na katera bi se osredotočila,
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uspešna. Poleg tega pa spremembe v svetu, kot na primer konec hladne
vojne, globalizacija in regionalizem, delujejo v njen prid.
Dodati moramo, da je Slovenija v primerjavi z drugimi državami na
prehodu imela svoje prednosti. V socializmu je imela kot del nekdanje
Jugoslavije decentralizirano tržno gospodarstvo, čeprav s svojimi napakami. Zdi se, da ji je decentralizirani mehanizem, ki ga je podedovala iz
tega obdobja, olajšal prehod v popolno tržno gospodarstvo. Slovenija ima
za sabo tudi dolgo obdobje samoupravljanja. Poročilo Svetovne banke
tradicijo samoupravljanja v procesu prestrukturiranja podjetij poudarja
kot negativno. Toda, podobno kot Mencinger tudi jaz menim, da je
samoupravljavska izkušnja pustila tudi prednosti, ki bodo Sloveniji v
pomoč pri gospodarskem razvoju v prihodnosti. Tako imajo zaradi izkušnje s samoupravljanjem slovenski delavci močan občutek pripadnosti
svojemu podjetju, podobno kot Japonci. To lahko navežemo tudi na vodstvo podjetij. V primerjavi z visoko centraliziranimi planskimi gospodarstvi, v katerih direktor podjetja ni opravljal vloge managerja, temveč bolj
vlogo upravnika, je vodstvo v slovenskih podjetjih prevzelo managersko
vlogo z nakopičenimi izkušnjami in poznavanjem tržnega gospodarstva.
Slovenija ima pred sabo velike izzive. Rešiti mora veliko težav, povezanih s strukturnimi prilagoditvami, ki so potrebne za usklajevanje s standardi EU. Zares, naloge niso lahke, toda upam, da bodo prednosti Slovenije kot majhne države, tj. države, ki laže doseže socialno kohezijo in ima
močnejše in hitrejše možnosti prilagajanja, ublažile boleče strukturne
prilagoditve.
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4. NOVA EKONOMIJA IN SLOVENIJA
Lojze Sočan

Uvod – razvojni vzvodi nove ekonomije in Slovenija
Še vedno velja ugotovitev nobelovca S. Kuznetsa, da imajo tiste družbe,
ki so sposobnejše pri razvijanju, obvladovanju in uporabi sodobnih tehnologij ter inoviranju, razvojne prednosti pred drugimi. To nas navaja na
ključno vprašanje: kakšno razvojno okolje morajo danes ustvarjati različno razvite družbe, države in gospodarstva za pospešeno obvladovanje in
uporabo sodobnih tehnologij, še posebno informacijskih. Postavljam
naslednjo tezo: gospodarstva in družbe, ki hočejo dohitevati razvitejše
oziroma prehitevati podobno razvite, morajo v zadostni meri upoštevati
tehnološke, družbene in gospodarske norme razvitega sveta, ki se kažejo
v obliki vse večje »odprtosti in konkurenčnosti« svetovnega gospodarstva. Obenem pa morajo zastaviti zahtevne strateške cilje neprestanega
posodabljanja celovite infrastrukture in tehnološko-inovacijske prenove
gospodarskih družb za povečevanje produktivnosti, učinkovitosti, dodane vrednosti, za rast blaginje, povečevanje socialne kohezije in razvojne
sposobnosti gospodarstva in celotne družbe. To so osnove za oblikovanje
trajnega razvojnega dogovora (konsenza) socialnih partnerjev za neprestano krepitev znanja, tehnološko-inovacijskih in naložbenih zmogljivosti, s katerimi bo mogoče uresničiti strateške cilje. Enostavno povedano:
racionalno in učinkovito upravljanje družbe in vodenje gospodarstva ter
trajna skrb za pospešeno krepitev razvojnih zmogljivosti podjetij, gospodarstva in celotne družbe so temelji nove ekonomije.
Slovenija ima že deset let svojo državo, ki se je v svetu dokaj uspešno
uveljavila in je resna kandidatka za polnopravno članstvo v Evropski uniji. V tem času se pred našo državo in družbo postavlja resno vprašanje,
ali se bomo vključili v razviti svet s svojo gospodarsko, tehnološko, razvojno in kulturno identiteto ali pa kot nebogljena drugorazredna provinca. Tako kot lastna država še ni zagotovilo za uspešen razvoj in vključevanje v širše skupnosti, saj danes v svetu več kot polovica držav razvojno
nazaduje, tako je neupravičeno tarnanje nad majhnostjo Slovenije, saj so
večina med tigri majhne države z uspešnim dohitevanjem svetovnega
razvoja, prav tako pa je večina razvojno najuspešnejših severnoevropskih
držav, ki prehitevajo razviti svet, tudi majhna.
Pri tem je bistveno, kaj bomo v Sloveniji sposobni narediti sami s
seboj. Če bomo sposobni izoblikovati ustrezno vizijo svojega prehoda v
razvito družbo v sedanjem težkem globalnem okolju, postaviti pravilne
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strateške cilje in vzvode za njihovo doseganje, doseči zadosten konsenz
vseh socialnih partnerjev o znatno večjem razvojnem prizadevanju za motiviranje in krepitev znanja in drugih razvojnih zmogljivosti, potem ima
naša država vse možnosti da doseže povprečno razvitost Evropske unije v
eni generaciji ali še prej. V tem procesu bodo tudi pri nas imele glavno
vlogo pri oblikovanju ustreznega okolja za prehod v razvito gospodarstvo
in družbo prihodnje vlade in parlamenti, tako kot pri vseh državah, ki so
dosegle pomembne razvojne spremembe. Pri utemeljevanju tega procesa
v nadaljevanju obravnavam značilnosti sedanjega globalnega okolja, vizijo prehoda Slovenije v razvitost, ključne strateške razvojne cilje tega procesa ter vprašanje, kako se organizirati, da bi bili sposobni te zelo zahtevne cilje tudi uresničiti in se kot družba s svojo identiteto vključiti v okolje
razvitejšega sveta in se v tem okolju tudi uspešno uveljaviti.

Globalno razvojno okolje
Izoblikovanje globalne informacijske družbe pooseblja obdobje stalnih in
vse večjih sprememb. Čeprav so vse dosedanje tehnološke, družbene in
gospodarske ureditve, ki so jih izoblikovale in uveljavile v večini sveta
najmočnejše in najrazvitejše države, odločilno vplivale na gibanje mednarodne trgovine, današnji izredno hiter razvoj informacijskih tehnologij
ne omogoča le pospešenega pretoka blaga, storitev, kapitala, naložb, tehnologij in znanja, ampak postajajo ti procesi tudi vse preglednejši. Kar
postaja prevladujoče, je dejstvo, da je že pred nekaj leti Mednarodna
banka za obnovo in razvoj tako ocenila obstoječo strukturo svetovnega
kapitala: 64 % pripada znanju, 20 % naravnim bogastvom ter 16 % finančnemu kapitalu. In kar je odločilno, uporaba interneta in drugih informacijskih tehnologij omogoča prvič v zgodovini človeštva posameznikom,
podjetjem in družbam vse bolj neposreden dostop do večine znanja, ki je
vse manj lastninsko obremenjeno (White House Conference on New
Economy, 5. 4. 2000) in ga je mogoče uporabiti z ustreznim predznanjem
in usposobljenostjo ter odgovarjajočo informacijsko infrastrukturo države oziroma celotne družbe. Prav to dejstvo še poglablja razlike med tistimi, ki imajo dostop, in tistimi, ki nimajo dostopa do globalnih informacij, to je med »haves« in »have nots«. Te razlike nastajajo tako med
državami, znotraj držav, med regijami in ožjimi lokalnimi enotami ter
podjetji in posamezniki. Kdor ni sposoben razvijati oziroma vsaj uporabljati sodobnih informacijskih tehnologij v razvoju družbe in gospodarstva, je obsojen na zaostajanje v t. i. vse bolj odprti in konkurenčni družbi. To dejstvo bo najodločneje vplivalo na to, katera gospodarstva in
družbe se bodo lahko nadpovprečno uspešno, uspešno ali pa neuspešno
razvijale v nastajajoči novi ekonomiji, ki temelji predvsem na dobro
organizirani, racionalni in učinkoviti državi ter na družbi znanja z visoko
stopnjo tehnološko-inovacijskih zmogljivosti.
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Da bi bile gospodarske družbe lahko konkurenčne v vse bolj odprtem
sistemu, morajo izpolniti dva temeljna razvojna pogoja. Prvič, obvladati
morajo ustrezne tehnologije oziroma nujna tehnološka znanja v posameznih dejavnostih, in drugič, konkurirati in preživeti morajo v razmerah vse večje deregulacije, to je odpravljanja obstoječih kvantitativnih in
kvalitativnih omejitev v globalnem pretoku proizvodnih dejavnikov. Zato
se v sodobnem svetu oblikujejo trije procesi koncentracije in povezovanja za doseganje kritične mase znanja in drugih zmogljivosti za konkurenčnost in uspešen razvoj podjetij in gospodarstev:
– Prvo področje zajema majhno število držav z dolgoročno visoko gospodarsko rastjo in nadpovprečno uspešnih razvojem. OECD v svoji
študiji »The Future of Global Economy« te države uvršča med »Growth
Shift« gospodarstva. Njihova temeljna značilnost je sinergija med
uspešnim prilagajanjem procesu odpiranja, ki ga svetovnemu gospodarstvu nalagata obvladovanje in uporaba informacijskih tehnologij,
ter sposobnostjo teh gospodarstev, da z visoko stopnjo konsenza socialnih partnerjev nadpovprečno uspešno krepijo svoje človeške, tehnološko-inovacijske in druge razvojne zmogljivosti ter zagotavljajo
visoko stopnjo varčevanja in naložb za igraditev sodobne infrastrukture in prenovo gospodarstva (L. Sočan, 2000).
– Naslednja oblika zajema razvijanje, združevanje in povečevanje multinacionalno organizacijskih podjetij, z upravnimi in razvojnimi centri,
ki so praviloma locirani v razvitem svetu. Te družbe z uspešnim
menedžmentom združujejo razvojne zmogljivosti na lokalni in svetovni ravni. Npr. Nokia ima v zadnjih letih že več razvojnikov zunaj Finske kot doma. Podobno take družbe izkoriščajo stroškovne, tržne,
davčne in druge logistične dejavnike svetovnega gospodarstva za svojo
konkurenčnost in uspešen razvoj.
– Ker v svetovnem gospodarstvu vendar še hitreje naraščajo število in
zmogljivosti malih in srednjih podjetij, prihaja do povezovanja takih
podjetij ter kompatibilnih institucij izobraževanja, usposabljanja, tehnološkega razvoja in drugih mrež sodelovanja v t. i.grozde (clusters), s
katerimi skušajo povezati svoje razpršeno znanje v kritične mase tehnološkega, menedžerskega in drugega znanja za konkuriranje v tehnološko vse zahtevnejšem in vse bolj odprtem svetovnem gospodarstvu.
– In končno, nova ali revitalizirana razvojna jedra nastajajo tudi v širših
ali ožjih regionalnih območjih. Praviloma so osnove tem razvojnim
jedrom univerze s tehnološkimi centri, s tehnološkimi in drugimi
inštituti ter širšo infrastrukturo civilne družbe in tudi državne uprave
za šolanje, usposabljanje in prekvalifikacijo kadrov za uspešne tehnološke, razvojne in druge logistične rešitve. Taka razvojna jedra znanja
sodobna teorija (npr. J. Stopford, 1999) pogosto imenuje »hot spots«. V
raznih oblikah se vroča območja pojavljajo od najrazvitejših, tako imenovanih inovativnih regij ZDA, Finske, Irske ipd., pa do najmanj razvitih regij ali širših območij Kitajske in Indije s ciljem zagotoviti progra-

52

GOSPODARSKI KONTEKST

me za delo in osnovni kapital za naložbe, usposobiti in šolati čim več
ljudi ter v skladu z možnostmi razvijati in uporabljati sodobno infrastrukturo.
Temeljna značilnost obstoječe tehnološke, gospodarske in družbene
ureditve, ki je osnova razvojnega okolja globalne informacijske družbe, je
prilagajanje sistemskih, makroekonomskih in tržnih pogojev večine držav
normam razvitega sveta (welfare states). Pri nas imenujemo ta proces prilagajanje normam Evropske unije (EU). Te norme na področju sistema zajemajo politični sistem, pravni sistem, ekonomski sistem, človekove pravice, delovanje države ipd. Makroekonomski pogoji zajemajo predvsem
merila »Maastrichta«, ki so ne le pogoj za vključenost v notranji trg EU,
ampak vse bolj tudi za članstvo v evropski denarni uniji (inflacija, tečaj
valute, proračunski primanjkljaj, dolgoročna zadolženost države, obrestna mera). Tržni pogoji zajemajo v prvi vrsti prilagoditev tehnoloških
norm, tehničnih standardov in pravnih norm merilom notranjega trga EU.
S tem procesom postaja večina držav, posebno še manj razvitih, ne glede
na njihovo lokacijo v triadi, vse bolj po meri gospodarsko in tehnološko
najrazvitejšega sveta. V bistvu se tako zmanjšujejo ovire za pretok blaga
in storitev, kapitala, naložb, znanja in tehnologij v svetovnem gospodarstvu. V bolj brutalnem jeziku povedano to pomeni, da postajajo s tem izvoz in naložbe podjetij iz razvitih držav varne v večini držav svetovnega
gospodarstva, torej tudi v državah v prehodu. Vendar pa dandanes uveljavljena svetovna gospodarska ureditev še ne daje odgovora na vprašanje, s kakšnimi vzvodi se lahko gospodarstva, posebno še manj razvita,
nadpovprečno uspešno razvijajo in s tem dohitevajo razvitejše. To vprašanje postane še posebno pomembno ob ugotovitvi, da se tudi danes, v nastajajoči globalni informacijski družbi, nadpovprečno uspešno razvija le
okrog 15 % različno razvitih držav, medtem ko jih nad polovico, posebno
še manj in najmanj razvitih, nazaduje. Kakšni so torej strateški cilji in
vzvodi za njihovo doseganje v različno razvitih gospodarstvih in družbah?

Strateški cilji in razvojni vzvodi različno razvitih družb
Svetovni razvoj ne dopušča posameznim državam, in še posebno ne
manj razvitim, veliko »stopinj prostosti« niti bistveno lažjih poti ali bližnjic do nadpovprečno uspešnega razvoja. Ta lahko temelji samo na jasni
viziji, ki bo zagotavljala vsem socialnim partnerjem sprejemljivo izboljšanje položaja v daljšem obdobju, zaradi česar bodo pripravljeni doseči
trden razvojni dogovor – konsenz s katerim bodo na eni strani omejevali
vse vrste tekoče porabe, da bi lahko na drugi strani povečevali varčevanje
in vse več vlagali v krepitev svojih razvojnih zmogljivosti: v znanje, v
povečevanje zaposljivosti, v tehnološko prenovo ter v nova, tehnološko in
inovacijsko zahtevnejša delovna mesta.
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Prva naloga vizije kvalitativne preobrazbe neke družbe in njenega gospodarstva v višjo raven razvitosti zajema zastavitev realnih strateških ciljev. To pomeni delati »prave stvari« glede na stopnjo družbene, gospodarske in tehnološke razvitosti. Seveda je treba tudi prave stvari »delati
pravilno«, če naj bosta gospodarstvo in družba v daljšem obdobju nadpovprečno uspešna. Katere so glavne strateške naloge različno razvitih
družb (grafikon 1)?

Nerazvite, t. i. »cenene države« z nizkimi plačami, nizkim socialnim
standardom in skromnim znanjem praviloma lahko konkurirajo na svetovnem trgu s tehnološko nezahtevnimi izdelki in v nizkih cenovnih razredih. Izredna prizadevanja najuspešnejših družb na tej stopnji razvitosti
temeljijo praviloma na razliki med plačami in produktivnostjo. To jim
omogoča visoko stopnjo varčevanja in naraščanje naložb v izobraževanje
in usposabljanje, v menedžment in uspešnejše trženje, postopno rast dodane vrednosti na zaposlenega in prehod med zmerno razvita gospodarstva.
Zmerno razvita gospodarstva in družbe, kamor sodi tudi Slovenija,
vodijo v nadpovprečno razvojno uspešnost na eni strani pospešena gradnja celovite infrastrukture, od intelektualne, institucionalne do informacijske in materialne infrastrukture, ter na drugi strani velika vlaganja v
tehnološko-inovacijsko, menedžersko in kadrovsko prenovo programov
in vodenja gospodarskih družb. Rezultat takih vlaganj je hitro opuščanje
manj zahtevnih in pospešeno uvajanje tehnološko in inovacijsko zahtevnih programov, kar omogoča tako usmerjenim gospodarstvom trajno
naraščanje dodane vrednosti in konkurenčnost na svetovnem trgu. Pri
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tem je treba poudariti, da nobeni od dosedanjih izredno uspešnih zmerno razvitih držav v prehodu v razvite družbe, kot so npr. Singapur, Irska,
Finska, Koreja, Tajvan, belgijska regija Flandrija, ni uspel ta prehod samo
z lastnim kapitalom, ampak so svoje visoko varčevanje oplemenitile z
bolj ali manj pospešenim pritokom neposrednih tujih naložb in z njimi
povezanega znanja strateških partnerjev. Zato M. Porter imenuje ta proces »naložbeno konkurenčnost«, saj morajo te družbe zagotoviti konkurenčno okolje za pritegnitev domačega in tujega kapitala v posodobitev
infrastrukture, prenovo gospodarstva ter krepitev znanja.
Visoko razvite družbe se odlikujejo od drugih predvsem s celovito in
učinkovito infrastrukturo izobraževanja in usposabljanja, prenosa tehnologij in kapitala, institucionalno in informacijsko infrastrukturo ter materialno infrastrukturo z ohranjanjem okolja. Tako okolje generira visok
potencial znanja v vseh oblikah, kar se kaže v visoko inovativnih programih gospodarstva, ki na svetovnem trgu dosegajo visoko dodano vrednost na zaposlenega.
Med najznačilnejšimi vlaganji različno razvitih družb so prav vlaganja
v celovito znanje (izobraževanje, raziskave in razvoj ter razne oblike
usposabljanja zaposlenih, brezposelnih ter poslovnih funkcij podjetij in
institucij). Ta se gibljejo praviloma do 5 % BDP pri nerazvitih družbah,
nad 5 % do 10 % pri zmerno razvitih družbah (Slovenija vlaga 8,5 %) ter
nad 10 % do 15 % in več pri visoko razvitih družbah. Brez preseganja teh
norm praviloma ni mogoč prehod v višjo stopnjo razvitosti (grafikon 2).
Na prehodu v razvitost je še posebej pomembno vse večje vlaganje v
usposabljanje zaposlenih, brezposelnih in poslovnih funkcij podjetij
(intangibles) Tabela 1.

Vir: EU, Information Society Tehnologies
– Nice Intangible economy, 2000
Uredil: L. Sočan, 2000
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Upoštevajoč zgornje ugotovitve, visoko razvite družbe blaginja (welfare states) niso najboljše vzornice razvitejših kandidatk za vstop v EU, kamor sodi tudi Slovenija, ampak predvsem razvojno uspešnejše manjše
države srednje in severne Evrope. Razlogi so tile: države blaginja v EU
sicer dosegajo še zadovoljivo raven konsenza socialnih partnerjev, vendar v okolju značilnih nasprotujočih si interesov:
– socialno in infrastrukturno urejene države zahtevajo izredno visoke
dajatve;
– kapital zahteva višje dobičke, sicer pospešeno izvaža delovna mesta;
– delo (sindikati) se bori predvsem za plače zaposlenih, manj pa za zaposljivost aktivnega prebivalstva;
– stroka in institucije civilne družbe so pogosto pod vplivom političnih
strank.
Zato te družbe niso sposobne izredno visokih razvojnih prizadevanj.
Na drugi strani je raven konsenza pri razvitih srednje in severnoevropskih državah ne samo mnogo višja, ampak tudi bistveno manj nasprotujoča (antagonistična). Zato temelji pospešeno vlaganje v krepitev razvojnih zmogljivosti teh družb na bistveno večji sinergiji razvojnih interesov
socialnih partnerjev, pa naj gre za irski pristop »making knowledge work
for us« ali za finske mreže sodelovanja med univerzami, inštituti in gospodarstvom ter skrbjo za ljudi ali za značilna prizadevanja teh držav za
povečanje zaposljivosti in zmanjšanje socialne izločenosti prebivalstva,
za rast inovativnosti v regijah in podjetjih vseh velikosti do vse bolj povezovalne vloge institucij civilne družbe. V teh državah se preživela kapitalistična tržna opredelitev, ki označuje delavca kot »nezaželen strošek«,
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potrošnika pa kot »kralja«, vse bolj spreminja v opredelitev istega državljana kot »ustvarjalnega člana« sodobne informacijske družbe.
Oglejmo si primere nadpovprečno uspešnega razvoja nekaterih manjših
držav srednje in severne Evrope – razvojno prehitevanje Finske, Nizozemske, Irske in razvojno dohitevanje Madžarske:

Finska
Finska je država s klasičnim pospeševanjem razvojnih grozdov na ključnih področjih svojega gospodarskega razvoja. Grozdi so sestavni del kvalitativne razvojne preobrazbe tega gospodarstva v prehodu od pretežne
povezanosti s socialističnimi gospodarstvi, posebno nekdanjo SZ, na
vključevanje v EU in svetovno gospodarstvo. Krepitev grozdov je povezana z generacijskim prizadevanjem za krepitev kakovosti, tehnološke zahtevnosti programov ter s tem rasti dodane vrednosti, kar temelji na trajni
in pospešeni krepitvi človeških virov ter življenjske povezanosti med univerzami, inštituti in gospodarstvom. Tej navezi so v zadnjem desetletju
dodali še globaln odprtost. S tem se Finska uvršča tudi med države z
nadpovprečno uspešnim razvojem.
Finska je v samem svetovnem vrhu držav glede skladnosti in sinergije
med odprtim in globalno usmerjenim sistemom ter pregledno, dolgoročno naravnano in proaktivno razvojno in ekonomsko politiko v korist gospodarstva. Stabilen političen sistem, odprt ekonomski sistem ter izredno
visoka stopnja pravne varnosti se povezujejo z izredno čvrstim konsenzom socialnih partnerjev o nadpovprečnih razvojnih prizadevanjih države za doseganje uspešnega razvoja. Glavni ukrepi in doseženi rezultati,
posebno v drugi polovici devetdesetih let, ta prizadevanja v celoti potrjujejo: Finska že presega 3 % BDP pri vlaganjih v raziskave in razvoj, njeno
gospodarstvo najhitreje na svetu povečuje delež tehnološko visoko zahtevnih programov v izvozu, ima najbolje organizirano službo zagotavljanja zavarovanja izvoznih kreditov in bančnega spremljanja izvoznih
poslov, v zadnjih letih med vsemi državami najhitreje povečuje nacionalno varčevanje (23 % DBP). Pri tem je večina podjetij finančno, tehnološko
in razvojno zdravila. Ta država je danes edina na svetu, v kateri se na razpisana državna sredstva za raziskave lahko prijavijo ekipe tudi iz drugih
držav. Finska je vodilna država na svetu z 8,7 inženirja in raziskovalca na
100 zaposlenih. Zato je Finska uspešno vključena v svetovne in regionalne trgovinske bloke in mreže gospodarskega in razvojnega sodelovanja,
zelo zdravi so odnosi med podjetji in državo, zato je Finska med državami, ki najhitreje opuščajo tehnološko nezahtevne programe z nizko dodano vrednostjo ob pospešenem uvajanju tehnološko zahtevnih programov izdelkov in storitev. Finska ima vrhunsko usposobljeno državno
upravo z eno najnižjimi stopnjami korupcije na svetu.
Visoka stopnja odprtosti gospodarstva je povezana z razpoložljivim cenenim domačim in tujim kapitalom ter visoko stopnjo svetovalne in razvojne usposobljenosti domačih in tujih bank, ki uspešno spremljajo pod-
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jetja, država spodbuja tako vhodne kot izhodne tuje naložbe, s tem da izhodne (predvsem komunikacije) danes že več kot dvakratno presegajo
vhodne neposredne naložbe. Kljub nadpovprečnemu deležu proračuna
in javne porabe v proračunu v primerjav s podobno razvitimi državami
vodi Finska izredno pregledno politiko javnih financ, zagotavlja okrog
dvema tretjinama generacije vpis na visoke šole (največ v Evropi), dosega
najnižjo stopnjo umrljivosti dojenčkov na svetu in zagotavlja visoko stopnjo (okrog 5 % BDP) sredstev za raznovrstna usposabljanja odraslih (brezposelnih in zaposlenih) ter za povečevanje učinkovitosti poslovnih funkcij podjetij. Skupaj torej vlaga v izobraževanje, raziskave in razvoj ter
usposabljanje okrog 14 % BDP (Slovenija okrog 8,5 %).
Finska ima za ZDA najučinkovitejšo in zelo poceni tehnološko-informacijsko infrastrukturo, podjetjem zagotavlja poceni in kakovostno energijo ter pospešeno vlaga v ohranjanje okolja.
K visoki stopnji razvojnega konsenza socialnih partnerjev ne prispevajo le urejenost, vrhunska profesionalnost in preglednost političnih odločitev in ukrepov vladnih služb, ampak tudi visoka kakovost in učinkovito vodenje podjetij s ciljem čim višje delovne in tehnične usposobljenosti
kolektivov z visoko stopnjo socialne odgovornosti menedžmenta ter
zgledno motivacijo zaposlenih. Zato spada ta država med t. i.družbe konsenza, ki so sposobne zastavljati dolgoročne visoko zahtevne razvojne
cilje, npr. v okviru temeljnih razvojnih grozdov na področju komunikacijskih dejavnosti, lesa in predelave, okolja, pa tudi na področju izobraževanja in usposabljanja človeških virov, tehnološkega razvoja ter vključevanje v evropsko in svetovno gospodarstvo.

Nizozemska
To gospodarstvo združuje več sodobnih razvojnih vzvodov. Med trajnimi
je brez dvoma značilnost velikega števila (okrog 30) velikih multinacionalnih podjetij, spremljanih s sistemom izredno uspešnih bank in zavarovalnic. Poleg tega spada ta država kot vse severnoevropske med tisto
manjšino z nadpovprečno uspešnim razvojem. In končno, v povezavi z
navedenima vzvodoma vitalnosti razvoja obstoječa sinergija delovanja
raziskovalno-razvojnih grozdov, ki temeljijo na povezavah med univerzami, inštituti, tehnološkimi in drugimi centri specialnih znanj ter gospodarstvom, plemeniti oba navedena razvojna vzvoda.
Kot za vse države z nadpovprečno uspešnim razvojem in visoko konkurenčnostjo tudi za Nizozemsko velja, da prav vrhunska razvojna sposobnost države (governmental capability) ustvarja dologoročno okolje za
tak razvoj. Razvojno sposobnost vlade in parlamenta določajo predvsem
te med seboj povezane dejavnosti: odprt politični in gospodarski sistem z
visoko stopnjo pravne varnosti gospodarstva in državljanov, gospodarska
stabilnost, preglednost političnih odločitev ter ukrepov vlade in parlamenta, konkurenčno okolje, v katerem uspešno poslujejo tako domače in
tuje multinacionalke, kot tudi množica srednjih in malih podjetij. Zato je
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ena temeljnih značilnosti te družbe visoka stopnja razvojnega dogovora
med nosilnimi socialnimi partnerji. Prav tako okolje je npr. omogočalo
Nizozemski, da v daljšem obdobju nadpovprečno vlaga v posodabljanje
infrastrukture in tehnološko prenovo podjetij, s čimer je v dobrem desetletju praktično prepolovila stopnjo brezposelnosti, ki je danes nižja od
5 %.
Ob vrhunski materialni, institucionalni, intelektualni in informacijski
infrastrukturi ter visoki tehnološki opremljenosti podjetij in usposobljenosti kadrov, ima Nizozemska kljub visokemu obsegu izhodnih neposrednih naložb in ob izredni odportosti izravnane izvozne in uvozne
tokove; v veliki meri tudi zaradi izredno uspešnega izvoza storitev,
posebno še prometnih in komunikacijskih. Podobno kot Finska je tudi
Nizozemska poznana kot država z vrhunsko kakovostjo bančnega in zavarovalniškega spremljanja izvoznih tokov svojih podjetij, pa tudi njihovih nakupov in pripojitev tujih podjetij. Ta država ima sodoben, koncentriran in izredno učinkovit bančni in zavarovalniški sistem, zelo razvit
primarni trg kapitala ter je med vodilnimi evropskimi državami na
področju generiranja tveganega kapitala, ki je eden od temeljev za razvoj
in prenos vrhunskih tehnologij. Tako kot za upravo je tudi za institucije
finančnega sistema značilna visoka stopnja preglednosti poslovanja. To
je država z izredno poceni kapitalom, ki je povezan z vrhunskim izvedenskim znanjem bank, zavarovalnic in drugih finančnih institucij. Posledica je visoka stopnja finančnega, programskega, tržnega, menedžerskega
in kadrovskega »zdravja« nizozemskih podjetij. Na tej stopnji razvitosti
in ob visoki stopnji konsenza ob postavljanju zahtevnih strateških ciljev
je prav Nizozemska vodilna na področju varovanja okolja od reciklaže do
izboljševanja kakovosti voda.
Podobno kot politični menedžment in uprava je učinkovit tudi podjetniški menedžment Nizozemske; tako so na področju vodenja MNC in
drugih podjetij, na področju mednarodnih izkušenj bordi (nadzorni sveti) praviloma strateški partnerji menedžmenta in ne le finančnoračunovodski kontrolorji poslovanja. Visoka je tudi raven upravljanja in prenosa tehnologij. Zato so industrijski odnosi med približno 600.000 podjetij
in državo na eni strani ter delojemalci (sindikati) na drugi strani zgledni.
V tem okolju je socialna odgovornost menedžerjev tako v odnosu do
države kot v odnosu do dela v tej državi na visoki ravni. Visoka stopnja
povezanosti, prepletenosti in sodelovanja raznovrstnih strokovnih svetov
(»gremijev«) zvišuje možnost odločanja s konsenzom. In končno, Nizozemska – država multinacionalk in vrhunske gospodarske in civilizacijske odprtosti – je v svetu priznana kot država številka ena glede skrbi za
ohranjanje jezika in nacionalne kulture svoje družbe!
Opisano razvojno okolje je zdravo ne le za vrhunsko sodelovanje med
univerzami, inštituti, regijami in gospodarstvom, ampak tudi za vse bolj
pospešeno izobraževanje in usposabljanje tako zaposlenih kot brezposelnih, kar ima za posledico, da je t. i.»indeks človeških virov« med najvišji-
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mi v svetu. S tako razvitimi človeškimi, tehnološkimi, podjetniškimi in
infrastrukturnimi zmogljivostmi ter visoko stopnjo sposobnosti razvojnega sodelovanja med političnim in gospodarskim menedžmentom, usposobljeno državno, regionalno in lokalno upravo ter institucijami civilne
družbe ima Nizozemska zelo ugodno perspektivo razvoja v času uveljavljanja globalne informacijske družbe.

Irska
Tudi Irska kot država z najvišjo gospodarsko rastjo v Evropi v devetdesetih letih gradi svojo razvojno dinamiko na treh temeljnih vzvodih. Prvi
temelji na pomembnih neposrednih naložbah ameriških multinacionalk
v tri propulzivne industrijske sektorje še v šestdesetih letih. Vendar sta
ključna za razvojno revitalizacijo in nadpovprečno uspešnost tega gospodarstva notranji konsenz te družbe, da je treba zagotoviti visoko raven
tehnološko- inovacijskih zmogljivosti v praktično vseh, tudi srednjih in
malih, pretežno domačih podjetjih v državi. Bistvo razvojnega dogovora
glavnih socialnih partnerjev v tej državi pred približno četrt stoletja »Making knowledge work for us« je temeljilo prav na poenotenju vseh socialnih partnerjev s to strategijo, ki je zahtevala od Irske bistveno večja razvojna prizadevanja kot v preteklosti, a se je pokazala kot razvojno prava
rešitev te države. Na ta način je Irska povezala svoje rastoče zmogljivosti
znanja in rastoče domače naložbene sposobnosti s sredstvi EU in usklajenega, a visoko centraliziranega regionalnega razvoja ter z intenzivnimi
vhodnimi in izhodnimi neposrednimi naložbami. Vedno bolj je bila sposobna ob nižjih stroških proizvajati tehnološko vse zahtevnejše programe
z vse višjo dodano vrednostjo. Kot posledica take strategije se je brezposelnost Irske s 24 % v sedemdesetih in okrog 20 % v osemdesetih letih
znižala ob povprečni gospodarski rasti okrog 7 % letno v devetdesetih
letih na manj kot 5 % danes.
Za Irsko je značilna vrhunska raven razvojne sposobnosti političnega
menedžmenta (governmental capability), ki se kaže v praktično popolnem konsenzu pri oblikovanju razvojnih rešitev in gospodarske politike
znotraj same vlade, ob učinkoviti zakonodajni vlogi parlamenta. Visoka
stopnja konsenza političnega menedžmenta je za Irsko značilna od priprav za vstop v EU in še posebno po vstopu, saj je desetletni nadpovprečno uspešen razvoj gospodarstva in celotne družbe v veliki meri posledica
čvrstega razvojnega dogovora vseh socialnih partnerjev o izvajanju strateških razvojnih odločitev. V vsem tem obdobju so bili strateški cilji pospešene modernizacije infrastrukure in temeljite tehnološko-inovacijske
prenove celotnega gospodarstva ter ukrepi ekonomske politike visoko
pregledni in prepoznavni za vse socialne partnerje. S tem procesom je
povezano naraščanje socialne kohezije irske družbe, kar ustvarja temeljni pogoj za množično obvladovanje informacijskih tehnologij v podjetjih,
v državni in lokalni upravi ter v celotni družbi.
Stalnica ukrepov ekonomske politike te države in njene centralne ban-
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ke je stabilnost valute in celotnega gospodarstva, vrhunsko vodene javne
finance z visokim varčevanjem (povečanje s 16 % na 33 % BDP) ter izrazitim zmanjšanjem odtoka tega varčevanja za subvencioniranje neuspešnih programov in kupovanje socialnega miru (npr. le 9 % v primerjavi s
Slovenijo s 16 %!), zato ostaja pretežni del varčevanja za vlaganje v nova,
tehnološko zahtevnejša delovna mesta in razvoj človeških in tehnoloških
zmogljivosti. Visokemu varčevanju se pridružuje vrhunska razpoložljivost cenenega domačega in tujega kapitala (sredstva iz EU in neposredne
tuje naložbe), vključno z obstoječim trgom tveganega kapitala. Irska
omogoča podjetjem in posameznikom nizke cene komunikacijskih storitev in podpira razvoj podjetij z vrhunskimi tehnološkimi storitvami. V
enem desetletju je Irska postala druga največja svetovna izvoznica programskih storitev z vrednostjo 8,7 mrd $ leta 1998! Tako je Irska ustvarila
razmere za pospešeno dvigovanje tehnološke zahtevnosti programov izdelkov in storitev v celotnem gospodarstvu. S sinergijo povečevanja razvojnih zmogljivosti in ekonomsko politiko pospeševanja visokih tehnologij in tehnološke prenove je to gospodarstvo sposobno z nižjimi stroški
proizvajati izdelke in storitve visokih tehnologij. Tako je Irska med vodilnimi državami z najhitrejšim tehnološkim prestrukturiranjem svojega
gospodarstva, javne uprave in celotne družbe. S tem je postala država z
najnižjo porabo električne energije na enoto BDP na svetu.
Čeprav so izdatki Irske za raziskave in razvoj še vedno nižji kot v Sloveniji, ji je uspelo podobno kot Finski razviti uspešno sodelovanje med
univerzami, inštituti in gospodarstvom ter zagotoviti veliko zanimanje
mladine za tehnološki razvoj, kar se kaže tudi v visokem vpisu na tehniške šole. Glede na ugodno razvojno okolje in visoko absorpcijsko sposobnost gospodarstva za sprejem in razvoj visokih tehnologij so prav neposredne tuje naložbe še vedno ena od ključnih osnov za tehnološki
preporod tega gospodarstva. Ob tem pozitivnem dosežku pa si agencija
»Enterprise Ireland« že več let pospešeno in uspešno prizadeva za spodbujanje neposrednih tujih naložb irskih podjetij v tujini.
Irski gospodarski menedžment, vključno s sposobnostjo, ki jo prinašajo s seboj neposredne tuje naložbe, postaja vodilni v svetu. Irska produktivnost in dodana vrednost na zaposlenega sodi v zgornjo polovico držav
EU. Kar je še posebej pomembno, Irska ima ob Nemčiji in večini skandinavskih držav visoko inovativno vse gospodarstvo – tudi srednja, mala in
mikro podjetja. S procesom generacijskega vlaganja Irske v tehnološkoinovacijsko prenovo vseh podjetij, posebno pa še srednjih in malih, se ob
visoki kakovosti izobraževalnega sistema vse bolj izboljšuje tudi sistem
usposabljanja zaposlenih in brezposelnih; posledično se v tej državi hitro
zmanjšuje ekonomska in informacijska nepismenost. S tem si je Irska
zagotovila temeljne možnosti za konkurenčen razvoj, ob okrepitvi svoje
tehnološke, gospodarske in kulturne identitete. V teh razmerah naraščajo tudi prizadevanja za obnovitev izvirnega jezika, ki ga je ta družba
izgubila v dolgem obdobju popolne nacionalne, politične in gospodarske
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razgradnje v drugi polovici devetnajstega in prvi polovici dvajsetega stoletja.

Madžarska
Danes razvojno najbolje ocenjena država v prehodu (WCY) z visoko gospodarsko rastjo in hitrim spreminjanjem tehnološke strukture svojega
gospodarstva je svojo manj uspešno vlogo specializiranega dobavitelja v
okviru SEV v zadnjem desetletju spremenila v uspešnega proizvajalca in
dobavitelja velikim evropskim in drugih multinacionalkam. Ob tem gradi dokaj skladen sistem ukrepov revitalizacije, ki ji obetajo prehod v nadpovprečno uspešen razvoj – če ji bo uspelo rešiti rastoče probleme dualne ekonomije, večanje razlik v regionalnem razvoju ter prenesti oziroma
nadomestiti enak ali celo večji obseg odliva dobička v primerjati s pritokom neposrednih tujih naložb v zadnjem času.
Madžarska velja v zadnjih letih za najbolj odprto državo glede trgovinskih tokov in naložb. Glede odprtosti in pritoka neposrednih tujih naložb je glede na gospodarske zmogljivosti vodilna v svetu, kar velja tudi
za njeno najhitrejšo stopnjo rasti izvoza, ki prav tako temelji na neposrednih tujih naložbah. Madžarska je lep dokaz, da majhen domači trg ni
ovira za tuje neposredne naložbe, kot se pogosto dokazuje v Sloveniji.
Prav tako pa so pospešena tudi njena prizadevanja za hitro rast izhodnih
neposrednih naložb, saj je ta država hkrati med vodilnimi državami v
svetu (ne le v prehodu) z izredno hitro stopnjo strukturne in tehnološke
preobrazbe svojega gospodarstva: pospešeno opušča programe, ki temeljijo na nekvalificiranem delu, hkrati pa ob ustrezni tehnološki podpori
podjetjem ter z usposabljanjem kadrov intenzivno uvaja tehnološko zahtevnejše programe z bistveno višjo dodano vrednostjo. V manj kot enem
desetletju je npr. samo na področju motorne industrije usposobila dovolj
tehničnih kadrov za proizvodnjo nad 1,5 milijona motorjev za evropsko
industrijo. V tem pogledu je že presegla Slovenijo.
Ozadnje zgornjih strukturnih gibanj je tako v hitrem prilagajanju
sistemskih, makroekonomskih in tržnih norm EU na eni strani ob vse
višji stopnji razvojnega konsenza o povečevanju razvojnih prizadevanj za
uspešnejši razvoj na drugi strani. V zadnjih letih je Madžarska zvišala
varčevanje na okrog 40 % BDP, kar je najvišja stopnja v Evropi. Večanju
lastnih naložb dodaja še visok priliv neposrednih tujih naložb. Le-te
usmerja v infrastrukturo in prenovo podjetij. Madžarska je vodilna država na svetu po vlaganju v telekomunikacije z 2,3 % BDP ter med vodilnimi na področju izboljševanja šolskega sistema, usposabljanja zaposlenih
do razvoja zdravstva. V povezavi s hitro rastočimi vhodnimi in izhodnimi
neposrednimi naložbami Madžarska za Argentino najhitreje spreminja
svojo proizvodno strukturo. Ob vse bolj pravno varnem poslovnem in
razvojnem okolju je Madžarska naredila velik korak naprej pri oblikovanju dolgoročne razvojne in ekonomske politike, ki je polega tega še vedno bolj pregledna in predvidljiva, od vodenja javnih financ, vodenja
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državnih podjetij do učinkovitega urejanja zaposlovanja, brezposelnosti
in bistvenega zmanšanja deleža sive ekonomije, kjer se je od držav v prehodu najbolj približala razvitim članicam EU.
K uresničevanju jasne strateške usmeritve Madžarske, ki je podprta s
sistemskimi prilagoditvami globalnim normam in pregledno ekonomsko
politiko, v vedno večji meri prispeva tudi menedžment; ne le z zagotavljanjem, zelo nizkih plač zaposlenih in menedžmenta glede na hitro še
vedno rastočo produktivnost, ampak tudi z razmeroma nizko stopnjo nesoglasij med delom in menedžmentom. Dodaten ventil je tudi izjemno
urejeno okolje za enostavno ustanavljanje novih podjetij v tej državi.
Kljub temu da je Madžarska še vedno med državami z izdatki za R+R
pod 1 % BDP, skuša vprašanje nizkih tovrstnih vlaganj nadomestiti s
sredstvi države za razvoj podjetniških tehnologij in tehnološko zahtevnih
programov. Za te namene vlada daje okrog 0,3 % BDP in s tem dokaj
uspešno ustvarja nujno povezavo med univerzami, inštituti in gospodarstvom, kar je bilo v prejšnjem desetletju na Madžarskem zanemarjeno
zaradi nizkih celotnih vlaganj v R+R in zaradi majhnih vlaganj multinacionalk v raziskave in razvoj v podružnicah v tej državi. Na ta način skuša Madžarska, sicer še na razmeroma nizki ravni, zagotavljati vse boljše
in celovito usposabljanje človeških virov na področju izobraževanja, raziskav in razvoja, usposabljanja zaposlenih in brezposelnih ter na področju
izboljševanja zdravstva.
Iz zgornjih gibanj lahko povzamemo, da se Madžarska v strateškem
pogledu med državami v prehodu najbolj približuje osnovam razvoja, ki
je značilen za praktično vse razvite manjše srednje in severnoevropske
države: rastoča raven razvojne sposobnosti vlade in parlamenta (governmental capability) zagotavlja na eni strani visoko stopnjo prilagajanja
globalnim in evropskim normam odprte družbe in gospodarstva ob
hkratni sposobnosti dosegati dovolj visok konsenz socialnih partnerjev
za bistveno večja razvojna prizadevanja svojega gospodarstva in družbe,
ki se kažejo v krepitvi svojih človeških, tehnoloških, inovacijskih in
naložbenih zmogljivosti, ki so osnova za nadpovprečno uspešen razvoj te
države v dolgoročnem obdobju.

Prehod Slovenije v razvitost zahteva jasno vizijo razvoja
ter bistveno večja razvojna prizadevanja
Kakšni naj bodo vizija, strateški cilji ter razvojni vzvodi Slovenije, na
katerih bo lahko naša družba gradila razvojni konsenz socialnih partnerjev, da bi si zagotovila nadpovprečno uspešen razvoj v sosedstvu severnozahodnih visoko razvitih in jugovzhodnih manj razvitih regij in držav?
Razvitejše okolje bo Sloveniji ob uspešnem razvoju zagotavljalo izredne potenciale svojih trgov, kapitala, tehnologij, inovativnosti, znanja pa
do kulture upravljanja družbe in vodenja gospodarstva. Ob neugodnem
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razvoju pa bo pospešeno odpiranje delovalo kot uničujoča konkurenca, v
kateri lahko Slovenija izgubi večino svojih vrhunskih kadrov in vse bolj
tone v evropsko in globalno podpovprečje. Prav tako bodo manj razvita
okolja lahko območje za uspešen prenos slovenskega znanja, prodajo
tehnološko zahtevnejših izdelkov in storitev ter vir za cenejše inpute ali
pa bodo ob bistveno nižjih plačah in socialnem standardu pomenila uničujočo cenovno konkurenco večini tehnološko nezahtevnih programov,
ki jih Sloveniji ne bo uspelo pravočasno posodobiti oziroma zamenjati.
Prihodnji razvoj bo odvisen predvsem od nas samih. Če bomo kot država
sposobni izoblikovati, sprejeti in izvajati dolgoročni konsenz oziroma
razvojni dogovor o bistveno večjih razvojnih prizadevanjih vseh socialnih
partnerjev kot do zdaj, bomo med tistimi družbami, ki bodo zmogle pospešeno preobrazbo v razvitost v obdobju približno ene generacije. Ta proces zastavlja dve vprašanji: prvič, kateri so glavni strateški cilji naše države na tej izredno zahtevni poti, ki bi jih lahko podprli vsi socialnih
partnerji, saj bi moralo uresničenje teh ciljev vsem prinesti boljše razvojne in življenjske možnosti. In drugič, ali bi bile naše vlade in parlamenti
v prihodnje sposobne odigrati odločilno družbeno povezovalno razvojno
vlogo nosilca konsenza, kot jo imajo v nadpovprečno uspešnih družbah?
Dejstvo je, da lahko v sodobnih gospodarski zgodovini zasledimo le
okrog 15 % držav oziroma družb, ki so zmogle nadpovprečna razvojna prizadevanja in s tem nadpovprečno uspešen razvoj v daljšem obdobju. Po
drugi svetovni vojni lahko med take države uvrščamo Nemčijo in Japonsko, kasneje tri generacije tigrov ter v zadnji četrtini stoletja manjše srednje- in severnoevropske države ter v najnovejšem obdobju ponovno ZDA.
Njihova uspešnost temelji na dveh najuspešnejših vzvodih (grafikon 3):
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– prvič, prilagajajo se sodobni tehnološki, gospodarski in družbeni ureditvi razvitega sveta,
– drugič, in kar je še pomembnejše, znotraj same države oziroma družbe so sposobne razviti dovolj politične volje, moči in konsenza vseh
socialnih partnerjev za ustvarjanje ustreznega okolja, v katerem trajno
krepijo svoje človeške, tehnološke, inovacijske, naložbene in druge
razvojne zmogljivosti v podjetjih, gospodarstvu in celotni družbi za
dosego zastavljenih strateških razvojnih ciljev.
Zgornje pravilo velja za nadpovprečno uspešne med najbolj razvitimi,
kot so npr. ZDA ali Finska, pa do najmanj razvitih, kot sta npr. Bocvana
in Tajska. Države, ki niso sposobne dosegati zgornjih pogojev, bolj
ali manj zadržujejo svoj položaj, medtem ko jih nad polovico celo poslabšuje svoj položaj v globalnem razvoju. Pri tem je najhujša oblika ogrožanja dolgoročne razvojne uspešnosti neke družbe pomanjkanje konsenza
socialnih partnerjev ali celo volje in sposobnosti same oblasti za izoblikovanje dolgoročne vizije razvoja, strateških razvojnih ciljev ter vzvodov za njihovo udejanjenje. Na žalost ima precej teh lastnosti tudi Slovenija.

Strateški razvojni cilji Slovenije
v njenem prehodu v razvitost
Da bi se zmerno razvita Slovenija v obdobju ene generacije lahko ustvarjalno vključila v razviti svet, pomeni, da bo morala razviti inovativno gospodarstvo in dosegati dodano vrednost na zaposlenega vsaj blizu povprečja EU. Slovenija je po merilih Mednarodne banke za obnovo in
razvoj (WB) leta 1999 že dosegla spodnji prag razvitih držav z 10.000 US
$ na prebivalca, vendar bo morala za sodobno razvitost odločilno posodobiti svojo infrastrukturo ter tehnološko, kadrovsko in inovacijsko prenoviti večino svojega gospodarstva. To hkrati pomeni, da bo morala, in
podobno tudi Cefta in druge države s podobnimi cilji, čim prej zagotoviti
globalna merila vlaganja, s čimer bo privabila pomemben delež tujih
neposrednih naložb za graditev infrastrukture in prenovo svojih podjetij.
Seveda bo morala hkrati bistveno povečati svoje izhodne neposredne
naložbe za učvrstitev položaja izvoznih podjetij na svetovnem trgu. Ta
proces prehoda v gospodarsko in družbeno razvitost tudi pomeni, da se
bo v prihodnje moral spremeniti vpliv posameznih dejavnikov na konkurenčnost in razvoj proizvodnje in storitev: čim bolj bodo programi podjetij tehnološko in inovacijsko zahtevni, tem manjša bo vloga fizičnega
napora in nižje kvalificiranega dela in tem večji bo vpliv znanja in še posebno infrastrukture. Pri visoko razvitih družbah prav visoka razvitost
infrastrukture odločilno prispeva k uspešni rasti dodane vrednosti na zaposlenega in k svetovni konkurenčnosti njihovih izdelkov in storitev.
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Moč intelektualne in informacijske infrastrukture ter njen ugoden vpliv
na gospodarsko rast in konkurenčnost se danes najlepše kažeta prav v
severni Evropi in ZDA.
Razmeroma celovito in med seboj povezano shemo strateških razvojnih ciljev držav na različnih stopnjah gospodarske in družbene razvitosti
prikazuje grafikon 1. Eden od osnovnih kazalcev grafikona prikazuje
prepletanje treh temeljnih stopenj konkurenčnosti (stroškovne, naložbene in inovacijske), povezanih s prikazom Auerhanove lestvice tehnološke
zahtevnosti programov gospodarskih dejavnosti (od 1 do 15) in shemo
krivulje dodane vrednosti na zaposlenega v 1,000 evrov. Dodatno je h
krivulji dodane vrednosti na zaposlenega včrtana še krivulja ocene prispevka materialnih dejavnikov (kapital, naravna bogastva, lokacija, fizično delo) ter menedžmenta in drugega znanja (intangibles) k ustvarjeni
dodani vrednosti. Tako ocena krivulje dodane vrednosti na zaposlenega
kot tudi ocena deleža materialnih dejavnikov in znanja k ustvarjeni
dodani vrednosti temeljita na razpoložljivih podatkih podjetij (npr. M.
Gliha, Tehnološko poročilo, 1999). Prav zviševanje tehnološke ravni programov od pete do devete stopnje tehnološke zahtevnosti temelji na prehodu od kvalificirnega dela na stalno tehnološko in razvojno podporo
podjetniškim programom z vrhunskim znanjem in sodobno infrastrukturo.
Drugi sklop pomembnih kazalcev grafikona 1 zajema izobrazbeno
strukturo zaposlenih na različnih stopnjah razvitosti gospodarstev in
družb. Do približno četrte stopnje tehnološke zahtevnosti programov
zadostuje, če ima večina zaposlenih kvalifikacijo, lahko tudi nižjo ali je
celo brez nje. Pospešena tehnološka prenova industrijskih in gospodarskih programov ter izgrajevanje sodobne infrastrukture pa nista mogoči
samo z visokimi kapitalnimi vlaganji, ampak predvsem z bistveno višjo
kvalifikacijo in znanjem zaposlenih. V tem obdobju postane srednješolska izobrazba minimalna podlaga za razumevanje in obvladovanje zahtevnejših tehnologij. Zato je EU pred kratkim sprejela dokončanje srednje šole kot standard obveznega izobraževanja v državah članicah.
Slovenija je ta standard že sprejela, je pa še zelo daleč od njegove uresničitve v praksi; podobno velja tudi za druge Cefta države. Prehod od pete
in pol na skoraj deveto stopnjo tehnološke ravni proizvodnih programov,
kolikor znašata povprečji za Slovenijo oziroma Nemčijo, bo zahteval pri
nas pospešeno povečevanje deleža zaposlenih z višjo in visoko izobrazbo. Zato se v obdobju inovacijske konkurenčnosti izrazito zmanjša odstotek zaposlenih brez dokončane osnovne šole, začne se zmanševati tudi
delež zaposlenih s sredno izobrazbo, vodilna pa začne postajati struktura
zaposlenih z dokončano višjo in visoko izobrazbo ter dodatnimi študiji in
specializacijami. Na tem temelji ugotovitev Komisije EU, da bo v informacijski družbi nedokončana osnovna šola pomenila »trdo brezposelnost« (Komisija EU, 1995: Green Paper on Innovation).
Tretji sklop kazalcev grafikona 1 je usmerjen na vprašanje, »kaj dela-
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ti«, še posebno v obdobju razvojne preobrazbe iz zmerne razvitosti v razvitost. Na tej stopnji razvitosti, to je v fazi naložbene konkurenčnosti, sta
pred gospodarstvi Slovenije in držav Cefta dve osnovni nalogi. Prva je
graditev sodobne in celovite infrastrukture, ki bo zagotovila tem državam
učinkovito in racionalno proizvodnjo ter uspešno vključevanje EU. Druga
naloga pa zajema pospešeno tehnološko-inovacijsko preobrazbo programov podjetij teh držav, s čimer bodo v obdobju ene do poldruge generacije povečale dodano vrednost na zaposlenega za vsaj 200 % do 300 % ter
se s tem približale povprečnemu dosežku držav EU. Tudi krivulja krajšanja obdobja za prenovo programov podjetij temelji na izkustvenih podatkih podjetij iz EU. Krivulja tudi kaže, da je prav sprememba strukture
programov med četrto in osmo stopnjo tehnološke zahtevnosti povezana
z najhitrejšim zniževanjem časa za prenovo programov izdelkov in storitev, ker morajo gospodarstva uvajati tehnološko zahtevnejše programe,
kot tudi zaradi nujne tehnološke in razvojne podpore obstoječim programom. Slovenija in države Cefte so prav v tej fazi s tem, da je v tem procesu najuspešnejša Madžarska.
V zvezi s tako zastavljenimi strateškimi razvojnimi cilji razvitejših
držav v prehodu je najprej jasno, da imajo že članice Cefta bistveno prenizko stopnjo varčevanja, da bi se v približno eni generaciji zmogle razvojno približati razvitemu svetu; pri tem so zaostanki večine preostalih
srednje in vzhodnoevorpskih držav še bistveno večji. Varčevanje Slovenije in nekaj najuspešnejših držav Cefta se je v drugi polovici devetdesetih
let sicer zvišalo do 25 % BDP (Madžarske na skoraj 40 %!), medtem ko je
se dolgoročno zasnovano varčevanje pri praktično vseh azijskih tigrih
gibalo in je še vedno med 30 % in 40 % BDP. K temu je treba dodati, da celotna poraba države (proračuni in javna poraba) držav Cefta zajema približno dvakrat tolikšen delež BDP kot npr. pri azijskih tigrih ali v Čilu. Ob
tem je treba upoštevati, da se je resno znižala socialna varnost v praktično vseh državah Cefte, in še bolj v drugih državah v prehodu, s čimer sta
ogroženi njihova socialna kohezija in uspešnost nadaljnjega razvoja. V
tem pogledu države Cefte nimajo veliko možnosti za nadaljnje zniževanje
plač in socialnega standarda brez hudih posledic na socialno kohezijo
teh družb. Imajo pa še velike rezerve za racionalnejše in učinkovitejše
poslovanje državnega sektorja in vseh oblik javne porabe, vključno s proračunom. To stališče nazorno potrjuje študija Mednarodne banke za
obnovo in razvoj, ko primerja deleže državnih izdatkov različno razvitih
držav v prehodu (WB, 1996). Veliko rezerve pa imajo Cefta in druge
evropske države v prehodu na področju legalizacije vsaj dvakrat prevelike sive ekonomije. Velike so tudi možnosti za povečanje varčevanja, vendar ne brez politično težkih reform in povečanja sposobnosti vlad in javnih uprav držav Cefta za učinkovitejše upravljanje družbe in usmerjanja
gospodarstva (governmental capability). Ta proces vključuje tudi hitro
izvedbo institucionalnih reform ter odločilno znižanje deleža državne
lastnine.
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Ob racionalnejši in učinkovitejši državi pa se velike možnosti za povečanje varčevanja, naložb in uspešnejši razvoj odpirajo tudi v samem gospodarstvu. Tu gre za proces hitrejšega povečevanja dodane vrednosti, ki
ga podjetja praviloma dosegajo na dva temeljna načina: na eni strani z
inovativnostjo, visoko kakovostjo in naraščanjem tehnološke zahtevnosti
svojih programov izdelkov in storitev, s čimer prehajajo na svetovnem
trgu v višje cenovne razrede; ob tem pa na drugi strani z obvladovanjem
logistik poslovanja, kot so tokovi materiala in izdelkov financ, upravljanja
človeških virov, itd., znižujejo stroške poslovanja. Ta dva procesa pa ne
povečujeta le dodane vrednosti, ampak tudi konkurenčnost na svetovnem
trgu. Seveda pa sta odločilno odvisna od visokih naložb v gospodarstvo.
Zato države v prehodu ne zmorejo tega procesa izpeljati same brez bistveno večjega priliva tujih neposrednih naložb in z njimi povezanega pritoka
know-howa, sodobnih tehnologij, menedžmenta idt. Npr. v Sloveniji ustvarja industrija nad 80 % celotnega deviznega priliva, hkrati pa delež naložb v industrijo dosega komaj 20 % vseh naložb v Sloveniji! Zato je za vse
države v prehodu pomembno, da čim prej zagotovijo v svojih gospodarstvih in družbah globalna merila vlaganja. To pa v teh državah ne bo mogoče brez bistveno večjih prizadevanj vlad in drugih socialnih partnerjev za
dosego trajnega razvojnega dogovora (konsenza) o zagotavljanju bistveno
večjih sredstev za krepitev njihovih razvojnih zmogljivosti. Seveda bodo
taka prizadevanja z večjo vključenostjo neposrednih tujih naložb razvojno
bistveno uspešnejša, kar lepo kaže primer Madžarske in tudi Poljske.

H konkretnim nalogam
Med prihodnje temeljne razvojne naloge Slovenije sodijo predvsem naslednje:
– Nadaljevati s prilagajanjem sistemskih, makroekonomskih in tržnih
ukrepov normam v EU in svetovnega gospodarstva.
– Čim prej strniti strokovna prizadevanja za pripravo strategije gospodarskega razvoja Slovenije z jasno opredelitvijo vizije gospodarskega
in družbenega razvoja Slovenije na prehodu v razvitost, z določitvijo
ključnih razvojnih ciljev ter vzvodov za njihovo uresničevanje. Odločilno je, da jih podprejo in sprejmejo za svoje vsi socialni partnerji. To
mora postati temeljni politični in razvojni kredo slovenskega dolgoročnega razvojnega dogovora, ki bo postavil sedanjo razbohoteno strankokracijo na stranski tir.
– Slovenija zamuja z zahtevnimi strukturnimi reformami, s katerimi bo
morala znižati proračun in javno porabo ter ju uskladiti s prihodki. S
temi reformami bo morala po mojem mnenju znižati »vlaganja v preteklost« (sociala brez usposabljanja, neracionalnosti v javni porabi, proračunu in družbi, siva ekonomija, pokojninska reforma, subvencije,
odplačila dolgov ipd.) s sedanjih 14 % BDP na manj kot 10 % ter pove-
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čati »vlaganja v prihodnost« s sedanjih 8,5 % (izobraževanje, raziskave
in razvoj, usposabljanje) na okrog 12 %. S tem bo prešla iz dosedanje
»reaktivne« razvojne politike kupovanja socialnega miru in odpravljanja neugodnih posledic v »proaktivno« razvojno politiko pospešenega
posodabljanja infrastrukture in prenove gospodarstva z ustvarjanjem
razmer za hitrejše zaposlovanje v tehnološko zahtevnejših programih.
Prepolovitev sive ekonomije, ki jo IER jo ocenjuje na več kot 20 % BDP,
naša država lahko tudi s spodbudnim obdavčevanjem njene legalizacije pridobi pomembna sredstva za olajšanje strukturnih reform.
Slovenija že pet let ne povečuje izvoza. Z zvišanjem varčevanja – s
sedanjih 24 % proti 30 % BDP – ter z bistveno večjimi vhodnimi neposrednimi tujimi naložbami (NTN) lahko v naslednjih petih letih podvoji svoj izvoz, vsaj s potrojitvijo vhodnih ter okrog desetkratnim povečanjem izhodnih naložb pa spremeni dosedanje razmerje s 5 : 1 na 2 :
1, kar je realnejše za njeno razvitost in izvozne potrebe. Taka vlaganja
obetajo povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega s sedanjih 4
mio SIT na okrog 7 mio SIT.
Ključni problem nadpovprečno uspešnega razvoja Slovenije je odločilno izboljšanje sposobnosti vlade s širšo upravo in parlamentom (svobodni parlament) za upravljanje družbe in vodenje gospodarstva (»governmental capability«). To pomeni prehod od sedanjih pretežno
»fevdnih« strankarskih ministrstev, enoumja strank v parlamentu in
enoumja raznih strokovnih institucij, na pregledno in usklajeno razreševanje tekočih in strateških vprašanj razvoja Slovenije, vključno z
uspešnim razvijanjem inovativnih regij in lokalne uprave ter s policentričnim razvojem države.
Kadri so vprašanje, ki vodijo Slovenijo v hitro razvojno prenovo in razvitost ali pa v drugo- ali tretjerazredno evropsko provinco. Zato bo
morala povečati vlaganje v izobraževanje s sedanjih 6 % na vsaj 6,5 %
ali 7 % BDP, da bo s sedanje dobre tretjine generacije vpisa na univerzo
skušala slediti prodornim evropskim državam (npr. Finski z 62 %!). V
raziskavah in razvoju ne bo treba le zvišati deleža financiranja s sedanjih 1,5 na vsaj 2,5 % BDP, ampak predvsem povezati zmogljivosti univerz, inštitutov in gospodarstva pri prenovi infrastrukture in podjetij.
In končno, z manj kot 1 % BDP za usposabljanje odraslih in poslovnih
funkcij se bo morala premakniti na najmanj 3 % BDP ter se vsaj približati razvitim s skupnim vlaganjem v znanje okrog 12 % BDP. Vendar
bo tudi s takimi prizadevanji za usposabljanje kadrov Slovenija brez
ustreznega inovacijskega okolja in bistveno večjih naložb v tehnološko
zahtevne programe le »topovska hrana« za razvito Evropo, saj ne
potrebuje le Nemčija (Schroeder) 30.000 vrhunskih informacijskih
kadrov, ampak jih potrebuje razvita Evropa, da bi se lahko kosala z
Ameriko, vsaj 1 do 2 milijona (ocene podjetij). ZDA so v zadnjih dvajsetih letih vzgojile in pritegnile iz preostalega sveta skoraj 20 mio takih
strokovnjakov.
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– Kot so usposobljeni kadri predlaga za razvoj, tako bodo šele ustrezno
višje domače naložbe ob ustreznem porastu NTN v infrastrukturo,
prenovo podjetij ter njihovo tehnološko-inovacijsko sposobnost temeljni pogoj za njihovo zaposljivost. Zato bo morala Slovenija v daljšem
srednjeročnem obdobju premakniti tehnološko zahtevnost programov
z današnje stopnje 5,5 (med 1 in 15 po Auerhanu in Glihi) na raven
med 7. in 9. stopnjo. To pa pomeni, da bomo morali zagotoviti večini
delovnih programov razvojno in tehnološko podporo za sodelovanje s
partnerji iz razvitega sveta; ob hkratnem izpopolnjevanju procesov
(logistike) ter tehnologij in inovacij bo mogoče zvišati raven dodane
vrednosti na okrog 7–8 mio SIT ter jo počasi približati povprečju EU.
– Tudi zaradi neustrezne privatizacije ob nezaupanju države v menedžment je danes vsaj okrog 40 % gospodarskih zmogljivosti v Slovenije
razvojno nesposobnih zaradi finančnih, kadrovskih, programskih, tržnih, tehnoloških in drugih težav. To pa je za Slovenijo velika razvojna,
zaposlitvena in socialna bomba. Rešitev teh podjetij ni v nadaljnjem
»pestovanju« države niti v prodaji PID-om in drugim možnim kupcem
po »čim višji ceni«, ampak v tem, da se čim več teh podjetij za simbolično ceno zaupa v razvojno prenovo uspešnim domačim podjetjem, pa
tudi strateškim tujim partnerjem. Taka odločitev lahko že v srednjeročnem obdobju prispeva h gospodarski rasti in povečanju dodane vrednosti ter davčnih prihodkov za državo. Ta proces bo moral razreševati
tudi neustrezno strukturo slovenskih podjetij: zniževati koncentracijo v
tehnološko nezahtevnih panogam (tekstil, obutev) in jo povečevati v
tehnološko zahtevnejših, še posebno z oblikami razvojnih grozdov.
– Slovenija na sedanji stopnji razvitosti nujno pogreša in potrebuje stalno in pospešeno sodelovanje ter pretok znanja in kadrov med univerzo, inštituti in gospodarstvom, če hoče preiti od razmeroma dobrega
izobraževanja in znanosti k razvojno uspešnemu gospodarstvu in
družbi. Prav univerze s kompleksnim znanjem in specializiranimi
inštituti so v razvitem svetu skupaj z znanjem v gospodarstvu in širši
družbi temeljna jedra znanja, t. i.»hot spots«, ki so podlaga za nastajanje razvojnih grozdov posameznih dejavnosti ter inovativnega regionalnega razvoja.
– Slovenska država ima izredno visok in zaradi nestrokovnega vmešavanja dosedanjih vlad razvojno moteč lastninski delež, še posebno v
infrastrukturnih dejavnostih. Z bistveno večjim deležem tujih vlaganj
v materialno infrastrukturo ter s pritegnitvijo strateških partnerjev v
večino državnih sektorjev, od prometa, energetike, telekomunikacij do
bančništva in zavarovalništva, bo treba doseči dva temeljna cilja: s pospešeno privatizacijo in koncentracijo ter sodobnim vodenjem teh sektorjev približati njihovo opremljenost in programe svetovni tehnološki
ravni ter zagotoviti njihovo učinkovitost v razmerah deregulacije, kar
zagotavlja temeljni vpliv celovite infrastrukture na pospešeno rast
dodane vrednosti na zaposlenega v celotnem gospodarstvu.
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Na poti v razvito družbo – nekaj sklepnih ugotovitev
Samostojna država je kljub izredno hitremu razvoju globalne informacijske družbe še vedno temeljni vzvod za uspešen razvoj, uveljavitev politične in gospodarske identitete ter integritete nekega naroda in njegove kulture. Vendar ne smemo pozabiti, da je v sedanjem času le manjšina držav
nadpovprečno razvojno uspešna, dobra polovica pa je v velikih ali celo z
lastnimi močmi nerešljivih razvojnih težavah. Čim večji je razvojni zaostanek neke države, tem boj si morajo politični menedžment in vodilne
strukture take države prizadevati za doseganje nadpovprečno uspešnega
razvoja, ki v dolgoročnem obdobju omogoča dohitevanje razvitejših
družb. Tudi za Slovenijo velja, da postaja njena draga in premalo učinkovita država gospodarstvu in celotni družbi prej breme, ki ju ovira pri vse
hitrejšem teku, ki ga narekuje informacijska družba, ne pa organiziran
spodbujevalec njunih zmogljivosti za hitrejši tek.
Slovenija bo morala na sedanji stopnji razvitosti za povečanje svoje
konkurenčnosti in dodane vrednosti pospešeno nadomeščati nizke plače
in nizko produktivnost z rastočo usposobljenostjo in znanjem zaposlenih
ter bistveno višjo tehnološko-inovacijsko usposobljenostjo podjetij in
celovite infrastrukture. Le tako bo lahko izboljševala svoje programe ter
»tekla hitreje« – in razvojno dohitevala razvitejše družbe. Med taka prizadevanja sodijo predvsem:
– stalno naraščanje vlaganj v človeške vire, v izobraževanje, raziskave in
razvoj, usposabljanje ljudi in poslovnih funkcij podjetij;
– izvedba razvojno in politično zahtevnih reform, s katerimi bo mogoče
ob znižanju proračuna in javne porabe bistveno zvišati učinkovitost
proračuna in javnega sektorja ter zagotoviti njuno spodbudno razvojno vlogo;
– občutno zvišanje skupnega varčevanja s sedanjih 24 % na vsaj okrog
30 % BDP ter z bistveno višjimi vhodnimi, pa tudi izhodnimi neposrednimi naložbami zagotavljati pospešeno tehnološko prenovo podjetniških programov, posodobitev infrastrukture, zagotavljanje več kakovostnejših delovnih mest ter krepitev izvoza;
– ozdravitev večine družb s približno eno tretjino gospodarskih zmogljivosti, ki se lahko izkopljejo iz sedanjih izgub le s čim prejšnjo priključitvijo uspešnim domačim ali tujim strateškim partnerjem, kar pa
mora podpirati država;
– prepolovitev sive ekonomije s sedanjih več kot 20 % na največ okrog
10 %, kar bo primerljivo z EU;
– zgornja in še mnoga druga prizadevanja bodo morala občutno spremeniti dosedanje vzvode gospodarske rasti, ki v zadnjih letih v Sloveniji
temeljijo pretežno na preveliki in rastoči porabi države in prebivalstva
v vzvode, ki bodo temeljili predvsem na hitro rastočem izvozu in
naložbah v razvojne zmogljivosti.
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Ob upoštevanju nekaterih tekočih raziskav avtorja s sodelavci (projekt
EU Copernicus) ter z uporabo kompleksnih baz znanja vodilnih mednarodnih institucij in opravljenih primerjav razvojnih gibanj in razvojnih
vzvodov več skupin držav bo na prihodnji razvoj Slovenije odločilno
vplivala sinergija učinkovanja treh temeljnih scenarijev:
– scenarija »notranje razvojne moči«, ki zajema sinergijo med prilagajanjem obstoječi mednarodni gospodarski ureditvi na eni strani ter trdnostjo notranjega konsenza socialnih partnerjev o večjih razvojnih prizadevanjih in pospešeni krepitvi razvojnih zmogljivosti na drugi
strani,
– scenarija bolj ali manj uspešnega vključevanja Slovenije v EU ter
– scenarija boljše ali slabše svetovne konjunkture.
Optimalna sinergija gornjih treh scenarijev bi omogočala Sloveniji
gospodarsko rast nad 6 % letno in pospešeno pot v razvitost z uveljavljanjem njene gospodarske, tehnološke in kulturne identitete v EU in svetu.
Prav ta proces uspeva večini manjših severeno-evropskih držav. Najmanj
ugodne možnosti pa prinašajo Sloveniji stagnacijo in vse večje razvojne,
socialne in civilizacijske težave. Zato je bistveno, kako se bomo sami
organizirali in usposobili za razvoj v informacijski družbi. Če bi bilo odločilno predvsem čakanje na zunanje dejavnike, kot sta vključitev v EU in
svetovna konjunktura, kar predvsem upošteva sedanja strategija razvoja
Slovenije, ne bi bilo ne uspešnega razvojnega dohitevanja tigrov in Irske
niti sedanjega razvojnega prehitevanja severnoevropskih držav.
Dosedanja razvojna prizadevanja samostojne Slovenije se kažejo v
pospešenem prilagajanju okolja naše države sistemskim, makroekonomskim in tržnim normam EU in razvitega sveta, ki jih pooseblja teza
»odprtost in konkurenčnost«. To je v redu, saj naša država mora biti v
družbenem in gospodarskem pogledu po meri tega sveta, če hoče biti
njegov sestavni del. Hkrati pa razbohoteno strankarsko enoumje v boju
za tekočo politično oblast praktično povsem zanemarja izoblikovanje vizije prehoda Slovenije v razvito družbo z izoblikovanjem glavnih strateških razvojnih ciljev in ključnih vzvodov za njihovo uresničevanje. Slovenski politični menedžment s tem nevarno zapostavlja konsenz socialnih
partnerjev, ki bi ga lahko gradil predvsem na poenotenju socialnih partnerjev z glavnimi strateškimi cilji in vzvodi za njihovo uresničevanje. Ti
temeljijo na bistveno večjih razvojnih prizadevanjih od dosedanjih, morajo pa seveda dolgoročno prinašati boljši položaj državi, delojemalcem,
delodajalcem in civilni družbi. S sedanjo politiko Slovenija gradi preživelo obliko kapitalizma, ki temelji predvsem na materialni lastnini, brez
vizije graditve gospodarstva in družbe na lastnem in svetovnem znanju
in na prevelikih nasprotjih med socialnimi partnerji. Nadaljevanje take
usmeritve bo Sloveniji onemogočalo prehod med sodobne in učinkovite
družbe znanja in konsenza, značilne za večino razvojno najprodornejših
manjših držav razvite srednje in severne Evrope.
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V vse bolj odprtem in konkurenčnem svetovnem okolju dosega nadpovprečno uspešen gospodarski in družbeni razvoj prav tista manjšina
različno razvitih gospodarstev, ki je sposobna doseči visoko raven sinergije med čvrstim notranjim konsenzom socialnih partnerjev o nujnosti
nadpovprečnih razvojnih prizadevanj za pospešeno krepitev svojih človeških, tehnoloških, naložbenih in drugih razvojnih zmogljivosti na eni
strani ter ustreznim prilagajanjem normam sodobne svetovne ureditve
na drugi strani. Šele taka preobrazba v razvoju naše družbe zagotavlja
Sloveniji okolje za prehod v družbo znanja, ki bo temeljilo na učinkovitem sistemu izobraževanja, raziskav in razvoja, prenosa tehnologije ter
na vseživljenjskem učenju posameznikov, na učečih se podjetjih in na
učeči se družbi. Taka družba pa bo morala biti obenem tudi sposobna z
zadostnim domačim kapitalom in ustreznimi neposrednimi tujimi naložbami ustvarjati dovolj kvalificiranih delovnih mest v Sloveniji za njen
nadpovprečno uspešen gospodarski in družbeni razvoj ter priključitev
razvitim družbam v obdobju približno ene generacije.
Visoka stopnja konsenza socialnih partnerjev je temelj za uresničevanje tako zahtevnih razvojnih ciljev Slovenije. Prav v tem pogledu so lahko Sloveniji najboljši vzor za njen prihodnji nadpovprečno uspešen razvoj in utrjevanje njene politične, razvojne, tehnološke kulturne in
gospodarske identitete v razmerah nove ekonomije razvojno zelo uspešne manjše srednje in severnoevropske države, tako imenovane »družbe
konsenza«.
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5. INDUSTRIJSKI ODNOSI V SLOVENIJI
Miroslav Stanojević, Barbara Rajgelj, Miha Potočnik
Slovenija je v skupini hitro razvijajočih se ‘tranzicijskih’ družb. Hitrost
razvoja je seveda močno relativna stvar. Odvisna je od razvoja primerljivih (‘tranzicijskih’ in razvitih) družb. Po bruto družbenem proizvodu na
prebivalca je Slovenija med vsemi ‘tranzicijskimi’ družbami trenutno
sicer najbližje povprečnemu BDP na prebivalca v EU. Z vidika delovanja
gospodarstev nekaterih primerljivih ‘tranzicijskih’ družb, ki kažejo izjemen gospodarski zagon, je ta pozicija Slovenije dokaj negotova (glej primerjave z Madžarsko v 4. in 11. poglavju).

Zgodovinsko ozadje
V 20. stoletju je bila Slovenija del dveh južnoslovanskih državnih tvorb:
Kraljevine Jugoslavije pred drugo svetovno vojno ter jugoslovanske socialistične federacije po drugi svetovni vojni. Pred prvo svetovno vojno je
bila tako kot Češka, Madžarska in Hrvaška del habsurške monarhije.
Znotraj habsburške monarhije so bili Slovenci izpostavljeni germanizaciji, ki se je v prvi svetovni vojni še dodatno stopnjevala. Slovenski
politični voditelji so zaradi tovrstnih pritiskov oblikovali koalicijo s hrvatsko politično elito. Koalicija se je osredotočila na zagotavljanje avtonomne pozicije skupne slovensko-hrvaške države znotraj habsburške monarhije. Vladajoča elita habsburške monarhije je ob koncu 1. svetovne vojne
odločno nasprotovala tej politiki. Ob zlomu imperija in zavračanju osrednje oblasti na Dunaju, da bi sprejela kakršen koli kompromis, so slovenski in hrvaški voditelji ob koncu 1918 razglasili neodvisno državo Slovencev, Hrvatov in Srbov, ki so živeli na ozemlju nekdanjega habsubškega
imperija. Pod pritiskom italijanske armade, ki je ob koncu 1. svetovne
vojne zasedla dele Slovenije in Hrvaške ter ogrožala Dalmacijo, se je ta
nova, mednarodno nepriznana država združila s kraljevino Srbijo, članico zmagovite koalicije v prvi svetovni vojni, v Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev, pozneje preimenovano v Kraljevino Jugoslavijo (Prunk,
1997). Podoben obrazec ločitve od južnoslovanske federacije se pojavi 70
let pozneje, ko sta se ob razpadu ‘komunizma’ Slovenija in Hrvaška konstituirali v samostojni, mednardno priznani nacionalni državi.
V obdobju obeh Jugoslavij se je Slovenija gospodarsko zelo hitro razvijala. V obdboju 1921–1940 se je delež kmečkega prebivalstva zmanjšal s
66 % na 53 %, ob koncu druge Jugoslavije v osemdesetih letih pa je bil ta
delež le še 10 %. V osemdesetih letih pred razpadom druge Jugoslavije sta
bila produktivnost in nacionalni proizvod v Sloveniji dvainpolkrat večja
od jugoslovanskega povprečja. Slovenija, ki je imela manj kot 10 % jugo-
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slovanskega prebivalstva, je ustvarajala skoraj petino jugoslovanskega
BDP, četrtino celotnega izvoza in tretjino jugoslovanskega izvoza na
zahodne trge (natančneje o tem v Koyamovem prispevku, 3. poglavje).
Druga Jugoslavija ni bila tipična realsocialistična družba. Takoj po drugi svetovni vojni se je ločila od sovjetskega imperija, kar je impliciralo
njeno značilno večjo stopnjo odprtosti do zahoda. V Jugoslaviji je bila
klasična ‘realsocialistična’ struktura (nadvlada državnopartijskih republiških elit) kombinirana z visoko avtonomijo podjetij (samoupravljanje)
ter za ‘realni socializem’ nenavadno visoko stopnjo tržnih samoregulacij
(Mencinger, 1997; glej tudi 11. poglavje).
V obodbju Kraljevine Jugoslavije so slovensko politično prizorišče
sestavljali trije konfliktni politični tabori: večinski konzervativci ali ‘klerikalci’, liberalci in ‘marksisti’. Med drugo svetovno vojno so sile osi
razbile Jugoslavijo; Slovenija je bila razdeljena med Nemčijo, Italijo in
Madžarsko, prebivalstvo pa izpostavljeno sistematičnemu genocidu.
Takoj po okupaciji je Osvobodilna fronta, koalicija levičarskih političnih
strank in skupin, med katerimi so bili najvplivnejši komunisti, organizirala oborožen upor, ki se je osredotočil na osvoboditev in socilano revolucijo. Konzervativni tabor je socialni revoluciji nasprotoval, kar je njegove
dele pripeljalo do odprte kolaboracije z okupatorskimi silami (Prunk,
1997). Ta stara cepitev med kolaboracionisti in antifaštisti tudi danes
močno zaznamuje delitve na slovenskem političnem prizorišču.

Politični kontekst in gospodarski razvoj v devetdesetih letih
Ob koncu osemdesetih let so se v Sloveniji oblikovale tri politične grupacije: večinska desna koalicija Demos, Liberalni demokrati Slovenije
(LDS) – mešanica neoklasičnih tržnih reformatorjev in skupin, ki so
zagovarjale model socialnega tržnega gospodarstva, ter reformno usmerjena prejšnja Zveza komunistov, pozneje preimenovana v Združeno listo
socialnih demokratov (ZLSD). Desna koalicija je na prvih volitvah zmagala in oblikovala desnosredinsko vlado. Nasprotja znotraj koalicije so
povzročila predčasne volitve leta 1992, na katerih je relativno večino
dosegla LDS. Nova vlada je bila rezultat ‘velike koalicije’, ki je pod vodstvom LDS vključevala predstavnike desnih in levih strank (Fink-Hafner,
1997). Od tedaj so na slovenskem političnem prizorišču Liberalni demokrati najmočnejša stranka, ki se je na oblasti obdržala tudi po tretjih volitvah, tokrat v koaliciji s konzervativnejšo Ljudsko stranko. Ta koalicija je
razpadla spomladi leta 2000, ko jo je na oblasti začasno zamenjala koalicija desnih strank. Desna prehodna vlada je delovala le nekaj mesecev,
do jesenskih parlamentarnih volitev. Na teh je prepričljivo relativno večino dobila LDS, v celoti pa so levosredinske stranke pridobile absolutno
večino sedežev v državnem zboru.
Ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih je bilo slovensko gospodarstvo v velikih težavah. Letne stopnje rasti BDP so bile v tem obdobju negativne. Dno ‘transformacijske depresije’ je bilo doseženo leta 1993.
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Po letu 1993 slovensko gospodarstvo dosega zmerno gospodarsko rast
(po letnih stopnjah med 3,5 in 5,3 % – glej tabelo 1a v 11. poglavju).
Ob koncu devetdesetih let je slovenski BDP na prebivalca presegel
10.000 USD, kar je raven BDP na prebivalca v nekaterih manj razvitih
članicah Evropske unije. BDP na prebivalca po kupni moči se je v obdobju 1995–1998 zvišal za 19,5 % (glej tabeli 1b in 1c v 11. poglavju). Po tem
kazalcu je Slovenija najbolj razvita ‘država v prehodu’, saj dosega 70 %
povprečja Evropske unije (Slovenian Econimic Mirror 3/2000).
Ob koncu osemdesetih let je bila inflacijska stoponja v prejšnji Jugoslaviji ekstremno visoka. Najvišja stopnja inflacije (1300 %) je bila dosežena
leta 1989. Po vpeljavi slovenske nacionalne valute leta 1991 se je inflacijska stopnja radikalno znižala na raven 117,7 %. Leta 1992 je letna inflacijska stopnja dosegla 200 %, potem pa je bila inflacija uspešno obvladana,
saj po letu 1995 ni presegala 10 % (Zavod RS za statistiko, Bilten Banke
Slovenije (avgust 1996), ZMAR, Jesensko poročilo 1998).

Privatizacija
Po zakonu o privatizaciji (Zakon o lastniškem preoblikovanju podjetij) iz
leta 1992 je bilo 20 % delnic dodeljenih zaposlenim, 40 % pa različnim
skladom (pokojninski, za razvoj itd). O uporabi preostalih 40 % delnic so
odločali delavski sveti in/ali upravni odbori podjetij. Odvisno od prodaje
zaposlenim ali zunanjim subjektom je bila privatizacija opredeljena kot
notranja ali pa zunanja. V praksi je bila v Sloveniji najpomembnejša metoda privatizacije ‘notranji odkup’.
Ob koncu devetdesetih let so imeli v lastniški strukturi slovenskega
gospodarstva najpomembnejše deleže notranji lastniki (delavci in managerji) ter zunanji institucionalni lastniki – investicijski in državni skladi.
S primerjalnega vidika je slovenska privatizacija izjema, saj se notranji
odkupi v tako intenzivni obliki niso pojavljali v nobeni med primerljivimi ‘tranzicijskimi’ družbami. Slovenska privatizacija je skorajda idealno
nasprotje privatizacije v Madžarski, ki je bila izrazito osredotočena na
zunanje lastnike (Pollert, 1999: 98). Dodatna in tudi najbolj kritizirana
posebnost lastniške strukture v Sloveniji je še zmeraj visoko število podjetij, v katerih je država pretežna lastnica (glej 3. poglavje).
Naslednja posebnost, relativno šibek dotok tujega kapitala v Slovenijo, je delno posledica opisane narave privatizacije, povzorčata pa jo tudi
majhnost slovenskega trga in relativno draga delovna sila. Število podjetij v tuji lasti v Sloveniji je značilno manjše kot v nekaterih drugih primerljivih ‘tranzicijskih’ družbah. Razen tujih trgovskih podjetij, so podjetja v tuji lasti močni izvozniki in so praviloma zasidrana v kapitalno
intenzivnih panogah. V večini teh podjetij so na ključnih managerskih
položajih Slovenci (Rojec in Stanojević, 2000).
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Zakonodajni okvir ureditve delovnih razmerij
Zakon o gospodarskih družbah1 je predvidel tako dvotirni kot enotirni
sistem upravljanja družbe, pri čemer je dvotirni sistem z nadzornim svetom fakultativno vedno mogoč, samo za velike dužbe pa je obvezen. Slovenska podjetja so se v večini organizirala v kapitalske družbe (delniške
družbe in družbe z omejeno odgovornostjo), znotraj katerih prevladuje
dvotirna upravljavska struktura, ki sestoji iz skupščine kot organa delničarjev, nadzornega sveta in uprave.
Ožje področje delovnih razmer urejata Zakon o temeljnih pravicah iz
delovnega razmerja2 in Zakon o delovnih razmerjih3, ki sta bila sprejeta
še v nekdanji Jugoslaviji, vendar pa se na podlagi osamosvojitvenih aktov
iz leta 1991 smiselno uporabljata kot predpisa Republike Slovenije. Ta
ureditev pomeni mejnik v dotedanji praksi zaposlovanja, saj je delovno
razmerje opredelila kot dvostransko razmerje med delavcem in delodajalcem, ter je vpeljala institut pogodbe o zaposlitvi kot ključni pogoj za
nastanek delovnega razmerja.
Trenutno je v parlamentarni obravnavi predlog novega Zakona o delovnih razmerjih. Njegov namen je nova, celovita ureditev individualnih
delovnih razmerij po izvedenih političnih in gospodarskih reformah in
lastninjenju (Bohinc, 2000: 49). Novi zakon ureja delovna razmerja v
devetih poglavjih, med katerimi sta najpomembnejši poglavje o pogodbi
o zaposlitvi ter poglavje o minimalnih pravicah, obveznostih in odgovornostih iz delovnega razmerja.
Pravice in obveznosti iz delovnih razmerij predstavniki delodajalcev in
delojemalcev oblikujejo tudi s kolektivnimi pogodbami, ki so na eni strani civilnopravne narave, po drugi strani pa so zakonske norme, saj se
učinki pogodbe raztezajo na širši krog oseb in ne le na pogodbene stranke. Pravice iz kolektivnih pogodb so minimalni standardi za določanje
pravic v individualnih pogodbah o zaposlitvi, ki delavcu lahko zagotavljajo le več pravic, kot mu jih daje zakon. Trenutno posamezna vprašanja
o kolektivnih pogodbah ureja ZTPDR, de lege ferenda pa bo to materijo
urejal Zakon o kolektivnih pogodbah, ki je v drugi obravnavi v državnem
zboru. Zakon o delovnih razmerjih (UL RS, št. 14/90, 5/91, 71/93)
podrobno določa, da kolektivno pogodbo za gospodarstvo sklepajo sindikati in Gospodarska zbornica Slovenije oz. drugo splošno združenje
organizacij oz. delodajalcev (114. člen). Tudi Zakon o GZS posebej pooblašča GZS za sklepanje kolektivnih pogodb (3. člen, 2. odst.).
Načeli o svobodi in prostovoljnosti sta temeljni načeli Mednarodne
organizacije dela pri kolektivnih pogajanjih, vsebovani v konvencijah
1
2
3

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), UL RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98,
32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000.
Zakon o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja (ZTPDR), UL SFRJ, št. 60/89,
UL RS, št. 4/91.
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), UL RS-stari, št. 14/90, 5/91, 10/91, UL RS
17/91, 29/92, 13/93, 71/93, 2/94, 19/94, 38/94, 29/95, 12/99, 101/99, 36/2000.

78

VISOKO SOCIALNO REGULIRANO OKOLJE ORGANIZACIJ

MOD št. 98 o kolektivnem dogovarjanju in št. 154 o spodbujanju kolektivnih pogajanj. Avtonomija strank naj bi bila eno od temeljnih vodil
nove pravne ureditve tega področja. Ob upoštevanju načela prostovoljnosti naj bi imela pravico biti stranka kolektivne pogodbe le tista združenja, ki so prostovoljna, torej ne nastajajo po načelu obveznega članstva. Z
novim zakonom o kolektivnih pogodbah bo torej urejeno zastopanje
delodajalcev prek združenj, ki bodo imela prostovoljno članstvo, s čimer
bo odpadel problem hkratnih članov v več istovrstnih delodajalskih organizacijah (GZS in ZDS). Taka bo torej prihodnja ureditev (predvidoma od
leta 2002 dalje). Ker pa je vse veljavne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti podpisala tudi GZS oz. eno od njenih združenj (za ustrezno panogo), je že predlog zakona o kolektivnih pogodbah v prehodnih
določbah predvidel, da se bodo v prehodnem času štele kot reprezentativne vse organizacije delodajalcev, ki bodo na dan uveljavitve zakona
podpisniki kolektivnih pogodb, do izteka veljavnosti posamezne kolektivne pogodbe. Končno pa bo treba tudi spremeniti 3. člen zakona o GZS
kot pravni podlagi GZS za sklepanje kolektivnih pogodb.
V letu 1993 je bil sprejet tudi Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju4, ki je prevzel temeljne značilnosti nemškega modela soodločanja.
Njegovo sprejetje je bilo v začetku devetdesetih let del širše menjave med
sindikati in vlado – sindikati so ga dojeli kot rešitev, ki jim omogoča vplivanje na privatizacijske procese, vlada pa je (v kontekstu tedanjega doseganja dna Ĺtransformacijske depresijeĹ) močno potrebovala sindikate, ki
so pripravljeni na sodelovanje. Po določilih tega zakona se delavci lahko
na različne načine vključujejo v upravljanje, in sicer prek zbora delavcev,
ki ga sestavljajo vsi zaposleni v družbi, razen vodilnega osebja, prek sveta delavcev, ki je ključen avtonomni organ delavcev (v družbah z manj
kot 20 delavci na njegovem mestu deluje delavski zaupnik), ter s sodelovanjem v organih družb. Zaposlenim zakon omogoča sodelovanje v poslovodnih in nadzorstvenih organih. V nadzornem svetu družbe z manj
kot 1000 zaposlenimi imajo zaposleni najmanj tretjino članov, v večjih
družbah pa najmanj eno polovico. Za družbe z več kot 500 zaposlenimi
zakon predvideva izvolitev delavskega direktorja v upravo družbe. Poleg
zakonsko določenih načinov sodelovanja zakon predvideva sklepanje
participativnega dogovora med svetom delavcev in upravo družbe, s
katerim se natančneje urejajo notranja razmerja v družbi.
Zakon o reprezentativnosti sindikatov5 določa relativno blaga merila
za pridobitev statusa reprezentativnosti, saj je pogoj za reprezentativnost
10-odstotna sindikaliziranost za konfederacije in zveze oziroma 15-odstotna sindikaliziranost za sindikate, ki niso vključeni v konfederacijo ali
zvezo. Te pogoje izpolnjuje 16 panožnih sindikatov in 4 konfederacije
(Lukšič, 2000: 8).
4
5

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU), UL RS, št. 42/93).
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin), UL RS, št. 13/93.

USPEŠNA NEDOZORELOST

79

Predpis o reprezentativnosti delodajalskih organizacij v Sloveniji še ni
bil sprejet. Novi Zakon o kolektivnih pogodbah, ki je v pripravi, vsebuje
novo določilo (3. a člen) o reprezentativnosti delodajalcev (predlog zakona z dne 9. 1. 2001, amandma Vlade RS), po katerem je na ravni države
reprezentativno združenje delodajalcev, v katerem imajo združenja dejavnosti najmanj 10 % zaposlenih v posamezni dejavnosti; najmanj 15 %
zaposlenih v dejavnosti je pogoj reprezentativnosti za združenja delodajalcev za posamezno dejavnost.
Na začetku priprave je tudi zakon o Ekonomsko-socialnem svetu
(ESS), ki med drugim ureja tudi članstvo v ESS in s tem reprezentativnost (tudi) delodajalskih organizacij. Ker gre za ureditev reprezentativnosti z vidika potreb dela ESS in tega zakona, bo lahko reprezentativnost
urejena drugače kot pri sklepanju kolektivnih pogodb. V ESS se namreč
urejajo širša vprašanja (proračun, davčna in cenovna politika, gospodarski sistem ipd.), ki zahtevajo ustrezno predstavljanje interesov kapitala
na ravni ESS.
Institucionalizacijo industrijskih konfliktov zagotavlja že omenjeni
ZTPDR, ki je postavil okvir sistema kolektivnih pogajanj v Sloveniji. Po
zakonskih določilih, ki se nanašajo na konflikte, predvsem po Zakonu o
stavki6, morajo delavci stavko napovedati in jo izpeljati v skladu z zakonom. Zakonito izpeljana stavka ne pomeni kršitve delovnih obveznosti,
zato proti stavkajočim ni dovoljena uporaba represivnnih sredstev ali
izvedba postopka za ugotavljanje njihove odgovornosti. Splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti in panožne kolektivne pogodbe
predvidevajo, da pri zakoniti stavki, ki je posledica delodajalčevih kršitev kolektivne pogodbe, stavkajoči prejmejo nadomestilo plač.

Delovna sila
Natančnejši podatki o strukturi delovne sile in trendih na trgu delovne
sile so navedeni v naslednjem poglavju. Tu navajamo le nekaj izbranih
kazalcev, ki omogočajo vpogled v glavne značilnosti strukture delovne
sile v Sloveniji.
Od približno 2 milijona prebivalcev jih je v Sloveniji znotraj kategorije
‘aktivnega prebivalstva’ (seštevek zaposlenih in brezposelnih) več kot
900.000. Stopnja aktivnosti (odstotni delež aktivnega prebivalstva med
prebivalstvom, starim 15 let in več) je skoraj 60 %, kar presega povprečje
EU. Ta razlika izvira iz visoke stopnje aktivnosti žensk, ki značilno presega povprečje EU.
Po podatkih Statističnega urada (Rezultati raziskovanj, 1996) so bile
po strukturnih deležih med zaposlenimi v letu 1995 najpomembnejše
poklicne skupine ‘upravljavcev strojev in naprav’ (21,1 %), ‘inžinerjev in
tehnikov’ (18,1 %), ‘poklicev za neindustrijski način dela’ (14,7 %), ‘urad6

Zakon o stavki (ZSt), UL SFRJ, št. 23/91, UL RS-stari 22/91, UL RS 17/91, 13/93,
66/93
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nikov’ (12,4 %), ‘poklicev za storitve, prodajalcev’ (11,8 %) ter ‘strokovnjakov’ (10,3 %). Klasična delavska skupina ‘upravljavcev strojev in naprav’
je v Sloveniji najmočnejša (21,1 %), v kombinaciji z deležem ‘poklicev za
preprosto delo’ (6,4 %) pa je delež poklicnih skupin, ki jih lahko razumemo kot ‘klasično’ delavstvo, nasploh izjemno močan (27,5 %). V primerjavi z evropskimi povprečji sta strukturna deleža dveh največjih skupin v
Sloveniji predimenzionirana. Delež inženirjev in tehnnikov je sicer primerljiv z npr. deležem te skupine med zaposlenimi v Nemčiji, tako visokega strukturnega deleža ‘upravljavcev strojev in naprav’ pa v EU nikjer
ni (povprečje za EU je 9,9 %).
Po podatkih Labour Force Survey za leto 1995 so bile pri nas v izobrazbeni strukturi zaposlenih po udeležbi (velikosti) najpomembnejše tri
skupine: zaposleni z osnovno (20,1 %), poklicno (27,9 %) ter srednjo (28,3
%) šolo. Če zaposlene z višjo in visoko šolo ter z magisterijem in doktoratom združimo v eno skupino, dobimo četrto kategorijo najbolj izobraženih (15,4 %).
Aktivno prebivlastvo se je značilno zmanjšalo v prvih letih tranzicije.
Po nekaterih raziskavah je to zmanjšanje v obodbju 1991 do 1993 doseglo
12 %. Ob koncu istega obdobja je stopnja registrirane brezposelnosti dosegla 14 %. Po standardih MOD-a je bila tedanja stopnja brezposelnosti
9,1 %, po letu 1993 pa se je stabilizirala na ravni 7–8 %, rahlo pod ravnijo
povprečne stopnje brezposlenosti v EU (glej naslednje poglavje). Med
omenjenimi velikimi skupinami so bili najmočnejšemu pritisku brezposelnosti izpostavljeni klasični delavci (slabše formalno izobraženi oz.
‘upravljavci strojev in naprav’ in nosilci ‘preprostega dela’). Med največjimi skupinami v izobrazbeni strukturi so bili najhujšemu pritisku izpostavljeni zaposleni z (dvo -in triletno) poklicno šolo. Pritisk na to skupino
se je med štirimi največjimi skupinimi do leta 1997 najbolj stopnjeval. V
poklicni strukturi zaposlenih so bili močnemu pritisku izpostavljeni
‘upravljavci strojev in naprav’, nasploh največjemu pa ‘poklici za preprosta dela’. Do leta 1995 so bili zmernemu pritisku izpostavljeni zaposleni s
srednješolsko izobrazbo, v drugi polovici desetletja pa pritisk na to skupino izginja. Najbolj izobraženi pritiskom niso bili izpostavljeni (Labour
Fource Surveys 1993, 1995, 1996, 1998, Statistični urad Republike Slovenije, Ljubljana).

Akterji industrijskih odnosov
Sindikati
Na začetku devetdesetih let je slovensko sindikalno prizorišče kazalo
znake cepitev, ki so bili podobni cepitvam v nekaterih družbah srednjevzhodne Evrope (SVE). Tako kot na Madžarskem ali v Bolgariji (MacShane, 1994: 337–367) so se tudi v Sloveniji pojavile ideološke in politične
‘diferenciacije’, po katerih so se sindikati razdelili na ‘stare reformirane’
in ‘nove neodvisne’, občasno fundamentalistično antikomunistične sindikate. Ob koncu devetdestih let je bila navezanost slovenskih sindika-
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tov na politične stranke manjša. V ospredje so začele prihajati nove, ideološko in politično bolj nevtralne interesne cepitve med zaposlenimi v industriji in negospodarstvu (javnem storitvenem sektorju).
V Sloveniji so štiri reprezentativne sindikalne konfederacije: Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Konfederacija neodvisnih sindikatov Slovenije (KNSS), PERGAM in Konfedracija 90 (K-90). Najmočnejša je ‘stara reformirana’ ZSSS, ki vključuje približno polovico sindikalizirane delovne sile (Stanojević, 2000: 90).
Leta 1994 je bilo približno 60 % aktivnega prebivalstva Slovenije včlanjenih v sindikate. Štiri leta pozneje je stopnja sindikaliziranosti upadla
na 42,8 % (Stanojević, 2000; Stanojević in Omerzu, 1994).
V obdobju desetletnega zmanjševanja članstva je stara prenovljena
ZSSS ohranila vodilno pozicijo, saj je imela v celotnem obdobju nadpolovičen delež v celotni sindikalizirani populaciji. V preteklem desetletju sta
največ izgubila PERGAM in KNSS. V prvi polovici desetletja sta imela
pomemben delež, v drugi polovici devetdesetih let pa ju ‘nadomešča’ po
številu članstva močna skupina panožnih sindikatov. Ti so edini ‘zmagovalci’ preteklega desetletja, saj so svoj relativni delež v celotnem sindikalnem članstvu značilno zvišali, med vsemi sindkati pa so tudi edini, ki
članstva niso izgubljali. Vsak med temi (novimi) sindikati verjetno ne
presega aktualnih deležev PERGAM-a, KNSS ali K-90 (se pravi ne več kot
3–4 %), v celoti gledano pa vsi ti manjši sindikati skupaj ‘pokrivajo’ skoraj 40 % celotnega sindikalnega članstva. Dva nakazana pojava razkrivata
protislovne trende na slovenskem sindikalnem prizorišču: koncentracijo
članstva na eni strani (ZSSS) in fragmentacijo na drugi (panožni sindikati) (Stanojević, 2000).
V obdobju jugoslovanskega ‘realnega socializma’ so bili sindikati tako
kot v drugih tovrstnih družbah nejasna združba vseh družbenih kategorij (delovnega ljudstva). Iz tovrstne splošne organizacije so se sindikati na
Slovenskem v devetdesetih letih spremenili v organizacijo, ki predstavlja
delavce. V tem desetletju so sindikati zgubljali članstvo med nedelavskimi skupinami (bolj izobražena populacija, srednje in višje skupine vodilnih), ki sploh niso bile izpostavljene pritisku brezposelnosti, hkrati pa so
jih zapuščali najmanj izobraženi, nekvalificirani delavci, ki so bili izpostavljeni skrajnjemu pritisku brezposelnosti. Jedra delavskih skupin (tisti
s poklicnimi šolami, ‘upravljavci strojev in naprav’), ki so tudi bila izpostavljena močnemu pritisku brezposlenosti, so v sindikatih ostajala. Natančneje, vse kategorije zaposlenih so zapuščale sindikate, najmanj pospešeno pa ta zadnja omenjena, klasična delavska skupina. Sprememba v
izobrazbeni strukturi sindikalnega članstva jasno razkriva to veliko prenovo. Leta 1989 je izobrazbena struktura sindikatov dokaj verno izražala
izobrazbeno strukturo zaposlenih. Leta 1992 je bilo že opazno naraščanje
udeležbe formalno manj izobraženih skupin v strukturi sindikalnega
članstva. Tedaj je njihova udeležba dosegla 55,6 %. Leta 1998 skupini z
osnovnošolsko in poklicno izobrazbo že nedvoumno prevladujeta v
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strukturi sindikalnega članstva, saj je bilo v tem letu 70,6 % vseh članov
sindikatov znotraj teh dveh izobrazbenih kategorij. Iz skupne, nejasne
organizacije vseh, se je sindikat prelevil v organizacijo, v kateri je kategorija formalno manj izobraženih očitno nadreprezentirana (natančneje o
teh spremembah v: Stanojević, 2000).
V slovenskih podjetjih so sindikati dobro organizirane in relativno
vplivne organizacije. Natančnejšo podobo interesne reprezentacije zaposlenih na tej ravni bomo predstavili pozneje ob natančnejši razlagi ključnih značilnosti delojemalskih razmerij v Sloveniji.

Delodajalske organizacije
V Sloveniji delujejo štiri delodajalske organizacije, in sicer:
– Gospodarska zbornica Slovenije,
– Obrtna zbornica Slovenije,
– Združenje delodajalcev Slovenije,
– Združenje delodajalcev obrtnih dejavnosti.
Gospodarska zbornica Slovenije je bila ustanovljena z Zakonom o
GZS (UL RS, št. 14/90 in 19/00) kot javnopravna institucija, ki združuje
na podlagi obveznega članstva vse gospodarske osebke na področju gospodarskih dejavnosti (50.000), razen tistih, ki opravljajo svojo dejavnost
na obrtni način. Zbornica ima v Sloveniji že 150-letno tradicijo. Organizirana je po teritorialnem in panožnem načelu; skupno je 13 območnih
zbornic, panoge pa pokriva 26 združenj dejavnosti.
Gospodarske osebke, ki opravljajo svojo gospodarsko dejavnost na
obrtni način, povezuje Obrtna zbornica Slovenije, prav tako ustanovljena
z zakonom (Obrtni zakon, UL RS, št. 50/94), na podlagi obveznega članstva. Šteje okroglo 60.000 gospodarskih osebkov, med katerimi pa sta dve
tretjini samozaposlenih (večina kot samostojnih podjetnikov, ki so po
zakonu o gospodarskih družbah fizične osebe). Obrtna zbornica združuje 62 območnih zbornic (ki so tudi pravne osebe) in številne sekcije, ki se
fleksibilno ustanavljajo skladno s statutom zbornice (Obrtnik, št. 1/01).
Združenje delodajalcev Slovenije je bilo ustanovljeno februarja 1994 ob
aktivnem sodelovanju GZS v obliki gospodarskega interesnega združenja
po zakonu o gospodarskih družbah s prostovoljnim članstvom. Ima 1628
ustanovnih članov, ki po številu zaposlenih in po prihodku predstavljajo
večino v gospodarskih dejavnostih Slovenije (razen tistih, ki se izvajajo na
obrtni način). Začetno število članstva se postopno zvišuje. Z zadnjo notranjo reorganizacijo v letu 2000 so oblikovali 12 sekcij, skladno s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki pokrivajo posamezne dejavnosti z lastnimi panožnimi kolektivnimi pogodbami. Združenja je bilo ustanovljeno
predvsem zato, da se izpolnijo zahteve Mednarodne organizacije dela po
neodvisnih partnerjih (na prostovoljni podlagi) in zaradi vodenja kompetentnega socialnega dialoga. ZDS je od 1. 1. 1999 dalje opazovalec UNICE
in dejavno sodeluje z evropskimi delodajalskimi konfederacijami.
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Junija 1994 je Obrtna zbornica ustanovila Združenje delodajalcev
obrtnih dejavnosti Slovenije kot gospodarsko interesno združenje s prostovoljnim članstvom. Zdaj ima okroglo 4000 članov, ki predstavljajo
(glede na število zaposlenih) večino delodajalcev v obrtnih dejavnostih.
Sedanje štiri delodajalske organizacije se glede članstva delno prekrivajo. Tako so vsi člani Združenja delodajalcev Slovenije hkrati tudi obvezni člani GZS, enako pa velja tudi za Združenje delodajalcev obrtnih
dejavnosti Slovenije, katerega člani so hkrati tudi člani Obrtne zbornice
Slovenije. Prekrivanje bo odpravljeno s sprejetjem nove zakonodaje, ki
bo uredila tudi reprezentativnost delodajalskih organizacij.
Vse navedene delodajalske organizacije enotno nastopajo v razmerju
do drugih socialnih partnerjev. Dokler ne bo zakonske podlage za ugotavljanje reprezentativnosti delodajalskih organizacij, lahko pri delodajalcih govorimo le o dejanski reprezentativnosti. Ta dejanska reprezentativnost je podana pri vseh štirih naštetih delodajalskih organizacijah, kar
nedvomno priznavajo tudi vse reprezentativne delojemalske organizacije
(reprezentativni sindikati). Pri obeh zbornicah je glede na obvezno članstvo podana 100-odstotna reprezentativnost, pri obeh prostovoljnih združenjih pa je predvideni zakonski prag večkratno presežen, tako da z uveljavitvijo zakona ne bo treba v ničemer spreminjati zatečenega stanja po
sili zakona.

Socialni dialog
Ekonomsko-socialni dialog je organizirana izmenjava stališč med socialnimi partnerji s pomočjo katerega prihaja do obveznih dogovorov o odprtih vprašanjih gospodarskega in socialnega razvoja države. V tem dialogu
naj se država ne bi pojavljala v vlogi pooblaščenega regulatorja, ampak
kot enakopraven partner neoblastvenim družbenim skupinam.
V domeno socialnega partnerstva sodijo zlasti delovanje ekonomskosocialnega sveta, dogovori o plačni politiki in končno socialni sporazumi
kot najcelovitejši dokumenti socialnega partnerstva.
Socialno-ekonomski svet je bil ustanovljen leta 1994. Način nastanka
te standardne tripartitne inštitucije je bil nenavaden. Njeno oblikovanje
je bilo rezultat politične menjave, ki je bila osredotočena na konsenzualno sprejetje dohodkovne (plačne) politike za leto 1994 (Lukšič, 1997:
110). V začetku leta 1994 je vlada povabila socialne partnerje, da podpišejo sporazum o dohodkovni politiki. V zamenjavo za sodelovanje je vlada sprejela vzpostavitev parlamentarnega tripartitnega telesa na makro
ravni, ki so ga predlagali sindikati. Tripartitno telo naj bi zagotovilo
dolgoročno vključitev socialnih partnerjev v procese oblikovanja dohodkovne in drugih socialnih in gospodarskih politik. V obliki letnega sporazuma o dohodkovni politki je bila v posebni točki tega sporazuma predvidena ustanovitev Socialno-ekonomskega sveta. Druge ključne točke
tega sporazuma iz leta 1994 so predvidevale:
– vpeljavo nacionalnega sistema sistematičnega prilagajanja življenjskih
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stroškov gibanjem inflacije, podbno italijanskemu sistemu ‘scala mobile’, ki je bil osredotočen na nadaljnjo omejevanje inflacijskih stopenj. Ta mehanizem je bil zakonsko sankcioniran;
– definirana in tudi zakonsko sankcionirana je bila kategorija minimalne plače;
– partnerji so določili, da relativno uspešna podjetja lahko uporabljajo
do 25 % dobička za plače. Tako je bil opredeljen/razširjen prostor za
podjetniška kolektivna pogajanja;
– kolektivne pogodbe so bile ločene od individualnih pogodb, ki so jih
podjetja sklepala z managerji. Tako so bile najvišje plače izključene iz
sistema kolektivnih pogajanj
(vir: pogovor z Branetom Mišičem, članom najožjega vodstva ZSSS,
marec 1999).
Naslednje leto so partnerji podpisali širši socialni sporazum, ki je utrjeval sistem kolektivnih pogajanj kot ekskluzivni in temeljni instrument
(oblikovanja in izvajanja) dohodkovne (plačne) politike. V tem času je
tudi državni zbor sprejel stališče, po katerem morajo o vseh zakonih in
politiki, ki zadevajo interese socialnih partnerjev, razpravljati v tripartitnem telesu, preden pridejo v parlamentarni postopek. Sporazumu iz leta
1995 je sledil dogovor o politiki plač.
V drugi polovici devetdesetih let soglasje med partnerji občasno ni
bilo doseženo. Za obdobje 1996 do 1997 so socialni partnerji podpisali
nov socialni sporazum, ki pravno ni bil veljavno sprejet, saj ga od štirih
reprezentativnih sindikatov v ESS dva nista podpisala. Temu sporazumu
je sledil zakon o njegovem izvajanju. Po analizah izvajanja tega drugega
sporazuma, ki jih je opravila delodajalska stran, od zastavljenih ciljev
skorajda nobeden ni bil dosežen.
Po poteku sporazuma konec meseca maja 1997 ni bil podpisan nov
sporazum zaradi nasprotovanja delodajalcev, saj po njihovi oceni pri pripravi sporazuma Vlada RS ni upoštevala nekaterih ključnih zahtev gospodarstva.
Trenutno plačno politiko regulira Sporazum o politiki plač za obdobje
1999–2000.
V ekonomsko-socialnem svetu, ki ima 15 predstavniških mest (po 5 za
vlado, sindikate in delodajalce), se partnerji redno ukvarjajo tudi s širšimi, sistemskimi vprašanji. Predlog novega zakona o delovnih razmerjih,
ki je trenutno v parlamentarnem postopku, je (bil) predmet dolge debate;
isto velja za predloge novega zakona o kolektivnih pogajanjih in drugih
sistemskih zakonih. Razprava o novem pokojninskem sistemu pravzaprav še ni končana. Ta izjemno zapletena in konfliktna materija je bila
uvrščena na dnevni red sveta zaradi globoke krize pokojninskega sklada,
ki ga je povzročilo množično zgodnje upokojevanje v začetku devetdesetih let.
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Kolektivna pogajanja in določanje plač
Normativni okvir sistema kolektivnih pogajanj, ki je primerljiv z zahodnimi ureditvami, je bil definiran v večkrat omenjenem zakonu o delovnih
razmerjih iz leta 1989. Znotraj tega okvira so bila na začetku ‘tranzicije’
pogajanja na makro ravni fiksirana v neko vrsto osrednje pogajalske ravni. Znotraj ključnih parametrov dohodkovne (plačne) politike, ki jih je v
tem času določala vlada, so tedanji novi, pogajanj dokaj nevajeni socialni
akterji začeli z oblikovanjem prvih kolektivnih pogodb. Sindikati so bili
tedaj v procesu globoke preobrazbe, razdirali pa so jih tudi močni notranji konflikti. Nadomestilo za združenje delodajalcev je bila tedaj Gospodarska zbornica, ki so jo novi politični akterji v tem času pogosto kritizirali kot ‘rezervoar’ stare gospodarske elite (‘rdeči direktorji’). V začetku
devetdesetih so eksplozija brezposelnosti, številna zapiranja podjetij in
množična odpuščanja določali okolje procesa kolektivnih pogajanj. V
tem okolju so pod pritiskom medsebojno tekmujočih sindikatov, z vlado,
ki se je bala socialnih nemirov, na ozadju nerešenih lastninskih razmerij,
ki so povzročala šibkost delodajalske strani, realne plače na začetku
desetletja naglo upadle, potem pa so zelo hitro naraščale (glej tabelo 1.e,
11. poglavje), sredi desetletja hitreje od produktivnosti.
Ob koncu devetdesetih so kolektivna pogajanja v Sloveniji še zmeraj
centralizirana. Struktura kolektivnih pogodb je naslednja: dve splošni
kolektivni pogodbi (za gospodarstvo in negospodarstvo), panožne kolektivne pogodbe in podjetniške kolektivne pogodbe. Razen podjetniških
kolektivnih pogodb vse druge začnejo veljati po registreaciji pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Ministrstvo običajno registrira od
30 do 40 kolektivnih pogodb letno.
V Sloveniji je sistem kolektivnih pogajanj inkluziven. To pomeni, da je
praktično celotna delovno aktivna populacija pokrita z določili kolektivnih pogodb, vsaj z najnižjimi standardi, ki so definirani v splošnih pogodbah. Običajna razlaga tovrstne skorajda totalne inkluzivnosti je vloga
Gospodarske zbornice v sistemu kolektivnih pogajanj. Ker je članstvo v
zbornici obvezno, morajo slovenska podjetja obvezno spoštovati pogodbe, ki jih sklepa njihova zbornica. Tovrstne in še nekatere druge slovenske posebnosti spodbujajo ohranjanje relativno centraliziranega sistema
kolektivnih pogajanj, kar je v primerjavi z drugimi ‘tranzicijskimi’ družbami izrazito slovenska posebnost.
Kot smo že omenili, so bili po letu 1994 vsi socialni partnerji vključeni
v oblikovanje ključnih parametrov dohodkovne politike. Sporazumi o dohodkovni politiki so določali splošne standarde za gospodarstvo, ki so se
formalno pojavljali tudi znotraj splošnih kolektivnih pogodb. Tovrstno
prekrivanje je sprožilo pobudo za ukinjanje splošnih kolektivnih pogodb, ki so jo močno podprli večinski ZSSS. Po tej zamisli bi bila učinkovitost celotnega sistema bistveno povečana, saj bi se splošni standardi, ki
se konsenzualno določajo v Socialno-ekonomskem svetu, neposredno
prenesli na panožno raven oz. na raven panožnih kolektivnih pogajanj.
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Številni manjši sindikati, ki nimajo predstavništva na makro ravni (niso
vključeni v Socialno-ekonomski svet), so temu predlogu zelo nasprotovali, saj so v obstoječih splošnih pogajanjih videli edini način, da lahko
vplivajo na makro politiko.
Podatki, ki se nanašajo na drugo polovico devetdesetih let, kažejo, da
je relativno centraliziran sistem kolektivnih pogajanj v tem obdobju deloval kot bolj ali manj učinkovit instrument dohodkovne politike. Rast plač
je pod nadzorom, saj so stopnje rasti povprečnih plač na ravni ali celo
pod ravnijo letnih stopenj rasti produktivnosti.
V preteklem desetletju so plače v Sloveniji, razen v začetku devetdesetih let, vztrajno naraščale. Ob koncu devetdesetih let je povprečna bruto
plača v Sloveniji presegla 1600 DM (glej tabelo 1.e v 11. poglavju) oziroma 1000 DM neto. Minimalna plača je znašala 600 DM bruto oziroma
400 DM neto.
Plače so najnižje v tekstilni in še nekaterih drugih delovno intenzivnih
panogah. V uspešnejših panogah, kot je npr. kemija, socialni partnerji
oblikujejo panožne pogodbe, ki so za zaposlene v teh panogah v primerjavi z zaposlenimi v npr. tekstilni industirji bistveno ugodnejše. Najuspešnejša podjetja znotraj uspešnih panog lahko s svojini internimi podjetniškimi kolektivnimi pogodbami določajo standarde/ravni plač, ki so za
njihove zaposlene še ugodneješe.
Na splošno so plače in delovne razmere poglavne teme sindikalnih
aktivnosti na mikro ravni. Kot je bilo že omenjeno, v podjetjih, ki so
uspešna, obstaja prostor za sklenitev kolektivnih pogodb, ki presegajo
panožne standarde. V tovrstnih podjetjih sindikati lahko sprožajo interna kolektivna pogajanja, s katerimi lahko dosežejo ugodnejše kolektivne
pogodbe. V manj uspešnih podjetjih, ki zaposlenim ne morejo zagotoviti
višjih plač, so sindikati običajno bolj osredotočeni na kontrolo, s katero
zagotavljajo spoštovanje standardov definiranih v višjih pogodbah.
Tovrstna kontrola je običajno ‘podprta’ s tradicionalnimi sindikalnimi
pritiski.

Nekatere značilnosti individualnih delovnih razmerij
Poleg že večkrat omenjenih Zakona o temeljnih pravicah iz delovnih razmerij in Zakona o delovnih razmerjih so temeljne individualne pravice in
obveznosti delavcev urejene tudi s kolektivnimi pogodbami in nazadnje s
pogodbo o zaposlitvi. Novi Zakon o delovnih razmerjih bo materijo
delovnopravnih pravic in obveznosti uredil dosti podrobneje kot dosedanja zakonodaja, zato poleg veljavne ureditve predstavljamo tudi njegove
obrise.
Sklepanje delovnega razmerja
Delovno razmerje med delavcem in delodajalcem se ureja s pogodbo o
zaposlitvi. Tako po veljavni kot po predlagani ureditvi lahko delovno razmerje sklene oseba, ki je dopolnila 15 let. Delovno razmerje se sklene za
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nedoločen čas, le v zakonsko določenih primerih pa je mogoče z delavcem skleniti tudi pogodbo za določen čas.

Pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja
– Delovni čas: Delovni čas lahko tedensko znaša največ 42 ur, delodajalec lahko uvede tudi krajši delovni čas, ki pa ne sme biti krajši od 36 ur.
V teh okvirih urejajo delovni čas tudi kolektivne pogodbe, ki ga praviloma omejujejo na 40 ur tedensko, kar predvideva tudi predlog novega
ZDR. Delavec ima med delom pravico do 30-minutnega odmora, ki se
všteva v delovni čas, kar se je pri pogajanjih o vsebini novega zakona izkazalo kot predmet ostrih nesoglasij med sindikati in delodajalci.
– Nadure: Ob določenih predpostavkah delodajalec lahko odloči, da
delavec mora delati prek polnega delovnega časa. Tako veljavna kot predlagana ureditev pa nadurno delo omejujeta na največ 8 ur tedensko.
– Letni dopust: Novi zakon povečuje število dni letnega dopusta s sedanjih zakonsko predvidenih 18 na 20, pri čemer se sobote in nedelje ne vštevajo v letni dopust. Dejanski povprečni letni dopust je 29 delovnih dni.
– Nadomestilo v primeru bolezni: Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju7 imajo zavarovanci pravico do nadomestila
med boleznijo, ki ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje, praviloma
od enaintridesetega dne zadržanosti od dela dalje. Krajšo odsotnost plačuje delodajalec (od 80 % do 100 % povprečne mesečne plače).
– Porodniški in starševski dopust: Po veljavni ureditvi Zakona o družinskih prejemkih8 znaša porodniški dopust 105 dni in se kombinira z
dopustom za nego in varstvo otroka, ki traja 260 dni ali do sedemnajstega meseca otrokove starosti, če uporabnik dopusta dela polovico polnega
delovnega časa. Eden od staršev je upravičen do polnega nadomestila
plače. Nadomestilo za nezaposlene starše je določeno na ravni 52 %
zajamčene plače, kar je 15 % povprečne plače za isto obdobje.
Prenehanje delovnega razmerja
Veljavna zakonodaja loči med prenehanjem delovnega razmerja s soglasjem delojemalca in prenehanjem brez njega, ki pa je omejeno le na
zakonsko določene primere, pri čemer je dolžina odpovednega roka urejena s kolektivnimi pogodbami in se glede na razporeditev v tarifno skupino spreminja od enega meseca za delavce v nižjih skupinah do šestih
mesecev za delavce v najvišji skupini. Novi zakon o delovnih razmerjih
to področje podrobneje ureja:
– Sporazumna razveljavitev pogodbe: Pogodbo o zaposlitvi lahko stranki
kadar koli razveljavita, vendar mora biti razveljavitev obvezno v obliki
pisnega sporazuma.
7
8

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) UL RS, št.
9/92, 13/93, 13/93, 9/96, 29/98, 77/98, 6/99, 56/99.
Zakon o družinskih prejemkih (ZDPre), UL RS, št. 65/93, 71/94, 73/95, 26/99.
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– Redna odpoved: Glede na specifično naravo delovnopravnega razmerja lahko vsaka pogodbena stranka pogodbo o zaposlitvi enostransko
odpove. Za redno odpoved velja, da jo stranki lahko odpovesta z odpovednim rokom, pri čemer jo delavec lahko odpove brez obrazložitve,
delodajalec pa le, če zanjo obstaja utemeljen razlog (poslovni, osebni ali
krivdni). Zakon določa tudi dolžino odpovednega roka, ki je en mesec, če
pogodbo odpoveduje delavec, če pa pogodbo odpoveduje delodajalec, je
ta rok odvisen od delovne dobe pri delodajalcu.
– Izredna odpoved: Če obstajajo z zakonom določeni razlogi (huda kršitev
delovnih obveznosti, neuspešno opravljeno poskusno delo itd.), lahko
delavec ali delodajalec izjemoma pogodbo o zaposlitvi odpovesta tudi
brez odpovednega roka.

Znotrajorganizacijska razmerja in konflikti
Na ravni podjetij so slovenski sindikati dobro organizirane, močno delavsko naravnane organizacije s priznano legalno entiteto. Posebej so dobro
organizirani v srednjih in velikih podjetjih, ki so bila v družbeni lasti.
Praviloma jih ni v novih, malih podjetjih. V srednjih in velikih podjetjih
je stopnja sindikaliziranosti visoka, običajno od 70 do 80 % (Kavčič 1996;
Stanojević, 2000a). Kljub sindikalnemu pluralizmu, ki je na nadpodjetniški ravni zelo opazen, znotraj slovenskih podjetij praviloma obstaja ena
sindikalna organizacija.
V Sloveniji so sindikati odigrali pomembno vlogo pri oblikovanju svetov delavcev. Po Zakonu o sodelovanju delavcev pri upravljanju je oblikovanje svetov delavcev fakultativno oziroma odvisno od delavske pobude.
Po sprejetju zakona leta 1993 so bili sindikati ključni pobudniki svetov
delavcev in so dejansko pomagali pri ustanavljanju delavskih svetov v
večini prejšnjih družbenih podjetij. Po Kavčičevi raziskavi je sredi devetdesetih let 75 % teh podjetij že imelo svete delavcev (Kavčič, 1996). V
novih zasebnih podjetjih, v katerih so sindikati šibki ali pa jih sploh ni,
se sveti delavcev pojavljajo bolj izjemoma. Vsa podjetja v pretežni tuji
lasti, ki v Sloveniji sicer niso zelo številna, imajo tako sindikate kot svete
delavcev. Tudi danes slovenski sindikati močno podpirajo svete delavcev
kot posebno, koristno razširitev predstavljanja delavskih interesov na
ravni podjetij. Ta ‘dvojna interesna reprezentacija’ je neke vrste ‘podjetniški sindikalizem’, ki zagotavlja relativno učinkovito artikulacijo interesov zaposlenih (kot deležnikov) v slovenskih podjetjih.
Tovrstno razvito predstavljanje interesov zaposlenih na mikro ravni
razkriva specifično strukturo moči, ki vpliva na delovanje slovenskih
podjetij. Po ugotovitvah nekaterih raziskovalcev, so bili v prvi polovici
devetdesetih v Sloveniji opazni znaki ‘employeeisma’, ko so si zaposleni
‘prisvajali pomembne deleže dobičkov v obliki plač ali drugih ugodnosti’. Notranja pogajanja so vplivala na velikost notranjih investicijskih
skladov, občasno pa je moč zaposlenih celo omejevala te sklade (Prašnikar in Gregorič, 2000: 10).
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Novejše sociološke raziskave razkrivajo protislovno podobo industrijskih odnosov v Sloveniji. Slovenski sindikati so na splošno zelo kooperativni, obenem pa se v določenih okoliščinah brez večjih zadržkov vključujejo v odkrite konflite, ko v obliki stavk nasprotujejo managementu. Po
raziskavi, ki jo predstavljamo v 11. poglavju, je možno identificirati dokaj
obsežna področja razvitega sodelovanja in medsebojnega zaupanja znotraj sistema industrijskih odnosov v Sloveniji. Ta področja so zelo jasno
omejena na uspešna podjetja, v katerih so praviloma dobro razviti interni trgi delovne sile ter sistemi napredovanja in usposabljanja za vse kategorije zaposlenih. Ista raziskava je pokazala, da so industrijski odnosi v
Sloveniji bolj konfliktni kot na Madžarskem, saj so bile znotraj vzorca
stotih slovenskih podjetij iz živilske in strojne industrije v preteklih petih
letih (1995–1999) stavke pogostejše kot znotraj usreznega madžarskega
vzorca. V preteklih petih letih so slovenski delavci stavkali v 17,0 % teh
podjetij, na Madžarskem pa v le 6,8 % vseh primerov.
V Sloveniji je podatke o stavkah v devetdesetih letih sistematično zbirala Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). Podatki iz tega vira
omogočajo vpogled v osnovne vzroke stavk ter izračune pogostnosti, velikosti, trajanja in obsega stavk v Sloveniji v devetdesetih letih (Stanojevic, Vrhovec, 2001). Na podlagi teh izračunov je možna groba primerjava
z ustreznimi značilnostmi stavk v družbah EU, ki sta jih Edwards in Hayman (1994: 254) izračunala za obdobje 1950–1990.
Sindikalni podatki kažejo, da je ključni vir konfliktov v slovenskih
podjetjih distribucija dohodkov. Analiza stavkovnih zahtev za obdobje
1994–1997 razkriva, da je bilo v tem obdobju v ozadju 84 % primerov
vseh stavk nezadovoljstvo s plačami. V dveh tretjinah vseh primerov so
zaposleni delavci stavkali zaradi zamikov pri izplačevanju plač, ko en
mesec (30,2 %), dva meseca (19,9 %) in celo več (12,8 %) plač sploh niso
dobili (Poročilo o delu ZSSS, 1998: 129).
Primerljiv podatek o pogostnosti stavk je število stavk na milijon pripadnikov delovne sile (zaposlenih in brezposelnih). Ker po anketi o delovni sili šteje aktivno prebivalstvo Slovenije približno 1 milijon oseb
(988.000 po anketi iz 3. četrtletja 2000, Statistical Office of the Republic
of Slovenia, 30. November 2000), se zbrani letni podatki o številu stavk
lahko uporabijo neposredno. V preteklem desetletju se je pogostnost
stavk v Sloveniji po letu 1997 hitro zmanjšala. Do leta 1997 je bilo ugotovljenih približno 100 do 200 stavk letno. Po letu 1997 se je to število
zmanjšalo na manj kot 50 letno. Do leta 1997 je bila Slovenija po pogostnosti stavk podobna skupini družb EU, ki veljajo za okolja, ki so k stavkam bolj nagnjena (Italija, Francija, Irska). Ob koncu desetletja postaja
Slovenija po pogostnosti stavk vse bolj podobna družbam, za katere je
značilna nizka pogostnost stavk (Danska, Nemčija, Avstrija).
Povprečna velikost stavk (seštevek udeležencev vseh stavk deljen s
številom stavk) je v Sloveniji nižja kot v družbah EU. Celo v primeru Finske (256) in Irske (267), kjer so med evropskimi družbami dolgoletna
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povprečja najnižja, število udeležencev značilno presega devetletno povprečno velikost stavk v Sloveniji (220). V drugih članicah EU je povprečno število udeležencev 500 in več (največ v Italiji, 2 042).
Ko seštevek vseh izgubljenih delovnih dni delimo s številom udeležencev stavk, dobimo podatek o povprečnem trajanju stavk. V primerjalnega vidika je dolžina stavk v Sloveniji zmerna. Desetletno povprečje 4,2
dneva nakazuje obrazec, ki je zunaj ekstremov, ki jih predstavljajo dolgoletna povprečja stavk v Italiji po eni ter na Irskem po drugi strani.
V Sloveniji je devetletno povprečje obsega stavk (število izgubljenih
dni na 1000 zaposlenih) 91,5. V primerjavi s članicami EU je ta obseg
stavk atipičen, saj je obseg stavk v članicah EU nizek (od 19 v Avstriji do
73 delovnih dni na 1000 zaposlenih na Norveškem) ali pa izrazit (od 145
na Danskem do 478 v Italiji).
Če povzamemo, Slovenija je bila po pogostnosti stavk do leta 1997
zelo podobna evropskim okoljem, ki so izrazito nagnjena k stavkam (Irska, Francija in Italija). V zadnji tretjini devetdesetih let je bila zaradi bistvenega znižanja pogostnosti stavk bolj podobna visoko reguliranim sistemom industrijskih odnosov. Po trajanju stavk je Slovenijo možno
uvrstiti v skupino družb, za katere je značilna zmerna dolžina stavk. Glede velikosti in obsega so stavke v Sloveniji atipične. Po številu udeležencev so praviloma manjše, po obsegu pa tudi nekje vmes, zunaj dveh
obsegov, značilnih za članice EU. Lahko rečemo, da so za slovenski stavkovni obrazec značilne majhne stavke, ki so po trajanju in izgubljenih
delovnih dneh zmerne. Pogostnost teh po številu udeležencev majhnih
stavk je bila do leta 1997 visoka, potem pa se je radikalno zmanjšala. Ob
koncu devetdesetih let postajajo stavke v slovenskem gospodarstvu
dokaj redek pojav.
Natančnejši vpogled v distribucijo stavk po sektorjih razkriva, da je
bilo v devetdestih letih največ stavk v delovno intenzivnih panogah, v
katerih so se tudi pogosteje pojavljala podjetja, ki so se soočala z velikimi
poslovnimi težavami. V obdobju 1994–1997 je bilo absolutno število
stavk najvišje v kovinski industriji in elektroindustriji (188), tekstilni in
usnjarsko-predelovalni industriji (103), gradbeništvu (48) in lesni industriji (41) (Poročilo o delu ZSSS, 1998: 124). Ker kovinska industrija in
elektroindustrija po številu podjetij in zaposlenih močno presega druge
delovno intenzivne panoge, je bilo dejansko največ stavk v tekstilni industriji, gradbeništvu in lesarstvu.
Podobi umiritve konfliktov v gospodarstvu ustreza stopnjevanje števila konfliktov v storitvenih dejavnostih. Prvo stavko v storitvenem sektorju je leta 1993 organiziral Sindikat delavcev v vzgoji, izobraževanju in
raziskovalni dejavnosti Slovenije.
Dejansko prelomnico v stavkovnih aktivnostih v storitvenem sektorju
pomenijo stavkovne aktivnosti sindikata zdravnikov FIDES. Po opozorilni stavki ob koncu leta 1995 so zdravniki s tritedensko stavko (v začetku
leta 1996) zahtevali višje plače. Stavka, v kateri se je sindikat FIDES
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predstavil kot presenetljivo militantna interesna organizacija, je povzročila velike težave v sistemu javnega zdravstva. Po kompromisu, ki je bil
dosežen med vlado in sindikatom FIDES, naj bi plače zdravnikov dosegle
zahtevano raven v dvoletnem obdobju. Ker se vlada doseženega dogovora ni držala, se je jeseni leta 2000 znašla pred novimi pritiski zdravnikov
in novimi kompromisi, ki zdravniške plače še bolj približujejo idealu sodniških plač.
Po stavki FIDES-a so leta 1996 stavkali še učitelji in vzgojitelji v vrtcih
(33.000 udeležencev), zaposleni v storitvenih dejavnostih v organizaciji
sindikata K-90 (4000 udeležencev), zaposleni v šolah v ljubljanski regiji
(10.000 udeležencev) ter sodniki na okrožnih in okrajnih sodiščih in
zaposleni na univerzah in raziskovalnih inštitutih.
Naslednje leto je desetdnevna stavka železničarjev povzročila velike
težave v gospodarstvu in se celo znašla na dnevnem redu državnega zbora. Ob koncu istega leta so dva dneva stavkali kontrolorji letenja.
V letu 1998 so opozorilno stavkali zaposleni na univerzah, raziskovalni
inštitutih in železničarji, v začetku leta 1999 pa tudi vozniki ljubljanskega
potniškega prometa. V letu 2000 so opozorilno stavkali zaposleni v 14
raziskovalnih inštitutih, zaposleni v dejavnostih zdravstva in socialnega
varstva ter sindikati delavcev v energetiki Slovenije.
Najodmevnejšo 2-urno stavko, v kateri je sodelovalo okrog 200.000
zaposlenih, je leta 1996 organizirala ZSSS. Septembra 1996 so delodajalci odpovedali splošno kolektivno pogodbo. Zahtevali so radikalno omejitev različnih dodatnih plačil, ki so vključena v definicijo minimalne plače. Odpoved je povzročila oster odziv sindikatov, ki je dosegel vrhunec v
javnih protestih. Pod pritiskom sindikatov in vlade, ki je sindikate podprla, so delodajalci sprejeli splošno kolektivno pogodbo za leto 1997, v
kateri so bili ohranjeni vsi dodatki, ki jih je predvidevala prejšnja pogodba.

Sklep
Interni deležniki so v slovenskih podjetjih nedvomno zelo močni. Viri
managerske moči so sicer tradicionalni, kljub temu pa je moč slovenskih
managerjev verjetno značilno večja kot moč managerjev v razvitih gospodarstvih, saj slovenske razmere zaznamuje z relativno šibek položaj
zunanjih lastnikov. Zaposleni so nasploh pomemben deležnik, saj so –
kot smo pokazali – dobro sindikalno organizirani, praviloma kontrolirajo
pomemebne lastniške deleže podjetij in se prek participativnih inštitucij
vključujejo v različne vidike managerskega odločanja. Tovrstna struktura
moči je v nekaterih primerih povezana s konfliktnimi razmerji in interno
rigidnostjo, občasno pa tudi z oblikovanjem močnih notranjih koalicij, ki
spodbujajo notranjo fleksibilizacijo. Zdi se, da so bili pojavi ‘employeeisma’ iz prve polovice devetdesetih bolj prehodni ter da niso nujna posledica ugotovljene moči internih deležnikov.
Trenutno je slovenska državna birokracija izpostavljena hudim priti-
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skom, saj z veliko naglico prilagaja notranje formalne regulacije pogojem, ki jih je EU postavila pred vse družbe v pridužitvenem postopku.
Slovenija je zamujala pri formalnem prilagajanju zahtevam EU. V zadnjem desetleju je bila nenehno kritizirana zaradi počasne privatizacije,
počasnega prilagajanja zakonodaje evropskim standardom, premajhne
odprtosti za tuje naložbe in številnih rigidnosti trga delovne sile, posebej
zaradi primerjalno drage delovne sile. Po nekaterih ocenah so prav te
‘slabosti’ pozitivno vplivale na razvoj Slovenije, saj so ob močnem upoševanju tradicije zagotavljale mehek prehod v tržno gospodarstvo. Rezultat
je bilo ohranjanje relativno visoke ravni socialne varnosti prebivalstva,
kar je močno vplivalo na ohranjanje zaupanja med socialnimi partnerji
ter relativno visoke motivacije zaposlenih in njihove identifikacije s podjetji.
Kljub kritiki lahko rečemo, da so dosedanji rezultati slovenske ‘tranzicije’ v tržno gospodarstvo zmerno uspešni. Slovenija je še zmeraj v skupini najnaprednejših ‘tranzicijskih’ družb. Po gospodarski razvitosti je
dosegla raven nekaterih manj razvitih članic EU. Glavni akterji industrijskih odnosov v Sloveniji so še zmeraj v osnovi ‘tranzicijski’. Institucije industrijskih odnosov zelo jasno ‘gravitirajo’ k modelu socialno reguliranega tržnega gospodarstva, so pa mogoče v nekterih točkah nad povprečji
EU (kar ni nujno pomanjkljivost) in tudi v nekaterih drugih razsežnostih
ne popolnoma prilagojene standardom EU.
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6. ANATOMIJA SLOVENSKEGA TRGA DELOVNE SILE
Miroljub Ignjatović
Razmere na slovenskem trgu delovne sile so se v zadnjem desetletju zelo
spremenile. Iz relativne polne zaposlenosti in »sistema neposredne varnosti« (Svetlik, 1992:14) zaposlitve, ki jo je desetletja zagotavljal prejšnji
sistem, je Slovenija v zelo kratkem obdobju prešla v sistem tržnega gospodarstva. Lahko bi celo rekli, da slovenski trg delovne sile v zadnjem
desetletju doživlja zelo skrajšano in zato pospešeno različico sprememb,
ki so se zgodile v razvitih družbah v drugi polovici 20. stoletja. Transformacijska depresija s konca osemdesetih in začetka devetdesetih let je
povzročila številne spremembe, med drugim tudi izrazito povečanje števila brezposelnih in stopnje brezposelnosti (glej graf 1.1) zaradi pomanjkanja prostih delovnih mest in zaradi strukturnih sprememb, ki so se v
tem času začele.
Graf 1.1: Gibanje števila registrirano brezposelnih v Sloveniji v obdobju
1975–1999

Vir: ZRSZZ, 2000
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Spremembe strukture delovne sile v Sloveniji
v devetdesetih letih
Ena od posledic transformacijske depresije je bilo tudi opazno zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva. Po registrskih virih se je v dobrem
desetletju (od 1988 do 1998) zmanjšalo za več kot dvesto tisoč. »Notranja
struktura delovno aktivnega prebivalstva kaže na izjemen upad (nekdaj)
sistemsko najbolj reguliranih (zavarovanih) zaposlitev v velikih podjetjih
(od 831 tisoč v letu 1988 na 592 tisoč v letu 1998). Odlivni tok s teh nekdaj prevladujočih trgov dela je bil po velikosti enakomerno razporejen v
dve smeri: v upokojevanje in v brezposelnost. Šibek protitok temu odlivu
predstavlja prirast okrog 50.000 delovnih mest v drobnem gospodarstvu
in samozaposlitvah« (Ignjatović in Kramberger, 2000:450)
V drugi polovici tega obdobja (od 1993 do 1999) pa anketni viri (Anketa o delovni sili) kažejo na določeno, relativno majhno naraščanje števila
delovno aktivnih (z 845 tisoč v letu 1993 na 892 tisoč v letu 1999)(SURS,
1993–99), ki je posledica določenega izboljšanja razmer v slovenskem
gospodarstvu, predvsem pa anketne metode zbiranja podatkov, ki omogoča zajemanje prebivalstva, ki ga registri ne zajemajo (pomagajoči družinski člani, začasne zaposlitve in delo za neposredno plačilo) ter drugačnih kriterijev ugotavljanja aktivnosti prebivalstva.9 Rahlo naraščanje
števila delovno aktivnih je posledica naraščanja deleža prav omenjenih
skupin.
V slovenski populaciji je prišlo glede aktivnosti tudi do določenih premikov v razmerju med spoloma. V obdobju 1992–99 (SURS, ADS 1992–
99) se je tako povečal delež žensk med brezposelnimi z 42,5 % na 47,5 %.
V istem obdobju se je povečal delež moških med pomagajočimi družinskimi člani (z 31,5 % na 41,2 %), ter delež žensk med osebami z drugimi
oblikami dela (različne oblike pogodbenega dela) (s 37,8 % na 47,2 %).
Med moškimi je delež zaposlenih padel z 49,9 % na 46,3 %, med ženskami pa z 42,9 % na 39,4 %.
Izobrazbena struktura delovno aktivnih, starih 25 let in več, se je v
istem obdobju relativno izboljšala, predvsem zaradi zmanjšanja deleža
delovno aktivnih, ki so končali le osnovno šolo (z 29,0 % na 21,5 %).

9

Uporabljena je definicija Mednarodne organizacije dela (MOD), po kateri med delovno aktivne štejemo vse osebe, stare 15 let in več, ki so v določenem časovnem
obdobju (navadno v referenčnem tednu) opravile kakršno koli delo za plačilo (denarno ali materialno) ali pa so bile zaposlene, vendar iz katerih koli razlogov v določenem odbobju niso delale.
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Graf 1.2: Izobrazbena struktura delovno aktivnih, starih 25 let in več

Vir: SURS, ADS 1992–1999

Prehod v tržno gospodarstvo je sprožil hitre spremembe tudi v poklicni in sektorski strukturi slovenskega gospodarstva.
Večje spremembe v poklicni strukturi je opaziti v 4 glavnih skupinah
poklicev. Pri poklicih za preprosta dela in poklicih za neindustrijski način dela je opaziti relativno veliko zmanjšanje deleža (z 10,7 % na 4,7 %
oziroma s 17,7 % na 11,0 %). V istem obdobju pa se je povečal delež
upravljalcev/upravljalk strojev in naprav (z 11,1 % na 20,1 %) ter strokovnjakov/strokovnjakinj (s 6,6 % na 10,6 %). Primerjava z evropskim povprečjem po posameznih glavnih skupinah kaže na postopno približevanje slovenske poklicne strukture evropski, z večjim odstopanjem deležev
upravljalcev/upravljalk strojev in naprav (20,1 % v Sloveniji proti le 8,7 %
v EU) ter kmetovalcev/kmetovalk (10,1 % v Sloveniji proti 3,9 % v EU).

96

VISOKO SOCIALNO REGULIRANO OKOLJE ORGANIZACIJ

Tabela 1.1: Spremembe poklicne strukture v Sloveniji v obdobju
1992–99 in primerjava s povprečjem v EU

Zakonodajalci/-ke, visoki uradniki/-ce, menedžerji/-ke
Strokovnjaki/strokovnjakinje
Tehniki/tehnice in drugi strokovni sodelavci/ke
Uradniki/uradnice
Poklici za storitve, prodajalci/prodajalke
Kmetovalci/kmetovalke, gozdarji, ribiči, lovci
Poklici za neindustrijski način dela
Upravljalci/upravljalke strojev in naprav
Poklici za preprosta dela
Vojaški poklici

Slovenija
1992
8,5
6,6
13,7
11,1
10,0
10,5
17,7
11,1
10,7
0,2

Slovenija
1999
6,2
10,6
13,4
11,2
12,3
10,1
11,0
20,1
4,7
0,3

EU
1997
8,0
12,6
14,3
13,6
13,3
3,9
15,8
8,7
8,7
0,6

Vir: SURS, ADS 1992–99; EUROSTAT, 1998

Spremembe v sektorski strukturi imajo značilnost določene postindustrializacije oziroma terciarizacije slovenskega gospodarstva. Temu prestrukturiranju sledi tudi prehod delovno aktivnih iz kmetijstva in industrije v storitvene dejavnosti. V obdobju 1992–1993 je delež delovno
aktivnih v storitvenih dejavnostih prvič presegel delež delovno aktivnih
v industriji (glej tabelo 1.2).
Šest let pozneje pa je delež delovno aktivnih v storitvenih dejavnostih
prvič presegel »magično« mejo 50 %, ter se je tako Slovenija šele ob koncu stoletja pridružila državam, ki so tudi pred že več kot pol stoletja doživele ta prehod v postindustrijsko družbo – družbo, v kateri večina delovno aktivnih ne dela več v industriji ali kmetijstvu.
Tabela 1.2: Struktura delovno aktivnih po sektorjih dejavnosti v obdobju
1991–1999 (%)
Kmetijstvo
Industrija
Storitvene
dejavnosti

1991
15,0
45,1
39,9

1992
13,3
44,6
42,1

1993
10,7
44,2
45,1

1994
11,6
42,3
46,2

1995
10,5
43,2
46,3

1996
10,2
42,2
47,6

1997
12,1
40,6
47,3

1998
12,1
39,6
48,4

1999
10,8
37,9
51,3

Vir: Ignjatović in drugi, 1992; Ignjatović in drugi, 1993; SURS, ADS 1993–1999

Kot je razvidno iz tabele 1.2 gre po letu 1993 predvsem za »mobilnost«
potreb po delovno aktivnih iz industrije v storitvene dejavnosti, saj je
delež delovno aktivnih v kmetijstvu ostal relativno nespremenjen.
Čeprav lahko smer strukturnih sprememb označimo kot »pravilno« (Potočnik in drugi, 1994:57), pa primerjava z drugimi državami – posebej z
državami EU – kaže na še vedno veliko zaostajanje v deležu delovno
aktivnih v storitvenih dejavnostih in »presežek« delovno aktivnih v kmetijstvu in industriji.
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Za primerjavo še vedno neugodne sektorske distribucije delovno aktivnih smo izbrali Nemčijo, ki je po deležu delovno aktivnih v industriji
še najbolj podobna Sloveniji, Portugalsko, s katero ima Slovenija – vsaj
sodeč po pomembnejših kazalcih – največ skupnega na področju trga
delovne sile ter Švedsko in Nizozemsko, ki imata največji delež delovno
aktivnih v storitvenih dejavnostih in sodita med najbolj razvite v EU.
Graf 1.3: Primerjava strukture delovno aktivnih v Sloveniji
in v nekaterih državah EU

Vir: SURS, ADS 1999/2 in EUROSTAT, 1997

Primerjava z navedenimi državami ter s povprečjem vseh 15 članic EU
kaže, da Sloveniji tudi ob upoštevanju komparativnih prednosti oziroma
posebnosti »primanjkuje« vsaj še 10 % delovno aktivnih v storitvenih
dejavnostih.
Približevanje povprečju EU bo v prihodnjem obdobju veliko težje in
počasneje, saj sta kmetijstvo in industrija še vedno močni področji tako
po deležih delovno aktivnih kot po vplivu na slovensko gospodarstvo.
Zmanjšanje deleža delovno aktivnih v industriji je bilo v preteklih letih
posledica predvsem odpuščanja presežnih delavcev in racionalizacije
proizvodnje. Z izčrpanjem skupine presežnih delavcev se bo do določene
mere zmanjšala tudi hitrost prestrukturiranja oziroma prehoda delovno
aktivnih v storitvene dejavnosti.
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Brezposelnost
Kot odgovor na slabšanje razmer na trgu delovne sile konec osemdesetih
let (točneje leta 1988) je tudi Slovenija začela z razvojem programov in
ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Z njimi je v začetku omogočila
večjo fleksibilnost predvsem na strani povpraševanja. V začetku devetdesetih let je bila spremenjena stara zakonodaja, ki je ohranjala pravice
zaposlenih in ni omogočala dejanske fleksibilnosti na trgu delovne sile.
Tako je bil leta 1990 sprejet zakon o delovnih razmerjih, ki je »načeloma
dovoljeval prav tisto, kar prej ni bilo mogoče, to je odpuščanje že zaposlenih, presežnih delavcev« (Pirher, 1992:26). Načeloma, ker so bili presežni
delavci dejansko še dve leti na plačilnem seznamu podjetja. Šele s spremembami zakona o delovnih razmerjih in z novim zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sprejetim leta 1991, so bili
zagotovljeni dejanski pogoji za hitrejše sproščanje trga delovne sile, kar
je pomenilo hitrejše prehode tako v stanje delovne neaktivnosti (med
katerimi določen delež predstavljajo tudi prikrito brezposelni) ter v stanje brezposelnosti, kar se kaže v naraščanju stopnje brezposelnosti.

Naraščanje brezposelnosti
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je
določil Zavodu za zaposlovanje, kot »javni instituciji tržišča dela« (Pirher,
1992:28) obveznosti pri izvajanju politike zaposlovanja in izvajanju zavarovanja za primer brezposelnosti, je spremenil tudi odnos do brezposelnosti. Če sta majhno povpraševanje po delovni sili in prestrukturiranje
gospodarstva povzročili porast števila brezposelnih, je možnost pridobivanja nadomestil za čas brezposelnosti s prijavo na zavodu za zaposlovanje še povečala stopnjo registrirane brezposelnosti – t. j. delež tistih brezposelnih, ki so pomoč ob izgubi zaposlitve ali ob neuspešnem iskanju
(prve) zaposlitve iskali z registracijo na zavodu za zaposlovanje. S poslabševanjem razmer na trgu delovne sile in povečanim delovanjem države
blaginje pri »mehčanju« posledic delovanja trga delovne sile (predvsem z
rahljanjem kriterijev za dostop do nadomestila za brezposelnost) je stopnja registrirane brezposelnosti leta 1991 presegla stopnjo anketne brezposelnosti10 in nadaljevala s svojo rastjo do leta 1993. Ustalila se je na
ravni okrog 14 %, konec leta 2000 pa je znašala 12,0 % (SURS, 2001), kar
je skoraj dvakrat več od anketne stopnje brezposlenosti (glej graf 1.4), ki
je za 3. četrtletje 2000 znašala 6,7 % (SURS, 2000). Omenjeno razliko
med anketno in registrirano brezposelnostjo v Sloveniji lahko pojasnimo
10

Gre za stopnjo brezposelnosti, ki kot brezposelne šteje osebe, stare 15 let ali več,
ki izpolnjujejo določene, mednarodno primerljive pogoje, ki jih je sprejela MOD:
1) da v določenem obdobju niso opravile nobenega dela za plačilo; 2) da aktivno
iščejo neko obliko dela za plačilo (zaposlitev ali samozaposliltev); 3) da lahko začnejo delo v predvidenem roku.
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z dejstvom, da je s slabšanjem stanja na trgu delovne sile (manj prostih
delovnih mest ter večja konkurenca za preostala delovna mesta) registracija pri Zavodu za zaposlovanje zagotavljala ne samo večjo varnost in
denarna nadomestila za čas brezposelnosti za določen delež brezposelnih, ampak tudi določene bonuse, kot so: dostop do določenih ukrepov
aktivne politike zaposlovanja, zdravstveno in pokojninsko zavarovanje,
pomoč pri iskanju dela ipd. Relativno visoka varnost brezposlenih, ki jo
omogoča zakonodaja, je tako eden od vzrokov za omenjeno razhajanje
med registrirano in anketno brezposlenostjo.
Analiza podatkov, dobljenih z Anketo o delovni sili, kaže tudi na to,
da določen delež registrirano brezposelnih ne izpolnjuje kriterijev za
anketno brezposelnost – je delovno aktiven (večinoma na sivem trgu) ali
pa neaktiven oziroma se je popolnoma umaknil s trga delovne sile in ne
uporablja nobenih metod za iskanje zaposlitve. Zaradi sistemske togosti,
počasnega ažuriranja registrov in s tem oteženega nadzora nad vse večjim številom registriranih lahko rečemo, da je »stopnja registrirane brezposelnosti precenjena« (ETF, 2000: 32).
Graf 1.4: Razmerje med stopnjo registrirane in stopnjo anketne brezposlenosti v Sloveniji

Vir: Svetlik, Trbanc, 1991; Ignjatović in drugi, 1992; SURS, ADS 1993–1999; ZRSZZ, 2000

Podobne značilnosti razmerja med registrirano in anketno brezposelnostjo srečamo, čeprav na nekoliko nižji ravni, tudi v nekaterih drugih
državah srednje in vzhodne Evrope. Tako je bila v letu 1998 stopnja registrirane brezposelnosti večja na Slovaškem in v Romuniji (za okrog 4 %),
na Madžarskem (za okrog 2 %) in na Češkem (za 1 %) (EUROSTAT, 1999:
21–42). Koeficient razmerja med številom registrirano brezposelnih in
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anketno brezposelnih v teh državah kaže podobno sliko: Češka (1,2), Madžarska (1,3), Romunija in Slovaška (1,4) ter Slovenija (1,6) (EUROSTAT,
1999:15). Popolnoma drugačno sliko kaže koeficient v baltiških državah,
v katerih število anketno brezposelnih presega število registrirano brezposelnih: Estonija in Latvija (0,5), Litva (0,6).
Velika razlika med registrirano in anketno brezposlenostjo ustvarja
tudi težave pri zaznavanju brezposelnosti kot »socialnega problema številka ena«. Medtem ko po registrirani brezposelnosti Slovenija sodi med
države, v katerih naj bi brezposelnost dejansko pomenila temeljni socialni problem, pa mednarodna primerjava anketnih stopenj brezposelnosti
kaže, da se Slovenija uvršča med države z relativno manjšimi stopnjami
brezposelnosti11. Te manjše stopnje anketne brezposelnosti pa seveda ne
pomenijo avtomatično, da je tudi socialna stiska brezposelnih manjša.
Deleža registrirane in anketne brezposelnosti bi bila veliko višja, če ne
bi bili uporabljeni tudi drugi ukrepi APZ.

Strukturna protislovja
Že omenjeno naraščanje brezposelnosti ni bilo enakomerno porazdeljeno znotraj slovenske populacije, temveč so bile nekatere socialne in
demografske skupine bile bolj prizadete od drugih. Iz tabele 1.3, ki kaže
gibanje in strukturo registrirane brezposelnosti v Sloveniji v zadnjem
obdobju, je razvidno, katere skupine so prenesle največje breme povečevanja registrirane brezposelnosti v Sloveniji ter kako so ukrepi aktivne
politike zaposlovanja ter socialne politike nasploh učinkovali na povečevanje ali zmanjševanje njihovega deleža.
Tabela 1.3: Značilne skupine registrirano brezposelnih oseb
v določenih letih
Leto

Povprečno
število
registrirano
brezposelnih
oseb

Stari
do
26 let
(%)

Deleži posameznih kategorij
Iščejo
Ženske
Brezprvo
poselni
zaposlitev
nad eno
(%)
(%)
leto (%)

Brez
strokovne
izobrazbe
(%)

Stari
nad
40 let
(%)

1988

21.342

51,9

28,7

47,3

36,9

57,1

14,5

1990

44.623

51,4

26,5

47,9

37,4

49,8

16,1

1991

75.079

47,8

22,2

44,7

41,8

46,1

19,0

1993

129.087

37,4

19,0

43,8

54,8

45,3

28,2

1995

121.483

32,2

19,7

46,7

59,0

46,6

34,0

1996

119.799

31,4

19,4

48,1

53,8

47,0

37,7

1997

125.189

29,1

18,3

48,8

59,6

47,1

43,0

1998

126.080

26,3

18,1

49,9

62,4

46,9

46,7

Vir: ZRSZZ, 1998
11

Julija leta 2000 je bila povprečna stopnja anketne brezposelnosti za države EU
8,3 % (Eurostat, 2000).
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V prikazanem obdobju se je s pomočjo nekaterih ukrepov aktivne
politike zaposlovanja občutno zmanjšal delež mladih (manj kot 26 let)
med registrirano brezposelnimi (z 51.4 % leta 1990 na 26.3 % leta 1998).
Prav tako se je zmanjšal delež iskalcev prve zaposlitve. Po drugi strani
sta negativni značilnosti tega obdobja skoraj podvojitev deleža dolgotrajno brezposelnih (z 37,4 % leta 1990 na 62,4 % leta 1998) ter skoraj potrojitev deleža starejših od 40 let med registrirano brezposlenimi (z 16,1 %
leta 1990 na 46,7 % leta 1998).
Kljub relativnemu zmanjšanju deleža registrirane brezposelnosti med
mladimi, pa podatki ankete o delovni sili, predvsem pa njihova mednarodna primerjava, kažejo, da še vedno gre za relativno visoko stopnjo
(anketne) mladinske brezposelnosti. Stopnja anketne mladinske brezposelnosti (15–24 let) se je v Sloveniji v obdobju 1994–1999 sicer zmanjšala
za več kot 2 %, vendar je po tej stopnji Slovenija še vedno bolj primerljiva
z državami EU, ki imajo (relativno in absolutno) višjo stopnjo mladinske
brezposelnosti.12
Visoko stopnjo mladinske brezposelnosti lahko v prvi vrsti povežemo
s pomanjkanjem prostih delovnih mest (manjšim povpraševanjem) na
eni strani in množičnim prihodom skupin mladih na trg delovne sile
(povečano ponudbo). Zmanjšanje te specifične stopnje kot tudi splošne
stopnje brezposelnosti od leta 1994 naprej pa ob povečanju deleža delovno aktivnih kaže na prve znake povečane gospodarske aktivnosti, na
določeno količino novih prostih delovnih mest (predvsem začasnih zaposlitev) (glej graf 1.8) ter na podaljševanje časa, ki ga mlade generacije
namenjajo izobraževanju ter tako odlagajo svoj prihod na trg delovne
sile.
Problem dolgotrajne in strukturne brezposelnosti je povezan z izobraževalnim sistemom.
Izobraževalni sistem s svojim delovanjem ustvarja določeno izobrazbeno strukturo delovne sile in vpliva na njeno usklajenost z zahtevami gospodarstva. Prestrukturiranje gospodarstva je v preteklih letih pomenilo
tudi spreminjanje zahtev po določenih znanjih in spretnostih, ki naj bi
jih imela delovna sila. Izobraževalni sistem pa je le stežka sledil tem
hitrim gospodarskim spremembam, kar je vplivalo na naraščanje razlik
med ponudbo in povpraševanjem oziroma med zahtevnostjo del in poklicev na eni ter poklicno in izobrazbeno strukturo delovne sile, predvsem
brezposelnih, na drugi strani. Slovenski izobraževalni sistem je z dopuščanjem zgodnjega izstopa in prehoda na trg delovne sile ustvarjal slabo
izobraženo delovno silo, predvsem prve iskalce zaposlitve, ki so le stežka
dobili zaposlitev. Če temu dodamo še starejšo delovno silo, ki se ji zaradi
sistema neposredne varnosti v preteklem sistemu ni bilo treba dodatno
12

V letu 1996 je v Španiji stopnja mladinske brezposelnosti znašala 41,9 %, na Finskem 41,6 %, v Italiji 34,1 %, v Grčiji 31,2 %, na Irskem 27,6 % (Eurostat, 1997),
medtem ko je v letu 1999 v Sloveniji znašala 19,7 % (SURS, ADS 1999/2).
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izobraževati, ni težko sklepati, da pomanjkljiva izobrazba sodi med
pomembnejše generatorje stanja in trajanja brezposelnosti na Slovenskem.
Graf 1.5: Izobrazbena struktura delovno aktivnih in brezposelnih, starih
25 let in več, v letu 1999

Vir: SURS, ADS 1999/2

Prestrukturiranje slovenskega gospodarstva in povečevanje deleža
delovno aktivnih v storitvenih dejavnostih pomenita tudi spreminjanje
povpraševanja po delovni sili – namesto slabše izobražene in starejše
delovne sile se povečuje povpraševanje po bolj izobraženi in mlajši
delovni sili. Primerjava stopenj izobrazbe med delovno aktivnimi in brezposelnimi kaže na kopičenje slabše izobraženih med brezposelnimi. Skoraj ena tretjina (32,5 %) brezposelnih ima končano osnovno šolo ali srednješolski skrajšani program, medtem ko je delež enako izobraženih med
delovno aktivnimi manjši (23,9 %).
Oblikovanje novega sistema izobraževanja postavlja pred ustvarjalce
in izvajalce tega sistema težko nalogo približati ga gospodarstvu oziroma
njegovim potrebam. To približevanje bo vplivalo na zmanjševanje strukturne brezposelnosti, ki je trenutno najbolj razširjena oblika brezposelnosti na Slovenskem.
Obstoj strukturne brezposelnosti v obdobju krize povpraševanja
pomeni tudi daljšanje trajanja brezposelnosti. Problem dolgotrajne brezposelnosti se je v Sloveniji iz leta v leto povečeval. Tako je delež brezpo-
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selnih, ki iščejo zaposlitev eno leto ali več, po anketnih podatkih narasel
z 46,3 % v letu 1991 na 60,4 % v letu 1994, pozneje pa se je ustalil na
okrog 55 %.
Tabela 1.4: Deleži dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji v obdobju
1991–1999
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

46,3

48,0

56,2

60,4

54,2

52,4

55,5

56,7

54,7

Vir: SURS, ADS 1991–1999

Zmanjševanje aktivnosti in prehajanje v neaktivnost
Visok delež dolgotrajno brezposlenih in majhno število prostih delovnih
mest, za katera se je povečala konkurenca, ustvarjata razmere, v katerih
se določen del delovne sile seli med neaktivne. Zato se je hkrati s povečevanjem brezposelnosti v omenjenem obdobju zmanjševal tudi obseg
delovne sile.
Posebno mesto pri alokaciji presežnih delavcev je na začetku devetdesetih let zavzemal ukrep pasivne politike zaposlovanja – predčasno upokojevanje. Ta ukrep je po eni strani zmanjšal naval presežnih delavcev na
zavode za zaposlovanje, s tem da je omogočil starejšim presežnim delavcem neposreden prehod iz stanja delovne aktivnosti v »plačano neaktivnost«. Z zmanjšanjem pritiska na sredstva zavoda za zaposlovanje pa se
je po drugi strani z vrhuncem rednega in predčasnega upokojevanja v začetku devetdesetih let dolgoročno povečal delež neaktivnih v slovenski
populaciji, kar pomeni večji pritisk na delovno aktivne13 in državo blaginje.
Podatki ankete o delovni sili, zbrani v drugem četrtletju leta 1998 (glej
graf 1.6), kažejo, da je upokojevanje (tako redno kot predčasno) v začetku devetdesetih let prispevalo največ k »čiščenju« trga delovne sile.

13

V letu 1999 je po podatkih ADS 1999/2 na 100 delovno aktivnih prišlo 8 brezposelnih (enako število tudi v letu 1994) in 77 neaktivnih (81 v letu 1994), starih 15
ali več let, od tega 47 upokojencev (45 v letu 1994).
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Graf 1.6: Število oseb, ki so bile upokojene, odpuščene ali so prenehale
z delovno aktivnostjo zaradi prenehanja zaposlitve za določen
čas v posameznem letu in so bile še vedno delovno neaktivne v
maju 1998

Vir: SURS, ADS 1998/2

Z izčrpanjem skupine presežnih delavcev, ki so zadovoljevali starostne
kriterije za predčasno upokojevanje, se je zmanjšal pomen ukrepa predčasnega upokojevanja (delež tega ukrepa med ukrepi aktivne politike
zaposlovanja je konec devetdesetih let postal zanemarljiv). Hkrati z
zmanjšanjem deleža delovne sile, ki se lahko upokoji po redni poti (upokojitev še vedno ostaja osnovni razlog za prenehanje aktivnosti na trgu
delovne sile), pa se povečuje delež drugih kritičnih skupin, ki prihajajo v
neaktivnost. Povečujejo se predvsem deleži skupin, ki so v neaktivnost
prišle z odpuščanjem, s prenehanjem dela za določen čas ali z opustitvijo
dejavnosti. V primerjavi s predčasnim upokojevanjem, ki je temeljilo na
starostni značilnosti posameznika, ti razlogi temeljijo na dejanski uspešnosti posameznika na trgu delovne sile oziroma kakovosti njegovega
dela, ter dejavnikih, ki zagotavljajo to kakovost.
Gospodarska kriza z začetka devetdesetih let je vplivala tudi na hiter
padec stopenj aktivnosti in delovne aktivnosti (okoli 10 % v dveh letih).
Dejstvo, da delovnih mest ni na voljo, je vplivalo na množičen prehod
delovne sile, predvsem pa brezposelnih, v neaktivnost. K zmanjšanju
stopenj je svoje prispevalo tudi podaljšanje izobraževanja, za katero so se
odločali vedno večji deleži mlajših generacij.
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Graf 1.7: Gibanje stopnje aktivnosti in stopnje delovne aktivnosti
v Sloveniji v obdobju 1991–1999

Vir: Ignjatović in drugi, 1992; Ignjatović in drugi, 1993; SURS, ADS 1993–1999

Zanimivo je, da so razmere na trgu delovne sile in na sploh v slovenskem gospodarstvu enako vplivale tako na moške kot ženske stopnje
aktivnosti.
Tabela 1.5: Stopnja aktivnosti in delovne aktivnosti po spolu
Moški

Ženske

Stopnja
aktivnosti

Stopnja delovne
aktivnosti

Stopnja
aktivnosti

Stopnja delovne
aktivnosti

1993/2

64,9

58,5

51,1

46,9

1994/2

64,3

58,1

51,4

47,1

1995/2

66,1

61,0

52,0

48,4

1996/2

64,4

59,6

51,3

47,7

1997/2

65,7

61,1

52,9

49,1

1998/2

66,6

61,6

53,7

49,6

1999/2

65,1

60,4

51,9

47,9

Vir: SURS, ADS 1993–1999

Pozitivni trendi – stabilizacija razmer v slovenskem gospodarstvu ter naraščanje zaposlitvenih priložnosti po letu 1993 (naraščanje števila prostih
delovnih mest – glej graf 1.8) – sta vplivala tudi na rahlo naraščanje obeh
stopenj aktivnosti v drugi polovici devetdesetih let.
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Graf 1.8: Prosta delovna mesta v Sloveniji v obdobju 1992–2000
(v tisočih)

Vir: ZMAR, 2000

Nefleksibilnost trga delovne sile v Sloveniji
Zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom je bila dolgo časa
edina oblika in je še vedno prevladujoča oblika zaposlitve, s katero so
povezane tudi številne politike države blaginje, ugodnosti, ki izhajajo iz
zaposlitve, ter s tem tudi pričakovanja iskalcev zaposlitve, da bodo dobili
prav tako zaposlitev.
Pomanjkanje prostih delovnih mest za iskalce prve zaposlitve, zaposlene, ki bi radi spremenili zaposlitev, brezposelne in tiste, ki prihajajo iz
neaktivnosti, postavlja fleksibilizacijo zaposlovanja in trga delovne sile
nasploh kot pomemben korak k izboljšanju stanja na trgu delovne sile.
Zaradi raznovrstnosti ukrepov, s katerimi se poskušajo izboljšati pogoji
delovanja trga delovne sile, je zelo težko natanko definirati fleksibilizacijo trga delovne sile. Lahko rečemo, da gre pri fleksibilizaciji trga delovne
sile za spreminjanje »tako temeljnih predpostavk in pojmov, ki obvladujejo trg delovne sile in sfero zaposlovanja (tako zakonov kot sporazumov,
ki določajo standarde na trgu delovne sile in sodijo v delovno pogodbo),
kot številnih dimenzij samega trga delovne sile (osnovnih pogojev in značilnosti delovnega mesta oziroma organizacije podjetja v celoti, plač, prostorske in poklicne mobilnosti delovne sile ter oblik in dolžine trajanja
zaposlitve oziroma delovnega procesa). Gre v bistvu za povečanje raznolikosti zaposlitvenih pogojev, oblik zaposlitve ter zaposlitvenih izkušenj
posameznika« (Ignjatović, 2001).
Kot osnovni kazalec stopnje fleksibilnosti trga delovne sile se pogosto
jemlje delež oblik zaposlovanja, ki se razlikujejo od prevladujoče oblike –
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zaposlitve za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Med temi oblikami zaposlovanja pa izstopajo tri najpogostejše oblike: delo s skrajšanim
delovnim časom, samozaposlitev in zaposlitev za določen čas.
Graf 1.9: Deleži fleksibilnih oblik zaposlovanja v Sloveniji v obdobju
1991–1999

Vir: SURS, ADS 1991–1999

Da je Slovenija šele na začetku prehoda v postindustrijsko obdobje, kaže
majhna razvitost teh oblik zaposlovanja:
a) Delo s skrajšanim delovnim časom ni posebej razvito (6,6 % delovno
aktivnih je v letu 1999 delalo s skrajšanim delovnim časom14), med
iskalci zaposlitve pa tudi ni posebej zaželeno15. Ta oblika zaposlitve je
uporabljana predvsem kot prehod v upokojitev za starejše delavce ter
14

15

Definicija (delovno aktivni, ki običajno delajo manj kot 36 ur na teden), ki jo uporablja SURS in ki je uporabljena v Anketi o delovni sili, skriva dejstvo, da je
delovno aktivnih z eksplicitno pogodbo o zaposlitvi s skrajšanim delovnim časom
občutno manj. Opazen delež (27.9 %) med delovno aktivnimi s skrajšanim delovnim časom imajo pomagajoči družinski člani in delovno aktivni v kmetijstvu
(33.2 %).
Po podatkih ADS 1999/2 le 2,5 % vseh iskalcev zaposlitve išče ali je že dobilo zaposlitev s skrajšanim delovnim časom. Po drugi strani pa bi delo s skrajšanim delovnim časom sprejelo 84,7 % brezposlenih iskalcev zaposlitve s polnim delovnim
časom, če te ne bi bilo na voljo.
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kot oblika zaposlovanja invalidov. Primerjava z državami EU kaže, da
ima le Grčija manjši delež delovno aktivnih s skrajšanim delovnim
časom (4,6 %), medtem ko vse ostale imajo več delovno aktivnih v tej
obliki: npr. Nizozemska 38,0 %, Danska 22,3 %, Nemčija 17,5 %, Portugalska 9,9 %. Povprečje EU je 16,9 %. (EUROSTAT, 1998)
b) Samozaposlenih je relativno veliko (11,7 % v letu 1999). Po tem deležu
je Slovenija blizu povprečju EU (14.9 %), in je v skupini razvitejših
držav: Danska 8,3 %, Nemčija 9,9 %, Nizozemska 11,3 %, Švedska 11,2
% (EUROSTAT, 1998). Samozaposlovanje ima dvojen pomen. Po eni
strani je kot izhod iz stanja brezposelnosti in kot oblika oblikovanja
prostih delovnih mest, spodbujana tudi z ukrepi APZ, po drugi strani
pa je značilnost predvsem družb z manj razvitimi trgi delovne sile – torej družb, ki nimajo razvitega storitvenega sektorja, v katerem bi se
lahko razvile zaposlitve s skrajšanim delovnim časom, ki ponujajo
trajnejšo zaposlitev. Problem, ki pri tem nastaja, je, da bi nadaljnje
spodbujanje samozaposlovanja kratkoročno vplivalo na zmanjšanje
brezposelnosti, dolgoročno pa bi spremenilo strukturo delovne sile in
mogoče omejilo razvoj drugih fleksibilnih oblik zaposlovanja.
c) Delež zaposlovanja za določen čas v Sloveniji narašča: v letu 1999 je
10,9 % vseh delovno aktivnih delalo za določen čas v primerjavi s 5,9 %
v letu 1992. Slovenija se tudi po tem deležu približuje povprečju EU,
saj je bil v letu 1997 delež zaposlenih za določen čas v EU 12,1 %
(EUROSTAT, 1998). Med državami EU izstopa Španija s 33,6 % zaposlenih za določen čas, v Nemčiji je ta delež 11,6 %, na Nizozemskem
11,4 %, na Portugalskem 12,0 %, na Danskem 11,1 %, v Italiji pa 8,2 %
(EUROSTAT, 1998). Naraščanje zaposlitev za določen čas prinaša s
sabo tudi tveganje, saj (prav zaradi svoje začasnosti) povečuje hitrost
prehodov iz stanja zaposlenosti v stanje brezposelnosti in obratno.
Gre za hkratno naraščanje števila oseb, ki so ob prenehanju zaposlitve
za določen čas upravičene do nadomestila za primer brezposelnosti,
kar povečuje pritisk na državo blaginje in zavode za zaposlovanje. Pri
tem je treba omeniti, da se za zaposlitev za določen čas bolj odločajo
mlajše skupine delovne sile16, ki s tem tudi prevzemajo nase večje tveganje hitrejšega menjavanja zaposlitev ter pogostejših prehodov iz stanja delovne aktivnosti v stanje brezposelnosti in obratno. Gre za vse
večjo starostno diferenciacijo glede na obliko zaposlovanja, s tem tudi
diferenciacijo tveganja in za različne oblike prenehanja zaposlitve.

Sklep
Slovenski trg delovne sile je v preteklem desetletju doživel hitro in obsežno preobrazbo, kar je močno vplivalo na njegov obseg in strukturo. Po
16

Povprečna starost zaposlenih za določen čas v Sloveniji se giblje okrog 30 let,
medtem ko je povprečna starost zaposlenih za nedoločen čas več kot 38 let
(SURS, ADS 1999/2).
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začetnem obdobju hitrega zmanjševanja deleža delovno aktivnega prebivalstva je na vrsto prišlo strukturno prilagajanje evropskim in globalnim razmeram. Predstavljene strukturne značilnosti kažejo na različno
hitrost prilagajanja določenih segmentov trga delovne sile.
Število brezposelnih in stopnja brezposelnosti sta med temeljnimi
kazalci uspešnosti prilagajanja trga delovne sile novim razmeram. Lahko
ugotovimo, da Sloveniji za zdaj uspeva vzdrževati ravnotežje med določeno socialno varnostjo in ekonomsko učinkovitostjo, kar se kaže v postopnem zmanjševanju registrirane brezposelnosti in naraščanju števila prostih delovnih mest. Po drugi strani nekatera strukturna protislovja še
vedno ostajajo, predvsem pa se povečuje potreba po ukrepih aktivne
politike zaposlovanja za starejšo delovno silo, za dolgotrajno brezposelne
in brezposelne brez ustrezne izobrazbe.
Prav tako se kaže potreba po sistemskih ukrepih, ki bi omogočili večjo
fleksibilizacijo trga delovne sile na eni strani ter vseh spremljajočih institucij, vključno s samo državo blaginje in sistemom socialne varnosti, na
drugi.
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7. DELOJEMALSKA RAZMERJA IN PODJETNIŠKE
POLITIKE: PRIMER TREH PODJETIJ
Miroslav Stanojević
Terenski del raziskave je potekal spomladi leta 1998 v petih slovenskih
podjetjih.
Vzrorec je zajel dve podjetji iz industrije elektro-opreme ter po eno iz
kemične, živilske in tekstilne industrije. Podjetja so na različnih območjih Slovenije.
Celotna raziskava je izrazito kvalitativno naravnana, saj so bili podatki-ocene-mnenja zbrani z vprašalnikom odprtega tipa, na podlagi katerega so potekali intervjuji z generalnimi direktorji, kadrovskimi direktorji,
predsedniki svetov delavcev in sindikatov. Pri intervjuvanju so se odvisno od sogovornikov težišča pogovorov spreminjala (z generalnimi direktorji smo se npr. bolj pogovarjali o strateških vprašanjih, s kadrovskimi o
kadrovskih strukturah in zaposlovanju itd). Podatke, zbrane z intervjuji,
smo kontrolirali in dopolnjevali s pomočjo vprašalnika objektivnih
podatkov, ki smo ga podjetjem pošiljali vnaprej kot prilogo pismu, v
katerem smo jih zaprosili za sodelovanje. Prošnjo smo odposlali na naslove 7 podjetij. Dva sta zavrnili sodelovanje.
Vsi intervjuji so bili opravljeni v obdobju od 8. do 25. maja 1998. V
vseh primerih so bili pogovori posneti.
V prvi fazi obdelave podatkov, ki je potekala v obdobju junij–oktober
1998, so člani raziskovalne skupine pripravili prvo analizo zbranih magnetogramov. Vsak raziskovalec je analiziral magnetograme pogovorov, ki
se jih je sam udeležil. Opravljene analize so imele obseg dveh avtorskih
pol po podjetju. V skupno 150 strani besedila so bili rezultati vseh dvajsetih intervjujev (po štiri v vsakem podjetju) povzeti in sistematizirani po
enotnem vnaprej pripravljenem obrazcu.
V obdobju september–december 1998 smo izpeljali tudi prvo vsebinsko analizo, ki se je osredotočila na razčlenitev znotrajpodjetniških industrijskih odnosov ter njihovega vpliva na oblikovanje notranjih upravljavskih režimov. Izhajali smo iz predpostavke, da rezultirajoči upravljavski
režimi okvirjajo (omejujejo ali spodbujajo) strateško sposobnost slovenskih podjetij. Ker smo na podlagi že opravljenih raziskav vedeli, da znotraj (nekdanjih družbenih) podjtetij obstajajo po članstvu močna delavska predstavništva, smo pričakovali, da ta zagotovo vplivajo na procese
oblikovanja (notranjih) managerskih politik v nekdanjih družbenih podjetjih. Z raziskavo smo skušali ugotoviti tipe notranjih regulacij, ki se
oblikujejo na podlagi ‘intervenirajočega’ vpliva delavskih interesnih
predstavništev na notranje managerske politike.
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Pred desetimi leti so bile gospodarske organizacije, ki smo jih zajeli z
našim vzorcem, organizirane kot družbena podjetja. Imele so visoko razvite socilane funkcije (predvsem so zaposlenim zagotavljale izrazito varnost zaposlitve) ter institucionalno zagotovljeno (možnost) intenzivne
participacije zaposlenih pri odločanju (samoupravljanje). To poročilo je
utemeljeno na treh (od petih) primerih: dve podjetji, eno je za slovenske
razmere veliko, drugo pa manjše, sta se soočala z dramatičnimi omejitvami in restrukturacijami v preteklem desetletju. Tretje podjetje je izjemno
uspešno. Pred desetimi leti je začelo z rastjo, ob koncu tega stoletja pa je
doseglo peto pozicijo med največjimi svetovnimi proizvajalci specifične
elektrooporeme.
V nadaljevanju podajamo podobo treh podjetij; predstavljamo spremembe njihovih kadrovskih struktur v desetletnem obdobju; ugotavljamo vlogo sindikatov in drugih delojemalskih predstavništev pri notranjih
regulacijah ter identificiramo aktualne obrazce obnašanja/delovanja
zaposlenih v teh podjetjih.
Primere treh podjetij umeščamo v specifično slovensko okolje. Večino
ključnih značilnosti tega okolja, ki so pomembne za našo analizo, smo
natančneje že predstavili v predhodnih poglavjih.

Podjetje ‘A’
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja velikih gospodinjskih aparatov. Ustanovila ga je skupina 11 ljudi v začetku petdesetih let. Silovito je
naraščalo posebej v sedemdesetih letih, ko je prišlo do t. i.»potrošniškega
booma« v nekdanji Jugoslaviji. Med (evropskimi) proizvajalci bele tehnike je podjetje ‘A’ v skupini srednje velikih podjetij. Matična družba podjetja je imela 31. 3. 1998 skupaj 4 283 zaposlenih. V celem sistemu je
zaposlenih okrog 6500 ljudi. Ocenjujejo, da bodo v letu 1998 dosegli
promet v obsegu 675.739.000 DEM. Ocena dobička za leto 1998 je
14.686.000 DEM. Povprečna neto plača na zaposlenega v podjetju ‘A’ se
je v prvih treh mesecih leta 1998 gibala med 790 in 850 DEM (70.000 in
80.000 sit). Nekvalificirani delavec zasluži približno 400 DEM na mesec.
Podjetje je organizirano kot delniška družba. Matično podjetje je 100odstotni lastnik nekaterih odvisnih družb (gostinstvo in turizem, proizvodnja komponent za osnovni program ter poslovanje v tujini).
Za proizvodni proces podjetja ‘A’ je značilna tehnologija, ki je kombinacija velikoserijske proizvodnje in računalniško vodenega proizvodnega
procesa. »Mi imamo relativno avtomatizirano … fleksibilno proizvodno tehnologijo, ki nam omogoča, da se prilagajmo zelo majhnim serijam.« (kadrovski
direktor, v nadaljevanju ‘k. d.’) V podjetju ocenjujejo, da v primerjavi s
sorodnimi najrazvitejšimi podjetji iz mednarodnega okolja tehnološko
zaostajajo približno 5 let.
Strategija
Podjetje je sledilec, specializirani proizvajalec, ki zapolnjuje tržne niše.
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(generalni direktor, v nadaljevanju ‘g. d.’). Konkuriranje s kakovostjo je
za vodilne podjetja samoumevna, nujna komponenta njihove strategije.
»Nekvalitetni proizvod lahko ‘plasiraš’ samo enkrat.« (g.d.)
Uprava podjetja je zainteresirana za strateškega partnerja, ki bo prinesel svež kapital in sveža delovna mesta.

Spremembe po osamosvojitvi Slovenije
V zadnjem desetletju se je promet ‘A-ja’ zmanjšal za približno
260.000.000 DEM (28 %). Ocena dobička za leto 1998 je 14.686.000 DEM,
kar je štirikratno zmanjšanje v primerjavi z letom 1988 (58.620.144
DEM).
Zaprtost nekdanjega jugoslovanskega trga je celotnemu kolektivu ‘Aja’ omogočala ‘relativno lagodno življenje’. Z visokimi cenami so na
nekdanjem jugoslovanskem trgu, na katerem so prodajal 1/3 letne proizvodnje, dosegali skoraj dve tretjini dohodkov (g.d.). Po izgubi jugoslovanskega trga je bilo nujno notranje prestrukturiranje ter ‘fokusiranje
novih trgov’. Ob razpadu Jugoslavije so število zaposlenih pospešeno
zmanjševali. »To so bile prav travmatske spremembe, ko je bilo treba pritiskat
na znižanje stroškov vseh vrst« (k. d.).
Danes je največji del proizvodnje podjetja (91 %) namenjen izvozu, od
tega nemškemu trgu 25 %, hrvaškemu 16 %, francoskemu 13 % in avstrijskemu 6 %.
V primerjavi z letom 1988, ko je bilo v matični družbi zaposlenih 5 495
delavcev, je sedanje število zaposlenih manjše za 1211 delavcev. To pomeni, da se je v desetletnem obdobju število zaposlenih zmanjšalo za 22 %.
Pred desetimi leti je bila udeležba žensk med zaposlenimi višja (leta 1988
61 %, leta 1998 pa 56 %).
Tabela 1: Sprememba kadrovska strukture ‘A’ v desetletnem obdobju
NKV
PK
KV
SS
Viš
VS
Magisterij
Doktorat
Skupaj

1988
3445
88
1104
674
97
87
5495

%
63
1.5
20
12
2
1.5
100

1998
1854
341
1026
769
138
145
9
1
4283

%
43
8
24
18
3.3
3.5
0.2
100

Pri desetletnem zmanjševanju števila zaposlenih v podjetju ‘A’ se je
dejansko radikalno zmanjševalo ‘le’ število nekvalificiranih delavcev (za
20 %). Primerjava tega podatka s podatki o spremembi spolne strukture
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zaposlenih pa kaže, da je bila izgubam delovnih mest najbolj izpostavljen
ženska nekvalificirana delovna sila – nekvalificirane delavke.
Sogovornika iz uprave ocenjujeta, da je za podjetje strateško najpomembnejši tržni kader, ob tem pa še strokovnjaki za tehniko in tehnološki razvoj ter management. (g. d.). Na podlagi rednih raziskav in analiz
zadovoljstva ljudi ugotavljajo glavne motivacijske dejavnike zaposlenih v
podjetju. Po teh raziskavah je plača vedno na tretjem ali četrtem mestu
(k. d.). Posebej mladi strokovnjaki poudarjajo možnost nadaljnjega izpopolnjevanja in razvoja kariere. Zadovoljevanje tovrstnih motivov zmanjšuje odliv strokovnega kadra. Prevzemi strokovnjakov obstajajo, niso pa
izraziti. »Pri nas ostajajo ljudje, kljub temu da imamo plače relativno slabše v
primerjavi s konkurenco v bližnjem okolju … Motivacija za razvoj je zelo velika«
(k. d.).
Razpisi podjetja ‘A’ za nova delovna mesta se na zunanjem trgu (delovne sile) redko pojavljajo. Podjetje večinoma samostojno razvija lasten
kader. V središču pozornosti je kategorija ‘perspektivnih kadrov’, ki
sestoji iz približno 800 mlajših (do 35 let) višje in visoko izobraženih zaposlenih (k. d.). Ti ljudje obiskujejo šolo za perspektivne kadre in/ali se
usmerjajo na dodatna usposabljanja. Njihov razvoj se sistematično opazuje. Iz te kategorije se rekrutirajo tako strokovnjaki za razvoj, konstrukcijo, tehnologijo, marketing in prodajo kot managerska struktura podjetja. »Praktično 90 % managementa prvega in drugega nivoja je zraslo v
podjetju«. Podjetje ima tudi lastno mangersko šolo »tako da v bistvu managerski kader gradimo predvsem iz lastnih vrst« (k. d.). V podjetju ‘A’ je
cepitev kadrovske strukture na primarne in sekundarne kadre izrazita.
Nekvalificirana delovna sila je bolj izpostavljena pritiskom zunanjega
trga delovne sile (k. d.).

Sindikati
V podjetju ‘A’ je 80 % zaposlenih včlanjenih v sindikate (predsednik sindikatov, v nadaljevanjuj ‘p. s.’). Prepričljiva večina (95 %) je v SKEI (Svobodnem), 5 % pa v ‘konkurenčnem’ Neodvisnem sindikatu (KNSS). (p.
s., k. d. in predsednik sveta delavcev, v nadaljevanju ‘p. d. s.’). »Položaj je
tak: ljudje (iz dveh sindikatov) se ne kregajo, mislim pa, da tudi ne sodelujejo
preveč. Ko je treba, sicer stopijo skupaj« (p. s. d.).
Predsednik sindikata ugotavlja, da je sindikat v podjetju ‘A’ zelo močen. Visoko stopnjo sindikaliziranosti pojasnjuje z različnimi dejavniki.
V ospredje postavlja navado. Stopnja sindikaliziranosti je bila zmeraj
visoka in tovrstna navada se še naprej ohranja. Drugi dejavnik je splošni
storitveni značaj sindikata, ki članu lahko koristi v določenih (kriznih)
okoliščinah. »Najboljše je biti član sindikata, ga plačevat in nikoli koristit«
(p. s.). Tretji dejavnik so neposredne koristi, kot so dobava večjih količin
hrane (t. i.’ozimnice’, običajno krompirja, mesa) po ugodnih cenah in
ugodnih plačilnih pogojih (odplačevanje na čeke). Podobno je s ‘počitniškimi zmogljivostmi’, ki članom omogočajo bivanje, ki je ‘izpod polovične
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cene’, in obročno odplačevanje. Člani sindikata so lahko deležni finančne sindikane pomoči, pri kateri sindikat plačuje vse stroške (manipulativne stroške, zavarovanje, stroške izvedbe te revalorizirane pomoči). »In
če ti dobiš milijon pufa, pa ti sindikat vse stroške plača, tam enih sto jurjev ali
pa še kaj, pa hudiča, ali boš član sindikata ali ne boš? Ja, pa boš, pa tudi če imaš
300 jurjev plače. Nekatere stvari si lahko privoščimo, jih lahko delamo, zato po
vsej verjetnosti je (interes) in je tudi tak procent članstva« (p. s.).
Vsi sogovorniki ocenjujejo, da sta oba sindikata do vodstva kooperativna, ob tem pa je tudi vodstvo odprto do sindikatov in ju pri svojih odločitvah upošteva (k.d., p.d.s., p.s.). Delavska predstavnika menita, da je
odnos vodstva nasploh korekten, saj to ne podpira sindikatov, temveč
dobre ideje (p. s.). Kadrovski direktor pravi, da imajo s sindikati ‘vseskozi zelo dobre odnose’. Sindikati na vodstvo izvajajo ‘normalen’ pritisk, ni
pa to temeljna značilnost njihovega delovanja. »Jaz mislim, da je značilnost
njihovega delovanja konstruktivni dialog« (k. d.).
Predsednik večinskega sindikata pravi, da sindikat nikakor ni več
organizacija, ki se z delodajalci bojuje ‘na življenje in smrt’. Sindikat zaupa sedanjemu vodstvu in usmeritvam podjetja (p. s.). Predsednik sindikata močno izpostavlja ‘karizmatično osebnost generalnega direktorja’.
Njemu v podjetju neomejeno vsi zaupajo. »Skoraj ne vem, kdo mu ne bi verjel. On je strašen človek, tudi po fizionomiji in v razgovoru. Prepriča še mrliča.
Njemu se res verjame« (p. s.).
Obstaja pa meja zaupanja, ki je v podjetju ‘A’ nedotakljiva: »Začetek in
konec je, da firma dela in da so 15. plače« (p. s.). Pri svojem delovanju sindikat (SKEI) ne uporablja groženj, ker je močen in temu primerno pri vodstvu tudi upoštevan.
Najboljši primer sodelovanja med sindkati in vodstvom podjetja je
reševanje vprašanja presežnih delavcev v preteklem desetletju. »Mi imamo pravilnik o trajnih presežkih, po katerem še ni bil razrešen niti en delavec.
To pomeni, da smo vedno našli neke kompromise, ki so bile za presežne delavce
ugodnejši« (p. s.).
Na ravni podjetja imajo sklenjeno kolektivno pogodbo. Izhodiščna
plača v podjetju je na ravni izhodiščne plače po panožni kolektivni pogodbi (pribl. 400 DEM). Ob redni plači imajo zaposleni subvencionirano
prehrano med delom, subvencioniran prevoz na delo ter uporabo počitniških zmogljivosti podjetja (vprš. 9, objektivni podatki).
V Sloveniji je znotraj panoge elektroopreme zelo malo podjetij, ki presegajo raven plač, določeno s panožno kolektivno pogodbo. S tega vidika
je situacija v podjetju ‘A’ dobra, kljub temu »pa nikoli ni plača tako dobra,
da ne bi mogla biti še boljša« (k. d.). Podjetniška kolektivna pogodba je v
drugih določilih (sistem nagrajevanja1, sistem napredovanja, sistem raz1

Posebnost je 0,5-odstotni letni dodatek ‘na stalnost’. Z 0,5-odstotno letno rastjo
plače, ki izhaja iz delovne dobe, je to 1 %. »Se pravi, naš delavec dobi 1 % za stalnost. To je za delavce z dvajsetletno delovno dobo kar 10 % še dodatno« (p. s.).
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voja kadrov – k. d.) za zaposlene ugodnejša od panožne kolektive pogodbe (k. d., p.s. in p.s.d.).
Na podlagi individualne pogodbe, po standardih, ki bistveno presegajo določila kolektivne pogodbe, je v podjetju zaposlenih 21 oseb (objektivna vprašanja, 8 in delno 9).

Participacija
Vsi sogovorniki prejšnji sistem samoupravljanja ocenjujejo pozitivno.
Generalni direktor govori o obdobju, ki ‘nam je dalo malo pridiha levice’.
»Prejšnji sistem je ljudem veliko več dal, kot bo ta nov dal. Ko ga ocenjuješ za
nazaj: ni bilo beračev, ni bilo socialnega roba, manj je bilo kraj« (g. d.). »Jaz to
obdoje s te humane, človeške plati pozitivno ocenjujem… Sistem je zelo pozitivno motiviral ljudi. (g. d.). Predsednik sindikata pravi, da v prejšnjem sistemu »za nič ni bilo treba skrbet, pa za vse smo vsi skrbeli. Tedaj je prevladovala
socialistična logika, da morajo vsi imeti delo in da morajo vsi imeti plače«…
»Danes je to malo drugače. Žalosno, pa resnično: za vsakega danes tudi lopate
in krampa ni več. Dela ni. Delo dobijo samo najboljši. In to je ta razlika«… »Dobro nam je bilo. Danes nam še ni tako slabo, kot je nekaterim drugim (podjetjem). Se je pa za zamisliti, če za 50 tisoč bruto plače delaš osem ur, pa je treba še
kak dodaten šiht narediti, pa je treba še v soboto priti. Po drugi strani je ena
grancija, da plača 15. v mesecu zagotovo bo. Kakšna plača, pa kakšno življenje –
to je druga stvar« (p. s.).
Po zlomu prejšnjega sistema v podjetju ‘A’ participacija ni bila zavrnjena. Vsi sogovorniki participacijo zaposlenih v odločanju načeloma podpirajo. Soglasno ugotavljajo, da zaposleni v njihovem podjetju dejansko
‘želijo vplivati na procese odločanja v podjetju’. Z zadovoljevanjem te potrebe zaposlenih se ohranja pripadnost zaposlenih podjetju, laže se urejajo notranja razmerja v velikem sistemu, s tem pa se (posredno) izboljšujeta uspešnost in učinkovitost podjetja. V obdobju, ko je stari sistem
dokončno razpadel, novi pa še ni bil oblikovan, in ko se je podjetje soočalo z velikimi težavami, so ob ohranjanju strukture formalnega predstavništva zaposlenih začeli uveljavljati tudi nekatere oblike neposredne
participacije (avtonomne delovne skupine, krožke kakovosti ter razne
oblike sestankov na ravni obratov, delavnic in oddelkov).
Po preoblikovanju podjetja v delniško družbo (leta 1997) so bile izpeljane volitve za svet delavcev po zakonu o soupravljanju (iz leta 1993).
Svet delavcev ima 19 članov, od tega sedem žensk in dvanajst moških;
sestaja se enkrat mesečno. Na teh sestankih člani uprave seznanjajo
delavske predstavnike z rezultati poslovanja podjetja. »Mi (svetu delavcev)
posredujemo vse informacije, tudi tiste, ki se nanašajo na poslovanje« (k. d.).
Funkcijo delavskega direktorja opravlja kadrovski direktor podjetja.
Ob prvi izvolitvi (poleti 1998) je pridobil potrebno podporo delavskih
predstavnikov.
Novi nadzorni svet, ustanovljen junija 1998, ima deset članov, pet
predstavnikov zaposlenih in pet predstavnikov kapitala.
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V lastniški strukturi podjetja ‘A’ imajo zunanji institucionalni lastniki
48-odstotni delež. Večinski 52-odstotni delež sestoji iz 32-odstotnega deleža notranjih lastnikov ter 15-odstotnega deleža razpršenih lastnikov
(slovenskih državljanov).
Lastniška struktura podjetja ‘A’ (v %):
– institucionalni lastniki
(odškodninski, pokojninski, PID-i)
48 %
– notranji lastniki
32 %
– udeleženci javne prodaje
15 %
– delnice, rezervirane za notranji odkup
5%

Dvojna podoba dualnega predstavništva zaposlenih:
(ne)racionalnost podjetniškega sindikalizma
Profesionalizacija delavskih predstavnikov. V tej točki so razlike med
stališči predstavnikov managementa na eni ter predstavnikov zaposlenih
na drugi strani najizrazitejše.
Med delavskimi predstavniki v podjetju ‘A’ le predsednik sindikata
opravlja svojo funkcijo profesionalno. Podjetje ga plačuje po odločbi, ki
se je nanašala na njegovo prejšnje delovno mesto (v višini 105–108 tisoč
tolarjev bruto (p. s.). Po zakonu o soodločanju bi v podjetju lahko imeli
osem profesionalnih članov sveta delavcev. Trenutno vsi opravljajo svoje
predstavniške funkcije prostovoljno v delovnem času (p. s. d.). Oba predstavnika zaposlenih zagovarjata ‘dodatno finančno stimulacijo’ vseh
delavskih predstavnikov, ki ne implicira njihove polne profesionalizacije.
Po kadrovskemu direktorju potreb, da bi dodatno profesionalizirali
delavska predstavništva, za zdaj ni (k. d.). Generalni direktor vidi problem v zakonodaji, ki je določila dve vzporedni strukturi predstavljanja
delavskih interesov. Profesionalizacija celotne dulane predstavniške
strukture zaposlenih je za podjetja prevelika obremenitev. »Problem je, da
zakon o soodločanju določa, da ti lahko dvajset ljudi hodi okrog, jaz se pa s
stroški zajebavam, … da bi vsi imeli zaslužek.« »Treba je po pametnem, 21. stoletju primerno naredit. To lekcijo (iz samoupravljanja) smo vzeli in od tu naprej
je treba gradit pametno« (g. d.).
Delitev pristojnosti med sindikati in organi soodločanja. Po oceni kadrovskega direktorja v slovenskih podjetjih ni jasne delitve pristojnosti
med sindikati in sveti delavcev. »Mi smo nemški model adaptirali na obstoječe stanje. To je isto kot pri praznikih: ohranili smo stare, pa še nove smo zraven
dali«. V podjetju ‘A’ po njegovi oceni »sindikat prevečkrat izkorišča sistem
participacije za svojo produkcijo« (k. d.). Sproti izraža dvom o potrebnosti
sindikalnega organiziranja na ravni podjetij (k.d.).
Predsednik sindikata meni, da je delitev pristojnosti med sindikati in
svetom delavcev v podjetju ‘A’ v grobem jasna (p. s.). Svet delavcev razu-
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me kot organ, ki nadzoruje pogajanja in pogodbe, ki jih z upravo sklepa
sindikat. Druga funkcija je seznanjanje s poslovnimi odločitvami in
poslovanjem podjetja. Trditev, da je predstavljanje interesov zaposlenih
na ravni slovenskih podjetij neracionalno, predsednik sindikata odločno
zavrača, saj je povzeto po nemškem modelu, Nemci pa so racionalni
(p. s.).
Predsednik sveta delavcev pričakuje, da bo interese zaposlenih zunaj
podjetja v prihodnosti (treh do petih let) bolj predstavljal sindikat, v podjetju pa svet delavcev. Aktualne delitve pristojnosti med sindikatom in
svetom delavcev ne komentira (p. s. d.).
Težave z lastništvom. Po generalnem direktorju je danes lastniška ‘situacija rahlo nora’ oziroma ‘dosti bolj zaguljena, kot prej’ (g. d.). Solastništvo zapleta notranja razmerja v podjetju. Nejasne so ravni prihodkov
zaposlenih kot delojemalcev ter zaposlenih kot solastnikov (po delitvi
dobička). »To je bedasto, ko si v obeh funkcijah« (g. d.). Ker so zaposleni
solastniki, jih ni možno obravnavati kot navadne delojemalce. In ker niso
le delojemalci, je ‘z ljudmi treba delati, jih motivirati’. V takšnem okolju
v podjetju ‘A’ skušajo ohranjati zadostno stopnjo vlaganj, hkrati pa želijo
zagotoviti ‘človeku dostojno plačo za 21. stoletje’. Ohranjanje tega občutljivega ravnotežja je stvar (naloga) managementa (g. d.).
Generalni direktor pravi, da usoda notranjega lastništva v podjetju ‘A’
ni jasna. »Bog si ga zna … Navadni narod vam bo to jutri prodal, ker rabi ciglo.
Drugi bo zapil. Delež razpršenih (notranjih in zunajih) lastnikov se bo zmanjševal« (g. d.). Kadrovski direktor ‘osebno’ meni, da bi bilo dobro, če bi
zaposleni obdržali svoj lastniški delež. »Pokazalo se je, da so najboljši gospodarji; da so tudi proizvodni delavci lahko še kako dobri gospodarji« (k. d.).
Svet delavcev izraža interes, da ‘se v sedanji fazi obdrži 25 % lastniški
delež zaposlenih’ (p. s. d.). Predsednik sveta delavcev ugotavlja, da se je
delež notranjih lastnikov verjetno že zmanjšal. »Tisti, ki kupujejo, so izredno agresivni« (p. s. d.). »Plače v naši industriji niso vrhunske …Če ti rabiš
denar danes, jo boš (delnico) danes prodal« (p. s. d.). Glede lastniškega deleža zaposlenih predsednik sindikata izraža za odtenek bolj ‘ofenzivno’
stališče: »Zelo velike želje imamo, da bi ta udeležba ostala taka oziroma da bi se
izboljšala v korist notranjih lastnikov. Če ti notranji lastniki (zaposleni v podjetju) ne bi znali delati za firmo in jo vodit, potem nas danes ne bi bilo. Težko pa
bo solirati z (velikim) deležem notranjih lastnikov« (p. s.).
Generalni direktor meni, da lastništvo zaposlenih ne vpliva na konkurenčno sposobnost ne pozitivno ne negativno (g. d.). Kadrovski direktor
misli, da je lastništvo zaposlenih lahko pomemben dejavnik uspešnega
poslovanja (k. d.). Podobno stališče izražata predsednika sveta delavcev
in sindikata.
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Identifikacija zaposlenih s podjetjem
Učinki brezposelnosti na participacijo. V letih 1990 do 1994 je bila v
podjetju ‘A’ ‘prisotna ena bojazen za izgubo delovnega mesta’ (k. d.). Zaradi te bojazni se je participativnost zaposlenih zmanjševala. »Preprosto
povedano, ljudje so obmoknili« (k.d.). Poznejše reševanje problema brezposelnosti po mehkih metodah je nevtraliziralo začetni strah zaposlenih.
»Videlo se je, … da ni nevarnosti, da bi kdo izgubil delovno mesto zaradi svoje
glasnosti« (k. d.).
Po predsedniku sindikata je intenziteto vpliva brezposelnosti na zaposlene težko oceniti, obstaja pa. »Mediji nas bombardirajo s podatki o propadanju firm in brezposelnosti. Kažejo nam druge dežele, kako Rusijo in podobno… Se malo streseš in rečeš: ‘Hudiča, saj sem lahko srečen, da sploh imam
delovno mesto. Za plače se bomo pa že nekaj zmenili, (nekakšno) plačilo pa bom
vendarle dobil’ … Govorim o strahu« (p. s.).
Kolektivni značaj zaposlenih. Generalni direktor ocenjuje, da je
posebnost podjetja ‘A’ ‘fantastična identifikacija s firmo’. Poudarja, da so
pripadnost podjetju spodbujali že od začetka (g. d.).
Tudi kadrovski direktor izpostavlja vrednoto pripadnosti kolektivu in
podjetju v ‘A’. Potrditev visoke pripadnosti vidi v veliki količini dela, ki
ga zaposleni opravljajo za podjetje zunaj (rednega) delovnega časa, v
delu ob sobotah in podobnem. Ugotavlja, da so vse dosedanje sanacije
‘A-ja’ temeljile na »tej moki«. V krizi leta 1983 in posebej leta 1990, ko je
‘A’ izgubilo 40 % (domačega) trga, sanacija, ki je bila osredotočena na
racionalizacijo stroškov, sploh ne bi bila izvedljiva brez velike pripadnosti zaposlenih kolektivu. »Ta element (pripadnost) je bil v ključnih fazah najbolj pomemben« (k. d.).
Tudi predsednik sindikata zelo poudarja izjemno pripadnost zaposlenih podjetju ‘A’. »Ljudje so pripravljeni za to firmo (veliko žrtvovati) …Ta firma je precej familiarna. In mož in žena, otroci in sorodniki: vse tukaj dela in je
odvisno od tega« (p. s.).
Med sogovorniki je predsednik sindikata edini, ki kaže rahlo kritično
distanco do pripadnosti zaposlenih podjetju ‘A’: »Včasih je tudi pripadnost
‘A-ju’ lahko že škodljiva« (p. s.). Za ponazoritev mentalitete zaposlenih navaja njihovo nepripravljenost, da od podjetja pričakujejo in/ali zahtevajo
višje plače. Zadostuje le, da se plače redno izplačujejo. Zaposleni se praviloma obračajo na sindikat za finančno pomoč. »Ljudje s to svojo miselnostjo, s to pripadnostjo raje pridejo na sindikat denar fehtat, kot pa da bi …zahtevali … pet jurjev plače zraven«. Predsednik sindikata pravi, da ga ta
naravnanost malo moti (obremenjuje). »Ampak vseeno. V ‘A-ju’…delamo
zato, da bomo tudi šiht imeli« (p. s.).
Pomemben dejavnik spodbujanja identifikacije zaposlenih s podjetjem je »karizmatična osebnost generalnega direktorja«. Predsednik sindikata pravi, da njemu v podjetju neomejeno vsi zaupajo.
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Podjetje ‘B’
Osnovna dejavnost podjetja je proizvodnja plastičnih mas. Glavne skupine izdelkov so sintetične smole, laminati, folije ter ‘impregnirana platna’.
Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1954 v Kočevju, ki velja za relativno
nerazvito območje Slovenije. Za evropske razmere je ‘B’ majhno podjetje.
Sredi leta 1998 je imelo 245 zaposlenih. Ocenjujejo, da bodo v letu 1998
dosegli promet v obsegu 36.556.000 DEM. Ocena dobička za leto 1998 je
940.000 DEM. Primerljivo zahodno podjetje ima vsaj mijon in pol mark
dobička (g. d.). Povprečna neto plača na zaposlenega je bila sredi leta
1998 1000 DEM (94.044 sit).
Podjetje več kot polovico (56 %) letne proizvodnje izvozi, od tega največ v Nemčijo (41 %) in Francijo (23 %).
Tudi ‘B’ je organizirano kot delniška družba. Uprava sestoji iz enega
člana (direktor družbe). Management sestavljajo direktorji posameznih
programskih enot in storitvenih sektorjev, skupaj sedem ljudi (g. d.). Podjetje ima tri programske enote. Ena programska enota, ki ustvarja 50 %
celotne prodaje, se ukvarja s produkcijo sintetičnih smol za zelo različne
panoge. Med temi je najbolj pomembna papirna industrija. (g. d.).
Na področju proizvodnje sintetičnih smol je podjetje »popolnoma v
koraku s svetovno produkcijo«, na drugih področjih tehnološko zaostaja
(g. d.).
Strategija
Podjetje ‘B’ predvsem sledi proizvodnim trendom, ki jih določajo vodilna
tuja podjetja. Tudi pri tem podjetju je zapolnjevanje tržnih vrzeli pomembna sestavina njegove strategije. Trenutno je osredotočeno na iskanje
strateškega partnerja, ki bi bil zainteresiran za sodelovanje z ‘B’ kot dolgoročneješim dobaviteljem smol (g. d.).
Ključna značilnost strategije podjetja je kakovost, saj je bila kakovost
del njegove poslovne strategije tudi že takrat, ko se je dalo uspešno
poslovati z nižjo kvaliteto (g. d.).
Nekatere značilnosti strategije ‘B-ja’ imajo zgodovinsko ozadje. Podjetja v nekdanji Jugoslaviji so bila predvsem usmerjena v nadomeščanje tujih (uvoznih) izdelkov z domačimi nadomestki. Stroški razvoja nadomestkov niso bili pomembni (g. d.). Nenehno ustvarjanje novih nadomestnih
izdelkov je povzročalo veliko stopnjo fragmentacije proizvodnje. Temu
primerno je tudi ‘B’ imel zelo široko diverzifikacijo programov, znotraj
programov pa spet zelo veliko različnih izdelkov (g. d.). Največja negativna posledica tovrstne prejšnje strateške naravnanosti podjetja ‘B’ je njegova primerjalno nizka produktivnost. Podedovana razdrobljenost proizvodnje ima tudi določene pozitivne učinke, saj utemeljuje programsko
fleksibilnost ‘B-ja’. »Če nam na enem področju zaškriplje, imamo drugo področje (ki ga obvladamo)« (g. d.). Pred tremi leti je bila papirna industrija v Sloveniji v izredni krizi. To krizo so preživeli (nevtralizirali) s pomočjo drugih
programov. Specializacija za papirno industrijo bi bila za podjetje usodna.
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Največje spremembe po osamosvojitvi Slovenije
Ob razpadu Jugoslavije je v letih 1990–1992 podjetje ‘B’ izgubilo več kot
60 % dotedanjega trga. Edina prednost podjetja je bila v – za jugoslovanske razmere – nadpovprečni kakovosti njegovih izdelkov. »To nam je hitro
odprlo vrata na zapad« (g. d.).
V kočevski regiji je podjetje ‘B’ izjema po svoji uspešnosti. Številna
druga podjetja so propadla. Temu primerno je pritisk brezposlenih na
loakalnem trgu delovne sile izjemno močen, saj je stopnja brezposlenosti
20-odstotna (bistveno višja v primerjavi s stopnjo brezposlenosti za celotno Slovenijo).
Podjetje ‘B’ je imelo leta 1998 245 zaposlenih, od tega 58,5 % (143)
moških ter 41.5 % (102) žensk. V primerjavi z letom 1988, ko je bilo v ‘Bju’ zaposlenih skupaj 385 delavcev, je sedanje število zaposlenih manjše
za 140 delavcev oziroma za 36,5 %. Pred desetimi leti je bila udeležba
žensk med zaposlenimi višja (44,0 %).
Zaposlenih z višje in visokošolsko izobrazbo je med vsemi zaposlenimi 15 %, pred desetimi leti pa jih je bilo 10 %.
Tabela 2: Sprememba kadrovske strukture podjetja ‘B’ v desetletnem
obdobju
NKV
PK
KV
SS
Viš
VS
Magisterij
Doktorat
Skupaj

1988
135
42
84
85
16
21
2
385

%
35
11
22
22
4.0
5.5
0.5
100

1998
83
21
39
66
16
19
1
245

%
34
8.5
16
27
6.5
7.5
0.5
100

Predstavnika managementa uvrščata v strateški kader ‘tržnike’ oz. komercialni in ekonomski kader ter razvojni kader (kemiki) (g. d.,k.d.). Kadre
v ‘B-ju’ pridobivajo s pomočjo ustrezne štipendijske politike ter na lokalnem trgu delovne sile (g. d., k. d.). Po oceni predstavnikov managementa
pri podjetja ‘B’ lahko govorimo o cepitvi kadrovske strukture na primarno
in sekundarno skupino zaposlenih. Na lokalnem trgu delovne sile je ponudba slabo kvalificiranih delavcev velika, tako da je posebej ta kategorija
zaposelnih izpostavljena močni zunanji konkurenci in negotovosti.

Sindikat
V podjetju ‘B’ je 70 % zaposlenih včlanjenih v sindikate. Vsi so člani enega sindikata, ki je vključen v ustrezno panožno organizacijo ZSSS (g.d.,
k. d., p. s.).
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Svojo moč je sindikat v ‘B-ju’ pokazal v začetku devetdesetih let. Ko se
je podjetje znašlo v težavah, je prejšnji direktor določil presežno delovno
silo, je poimenoval in je »poslal domov«. Ta poskus uvajanja avtoritarne
regulacije notranjih razmerij v podjetju ‘B’ je temeljil na notranji krizi in
zunanjem pritisku brezposlenih. Kljub okoliščinam, ki so vpeljavo ‘izrednega stanja’ v podjetju podpirale, je ta poskus uvajanja trde regulacije v
‘B-ju’ propadel. Po prvem šoku je sledila protiakcija podjetniškega sindikata in delavskega sveta (p. s.), ki se je končala z izvolitvijo novega direktorja. »Prišle so spremembe, govorilo se je o viških (presežnih delavcih). Ko so
tiste kuverte hodile ven o viških, je bil narod šokiran, prizadet. Mislim, da je
bivšega direktorja tudi to stalo, da ni bil ponovno izvoljen« (p. s. d.). Predsednica sveta delavcev pravi, da je ‘B’ »edistvena firma«. »Kadar pride do
kakih težav, mi znamo potegniti skupaj. To se je že dostikrat pokazalo, tudi pri
izbiri vodilnih delavcev« (p. s. d.).
Moč sindikata, ki se je jasno pokazala v ekstremnih razmerah, je v bolj
normalnih razmerah zaradi pritiska brezposelnosti manjša. Pritisk brezposelnosti med zaposlene vnaša strah. »Strah jih je in zaradi tega so bolj
tiho. Ne izstopajo. Če bi hoteli tukaj uveljavljat neke pravice, pa da bi hoteli
organizirat neke proteste ali kar koli, dvomim, da bi dobili podporo polovice
članov. Sicer govorijo, ko bi bilo treba kaj narediti, pa bi jih bilo manj kot 50 %«
(p. s.).
Stari konflikt je zaznamoval razmerje med sindikatom in novim direktorjem. Predstavnika zaposlenih (predsednica sveta delavcev in predsednik sindikatov), ki sta v nadzornem svetu podprla imenovanje sedanjega
generalnega direktorja, splošne podpore direktorju ne zanikata. Znotraj
te splošne podpore pa so opazne napetosti in določena stopnja nezaupanja med sindikatom in direktorjem. Predsednik sindikata ostro kritizira
najožjo vodstveno ekipo. »To je osem delavcev na individualnih pogodbah
…Oni imajo po trikrat večje plače, kot jih ima en razvojni inženir. Ta mislim, da
je prehuda« (p. s.).
Direktor ima boljši ‘stik’ s svetom delavcev (g. d.), sindikatom pa se
izogiba. Predsednik sindikata ugotavlja, da se celotna vodilna ekipa
obnaša ignorantsko do sindikata, direktor pa naj bi celo imel »alergijo na
sindikat« (p. s.).
Osrednja točka konflikta med upravo podjetja in sindikatom so plače.
Plača je za zaposlene v podjetju ‘B’ izjemno pomembna. »Pomemben del
motivacije je plača. Če je plača boljša, ‘se avtomatsko bolj potrudiš’. Mogoče bo
kdaj prišlo, da ne bo plača tista prioriteta za motivacijo, bolj pomembno bo
počutje, kako se ti v fabriki počutiš. Trenutno se bolj ubadamo s preživetjem.
Plača je dosti pomemben faktor« (p. s. d.).
Konflikt med sindikatom in vodstvom je kanaliziran v razpravo o podjetniški kolektivni pogodbi, ki je potekala spomladi 1998. Pobudnik
pogajanj je bil sindikat. »Mi smo pripravili predlog kolektivne pogodbe. Zdaj
prisiljujemo upravo, da sodeluje. …Predsednik nadzornega sveta, ki je iz druge
finančne firme, je ukazal, da se mora uprava pogajati s sindikatom glede plač.
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Tudi rok je postavil, da se te zadeve v najkrajšem času uredijo. Višje plače, normalno. … Dosedanji okvirni sistem plač je bil katastrofalen, sistem nagrajevanja
je bil pod kritiko, skregan z vsako logiko. Delalo se je kar nekaj po domače. …
Napredovanje, nagrajevanje se je urejalo brez predpisov. … Na vseh nivojih se
to dela na pamet, kakor komu paše. Zdaj skušamo s to kolektivno pogodbo te
sisteme uredit« (p.s. d.).

Participacija
Vsi sogovorniki prejšnji sistem samoupravljanja ocenjujejo pozitivno. V
obrobnih kritičnih opombah omenjajo, da je bil vpliv zaposlenih preširok, saj se je »vsak lahko spuščal v vsa področja« (k. d.). Sicer je samoupravljanje »moderna zadeva«, ki »v bistvu motivira ljudi« (g. d.).
Sogovorniki soglasno ugotavljajo, da imajo zaposleni v podjetju ‘B’
razvite potrebe po participaciji. Želijo biti informirani in so na splošno
pripravljeni prevzemati odgovornost (k.d.). Jasna potrditev visoke stopnje participativnosti zaposlenih je množično vlaganje lastniških certifikatov v ‘njihovo’ podjetje (p. s. d., k. d.).
Svet delavcev podjetja ‘B’ ima 9 članov, sedem žensk in dva moška. Na
seje sveta sta redno vabljena generalni direktor in predsednik sindikata.
Dve temeljni področji delovanja sveta delavcev sta obravnava pritožb zaposlenih ter obveščanje članov sveta o poslovanju in splošnem položaju
podjetja. Po predsedniku sindikata vodstvo obvešča svet delavcev o določenih stvareh, le kadar je v to zakonsko prisiljeno. Tovrstno soodločanje s
stališča delovanja podjetja »škoduje ne, ni pa ne vem kako pomembno«.
»Pod zdajšnjim vodstvom se odločitve sprejemajo bolj solistično. Dobro je, da
svet delavcev obstaja, ni pa ne vem kako strašansko pomemben« (p. s.). Na
svetu delavcev se »da delat bolj v rokavicah«, v pogovoru s sindikati pa
so v ospredju konkretne stvari. »Tu (pri sindikatih) ne moreš nič: ali tako ali
pa tako. V svetu delavcev je bolj tako, … megla« (p. s.).
Nadzorni svet ima 6 članov, od tega so trije predstavniki zaposlenih
(en predstavlja notranje lastnike). Oba delavska predstavnika močno
poudarjata pomen vključitve predstavnikov zaposlenih in notranjih lastnikov v delo nadzornega sveta. Predstavniki zaposlenih v primerjavi z
zunanjimi lastniki, »s srcem gledajo na svojo fabriko« (p. s. d.). Zelo je
pomebno, da so pri strateških odločitvah zraven, posebej če bi prišlo do
zaprtja kakšnega programa. Le na nadzornem svetu se lahko predstavniki delavcev seznanjajo s poslovanjem družbe. Na vseh drugih ravneh so
informacije slabše (p. s.).
Sredi leta 1998 je bila lastniška struktura podjetja ‘B’ naslednja:
– institucionalni lastniki
(odškodninski, kapitalski, pokojninski sklad, PID-i) 66,44 %
– notranji lastniki
28,71 %
– udeleženci javne prodaje
2,30 %
– drugi domači lastniki
2,55 %
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Dvojna podoba dualnega predstavništva zaposlenih:
(ne)racionalnost podjetniškega sindikalizma
Profesionalizacija delavskih predstavnikov. Ker je ‘B’ majhno podjetje,
težav s profesionalizacijo predstavnikov zaposlenih ni. Zakon profesionalizacije ne predvideva, predstavniki zaposlenih si je tudi ne želijo.
Predsednica sveta delavcev pravi: »Jaz osebno ne bi želela delat drugače, kot
tako … Omogočeno mi je, da uporabljam ure (v rednem delovnem času) za
potrebe sveta delavcev« (p. s. d.). Tudi predsednik sindikata opravlja svojo
funkcijo neprofesionalno. »Jaz sem predsednik sindikata in poleg svojega
dela, ki ga je ogromno, opravljam še to delo volontersko … Zaenkrat me to ne
moti, mi odgovarja« (p. s.).
Delitev pristojnosti med sindikati in organi soodločanja. Generalni
direktor meni, da je celoten sistem predstavniške participacije v Sloveniji, vključno s svetom delavcev kot njegovo osrednjo institucijo, pod prevelikim vplivom sindikata. »Obstaja cel kup teh seminarjev za svete delavcev. Kdo jih organizira? Samo sindikati. To je narobe. Morali bi še Gospodarska
zbornica in pa delodajalci organizirati in tudi pripraviti seminarje (za svete
delavcev) in jih tudi ponuditi … Tudi zakonodaja je nastajala bolj s strani sindikata in iz tiste (sindikalistične) smeri.« Delodajalci so se nekako izogibali
vključitvi. Po direktorju je to izogibanje logično: »Imeli smo samoupravljanje, ne? Rešimo se tega« (g. d.).
Oba predstavnika managementa ocenjujeta, da delitev pristojnosti
med predstavništvoma zaposelnih v praksi ni jasna. Njihova področja se
prepletajo, sindikat občasno posega v pristojnosti sveta delavcev (g. d.,
k. d.).
Predstavnika zaposlenih poudarjata dogovor, ki je bil sklenjen med
sindikatom in svetom delavcev, v katerem so natančno določene pristojnosti obeh predstavništev. Predstavništvi sicer tesno sodelujeta, vendar
pa med njima prekrivanja pristojnosti ni. (p. s. d., p. s.). Zaposleni potrebujejo svoja interesna predstavništva in jih želijo imeti (p. s. d.). Po predsednici sveta delavcev bi bil brez sveta delavcev dialog med vodstvom in
zaposlenimi zagotovo otežen. »Lahko bi bil vsak na nasprotnem bregu« (p.
s. d.).
Težave z lastništvom. Generalni direktor pričakuje postopno centralizacijo lastniške strukture podjetja. »Nekoliko se bo zmanjšao število notranjih lastnikov in malih lastnikov« (g. d.).
Delavska predstavnika kažeta interes za ohranjanje dosežene ravni
notranjega lastništva, ugotavljata pa, da se ta raven spontano znižuje.
Predsednica sveta delavcev pravi, da si bodo na svetu delavcev prizadevali za ohranitev dosežene udeležbe zaposlenih v lastniški strukturi podjetja. »Ljudje rabijo denar in to je slabo …Pri nas se kar prodaja« (p. s. d.). Po
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predsedniku sindikata je lastništvo zaposlenih prehoden pojav. »Skušali
smo povezovati male delničarje. V začetku je šlo. Imeli smo prvo skupščino.
Zdaj izgleda, da bo počasi prodaja. Standard je padel, ljudje rabijo denar in prodajajo delnice. Ne vedo, zakaj bi za dividende šparali. Največji problem malih
delničarjev je povezovanje« (p. s.).

Identifikacija zaposlenih s podjetjem
Učinki brezposelnosti na participacijo. Predstavnika uprave ocenjujeta, da so zaradi pritiska brezposelnosti zaposleni bolj disciplinirani in
bolj vestni pri delu. Bojijo se za službo, za delovno mesto (k. d.). Po mnenju predsednice sveta delavcev so bili v podjetju »čisto na samem začetku« prestrašeni. »Zdaj se je to kar lepo uredilo in sploh v nobenem takem strahu več ne živimo. Če je smiselno, poveš, ne boš pa kar nekaj trapal (na pamet)«
(p. s. d.).
Strah, ki ga povzroča pritisk brezposelnosti, je po ‘ekscesu’ z nekdanjim direktorjem manjši. Po tem dogodku se pri reševanju vprašanja presežnih delavcev v ‘B-ju’ uporablja le mehka metoda. »Da bi bil kakšen
odpuščen, tega ni. Iskalo se je pač te kompromise, pošiljanje na čakanje, upokojitve, kombinacije z zavodom, te razne igre… Vse delamo z dogovorom. Če noče
iti, ne gre, če hoče, pa gre. Odpustilo se je določene snažilke, pa kuhinjo, dočim
proizvodne delavce postopoma (po dogovoru)« (p. s.). »Zdaj se ta strah umirja.« (p. s.). Strah, ki ga je povzročil pritisk brezposelnosti, je notranji
podjetniški sindikalizem v ‘B-ju’ omilil.
Kolektivni značaj zaposlenih. Predstavniki managementa in zaposelnih soglašajo, da je med zaposlenimi pripadnost ‘B-ju’ izrazita. Razlagajo
jo z relativno dobrim položajem podjetja v lokalnem okolju ter tudi z
nekoliko višjo strokovno usposobljenostjo zaposlenih (g. d., k. d., p. s., p.
s. d.). Ker je ‘B’ redko podjetje, ki v lokalnem okolju relativno dobro posluje, je navezanost zaposelnih nanj razumljiva (p. s.). »Zaposlitev v ‘B’ je
privilegij« (k. d.). »Pripadnost ‘B-ju’ moramo čutiti, ker je to naša eksistenca«
(p. s. d.).
Podjetje ‘C’
Podjetje ‘C’ izdeluje naprave za merjenje električne energije. Na začetku
70-letne zgodovine je obstajalo kot tekstilna tovarna, ki je bila v lasti češkega podjetnika. V drugi svetovni vojni je izdelovalo dele za nemško
vojaško letalstvo (Luftwaffe). Tedaj je nemška uprava podjetja poslala v
Berlin na specializacijo 200 slovenskih mojstrov. »Nemci so nas v bistvu
naučili izdelovat tehnične izdelke« (g. d.). Takoj po drugi svetovni vojni se je
podjetje ‘C’ usmerilo v proizvodnjo števcev. Danes ima ‘C’ več kot 2000
zaposlenih. Po lastni oceni so med proizvajalci merilnih naprav na petem
mestu v svetu ter na tretjem v Evropi (g. d.). Podjetje je organizirano kot
delniška družba. Njegova posebnost je ‘družba pooblaščenka’, s pomočjo katere skušajo zagotoviti prevlado notranjega lastništva. Po tehnološki
razvitosti se ‘C’ ‘zadržuje’ na prehodu v avtomatizirano proizvodnjo oz.
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na prehodu z mehanskih na elektronske števce. Ob velikoserijski je za
podjetje značilna tudi maloserijska proizvodnja. Po lastni oceni za svetovnimi konkurenti zaostajajo do 5 let, v primerjavi z evropskimi konkurenti pa ni bistvenega zaostanka (g. d.).

Strategija
Podjetje izhaja iz predpostavke, da bo z zmanjševanjem virov energije
merjenje energije postajalo vse pomembnejše. V podjetju želijo, da bi ob
merjenju električne energije razvili tudi naprave za merjenje porabe plina in tople vode (g. d.).
Z glavnimi konkurenti tekmujejo s pomočjo kakovosti in konkurenčnih cen (g. d.). Zaradi cenovne konkurence so posamezne proizvodne
enote že prestavili v azijske države. Na njihovem področju cene padajo že
pet let, »naročila pa dobivamo praktično za štiri mesece naprej« (g. d.).
»Zaenkrat nam uspeva padanje cen pokrivati z večjo proizvodnjo … Bomo (se)
morali enkrat lotiti stroškov« (k. d).
V podjetju se samostojnosti ne nameravajo odpovedati. Z dobavitelji
bi se strateško povezali, če bi ohranili neodvisnost. Sebe vidijo kot »hitre
sledilce« vodilnih podjetij na njihovem področju. Strateškega tima nimajo. »Strateška ekipa sem kar jaz,« pravi generalni direktor. V podjetju po
predhodnem posvetovanju s sodelavci in predstavniki zaposlenih večino
odločitev samostojno sprejema generalni direktor. Kadrovski direktor
govori celo o »avtokratski naravi vodenja v podjetju« (k. d.). Direktor, ki
je izjemno močna osebnost, je velik zagovornik notranjega lastništva. Ob
tem je tudi »realist«: »Brez palice ne bo šlo nikoli« (g. d.).
Spremembe po osamosvojitvi Slovenije
Ob koncu osemdesetih let je bilo podjetje v sestavi velikega koncerna, ki
je v tem času razpadal. Po težki krizi, ki je dosegla višek v tridnevni stavki decembra 1988, se je podjetje osamosvojilo. Po tej osamosvojitvi/odceptivi, ki se je ujela z ločitvijo Slovenije od Jugoslavije, se je začelo hitro
razvijati.
Promet podjetja se je v desetletnem obdobju podvojil (s 83 000 000
DEM v letu 1988 na 160.159.600 DEM v letu 1998). Leta 1988 podjetje ni
imelo dobička, pričakovani profit v letu 1998 pa je bil 5.021.276 DEM.
Skoraj celotno proizvodnjo (96 %) ‘C’ izvozi, večinom v Nemčijo. S 4 %
celotne letne proizvodnje pokriva 90 % domačega trga.
V desetih letih se je število zaposlenih v podjetju povečalo za 54 % (700
novih delavcev). Med zaposlenimi se je v tem obdobju delež ženske delovne sile zmanjšal s 66 % na 59 %. V podjetju je trenutno polovica vseh
zaposlenih nekvalificiranih in polkvalificiranih delavcev (delavk). Udeležba te kategorije v stukturi zaposlenih se je v desetletnem obdobju
zmanjšala za 12 %.
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Tabela 3: Sprememba kadrovske strukture podjetja ‘C’ v desetletneme
obdobju
NKV
PK
KV
SS
VIŠ
VS
MAG
DR

1988
791
29
273
177
26
22
1318

%
60.0
2.2
20.7
13.4
2.0
1.7
100

928
77
400
407
89
99
14
4
2018

%
46.0
3.8
19.8
20.2
4.4
4.9
0.7
0.2
100

Za podjetje so strateško najpomebnejši kadri z visokošolsko izobrazbo
s področja elektronike in računalništva. Mladi strokovnjaki s tega področja začenjajo svojo kariero v razvojnem oddelku, v katerem natančno
spoznajo proizvode podjetja, potem pa se preusmerjajo (odvisno od nagnjenja) v druge oddelke. Ti kadri se pridobivajo s pomočjo štipendiranja
in sistema notranjega izobraževanja. Kakovost šolske usposobljenosti teh
kadrov je primerljiva z usposobljenostjo tujih strokovnjakov. Pozneje se,
zaradi vpliva lokalnega okolja v primerjavi s tujimi strokovnjaki (npr.
nemškimi) poslabšajo. »Zelo kmalu pogruntajo, da ni treba veliko delati. Sicer
denarja tudi ne dobijo veliko. Potem se bolj posvetijo hiši, rekreaciji, vsem tem
drugim dejavnostim, namesto da bi tu kaj naredili« (g. d.). Podjetje ima precejšnje težave pri pridobivanju ustreznih vodilnih kadrov (na vseh ravneh) ter ustreznih razvijalcev in prodajalcev (g. d.).
Manj pomembna mesta se v ‘C-ju’ zapolnjujejo z delovno silo z (lokalnega) trga delovne sile (g. d.).
V podjetju obstaja jedro zaposlenih v obsegu 80 do 100 ljudi, »ki vlečejo firmo« (k. d.). Od približno 2000 zaposlenih jih je 1600 (80 %) zaposlenih za nedoločen čas. Skoraj vsi pripadniki tega »širšega jedra« podjetja
so sindikalizirani in tudi vsi so solastniki podjetja. Kategorija perifernih
delavcev sestoji iz pretežno nekvalificiranih, nesindikaliziranih delavcev
nelastnikov, ki so zaposleni za določen čas. Ti bodo ob morebitnem pomanjkanju naročil prvi ostali brez službe.
Sindikati
V podjetju ‘C’ je več kot 80 % zaposlenih včlanjenih v sindikate. Več kot
90 % sindikaliziranih delavcev je članov Konfederacije 90, preostali so v
Svobodnem sindikatu (SKEI – ZSSS). Sodelovanje med sindikati je slabo.
Točka razhajanja je vprašanje notranjega lastništva, ki ga večinski sindikat močno zagovarja, manjšinski pa je do notranjega lastništva zaposlenih bolj zadržan (p. s.).
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Po oceni generalnega direktorja ima sindikat v podjetju ‘C’ veliko
moč. Svojo moč uveljavlja prek sveta delavcev (v katerem ima svoje ljudi)
in prek nadzornega sveta (g. d.). Zaposleni svoje interese bolj artikulirajo
s pomočjo sindikalnih poverjenikov, manj prek sveta delavcev (k. d.). Primerjalno nadpovprečno moč sindikata v podjetju ‘C’ delavska predstavnika povezujeta z boji za osamosvajanje podjetja in tridnevno stavko iz
leta 1988 (p. s., p. s. d.). Zaposleni zaupajo sindikatu in svetu delavcev,
hkrati pa zelo zaupajo generalnemu direktorju (k. d.), ki je »bolj sindikalističen kot marsikateri sindikalist« (p. s.).
V podjetju ‘C’ je sindikat partner in konstruktiven kritik vodstva podjetja (g. d.). Ključni pogoj in tudi rezultat tega partnerskega odnosa je
visoka stopnja solastništva večine zaposlenih. Skoraj vsi sindikalizirani
delavci so tudi solastniki podjetja. Zaradi tega zaposlene ne zanimajo le
plače, temveč tudi celotno poslovanje podjetja. Zunanji sindikati kritizirajo sindikalno vodstvo podjetja ‘C’ zaradi premočne povezave z managementom. »Pravijo, da mora biti sindikat opozicija. Jaz pravim, da ne. Podjetje
pri nas dela tako, kot se mi zmenimo. Mi se dogovarjamo. Mi smo en korak pred
njimi. (Notranje) lastništvo nam je to dalo« (p. s.).
Generalni direktor je oblikoval ‘neformalno skupino’, v katero je
vključil oba predsednika sindikata, delavskega direktorja in predsednika
sveta delavcev. V tem krogu razpravljajo »bolj podrobno o posamezneh
stvarehi«. »Pravijo: No, ja, saj bo itak naredil po svoje. Jaz pravim: ni rečeno …
Najbolj fino je, če se z neko stvarjo vsi strinjamo … Potem je problem rešen. Če
pa imamo nasprotna mišljenja, moram biti pameten. Upoštevam ali ne. Če ne
upoštevam, grem predvsem z glavo skozi zid…« (g. d.). Generalni direktor se
štirikrat letno sestaja neposredno s sindikalnimi zaupniki.
Sredi leta 1998 je bila povprečna neto plača v podjetju ‘C’ 1000 DEM
(94.509 SIT), kar je za 20 % več kot v primerljivih podjetjih v Sloveniji.
Izhodiščna plača, ki jo vsako leto določajo s podjetniškimi pogajanji,
presega izhodiščno plačo panožne kolektivne pogodbe. S podjetniško
pogodbo tudi določajo višino regresa za letni dopust, višino sredstev,
namenjenih za stanovanjska posojila zaposlenih, raven dodatnega
zdravstvenega zavarovanja zaposlenih in tudi sredstva za določene (družabne in športne) aktivnosti, ki jih organizira sindikat.
Primerjava s sorodnimi podjetji v EU kaže, da so plače zaposlenih v
podjetju ‘C’ trikrat nižje kot v Nemčiji, dvakrat nižje kot v Španiji, sorodna podjetja v Grčiji imajo za malenkost višje ter v Portugalski za malenkost nižje plače (g. d.)2 »Pri nas je zdaj tisoč mark neto plača. Za enostaven izdelek je to že prevelika plača. Takšen izdelek lahko Zahodna Evropa ali Amerika
kupi pri Azijcih. V tem primeru je plača dejansko že problem. Torej, če imaš plačo tisoč mark, moraš že delat majčkeno bolj zahtevne izdelke, na pa tistih enostavnih« (g. d.). Slovenija v celoti je s plačami »nekje v sredini«. Plače
2

Generalni direktor omenja, da njihova konkurenca v glavnem seli proizvodnjo na
Portugalsko in v Grčijo (g. d.).
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sploh niso glavni problem Slovenije. »Nemec lahko reče, da so plače problem, ker so tri- do štirikrat večje kot pri nas« (g. d.).
Po individulani pogodbi je v podjetju zaposlenih 27 oseb.

Participacija
Sogovorniki v ‘C-ju’ prejšnjega sistema samoupravljanja nimajo v slabem
spominu. Za generalnega direktorja predstavlja sedanji sistem v primerjavi s prejšnjim napredek. Zdaj lahko odkrito rečejo, da je podjetje njihovo. (g. d.). Delavska predstavnika poudarjata, da so v podjetju prevzeli
dobre lastnosti starega sistema. »V kapitalizem, recimo sto let nazaj, ne bomo
šli« (p. s.).
V ‘C-ju’ so z mnenjskimi raziskavami ugotovili, da večina zaposlenih
želi sodelovati pri upravljanju podjetja. »Pri nas 80 % ljudi želi (…) sodelovati pri upravljanju podjetja in biti solastnik podjetja. Ljudje hočejo biti nekaj
več… kot samo delavci, ki dobijo plačo« (g. d.). Posebnost participacije v ‘Cju’ je »izjemno močna zavest o lastništvu zaposlenih« (p. s.).
Zaposlene v ‘C-ju’ intenzivno vključujejo v strateško odločanje. Na tej
ravni zaposleni lahko vplivajo na oblikovanje pravil, ki urejajo režim
delovnih mest, disciplino in podobno. Pri operativnem odločanju predlagajo izboljšave, ki jih uprava upošteva pri svojih odločitvah. Zaposleni so
prek sveta delavcev zelo dobro informirani (g. d.), prek sindikata pa nasploh imajo močen vpliv v podjetju (g. d.). Pravice do neposrednega vodenja podjetja nimajo, imajo pa pravico do odločanja na skupščini delničarjev, saj so ‘isti ljudje, ki so v sindikatu, tudi solastniki podjetja’ (g. d.).
Participacija v ‘C-ju’ je »mešanica notranjega lastništva, sindikalizma in
soupravljanja« (k. d.). Formalno je sedanja participacija podobna nekdanjemu samoupravljanju, vsebinsko je pa to drugačen proces (k. d).
Med participativnimi inštitucijami je najslabše definirana inštitucija
delavskega direktorja (g. d.). Sedanji delavski direktor je neprofesionalec
(varnostni inžiner), ki je bil izvoljen na neposrednih volitvah. Udeležuje
se sej uprave, na katerih pri oblikovanju politik in managerskem odločanju izpostavlja in zagovarja interese zaposlenih.
Svet delavcev je bil oblikovan ob registraciji podjetja ‘C’ v delniško
družbo. Sedanji predsednik sindikata je bil predsednik prejšnjega delavskega sveta. Svet delavcev in sindikat dobro sodelujeta (p. s.) »Pri nas
direktor pred nadzornim svetom vse tiste materiale na splošno razloži na svetu
delavcev« (p. s.).
Nadzorni svet ima osem članov. Polovica so predstavniki zaposlenih,
med njimi sta tudi predsednik sveta delavcev in predsednik večinskega
sindikata. Predsednik sveta pravi: »Naša naloga je jasna. Nadziramo upravo,
da posluje v skladu z zakoni ter v skladu z željami zaposlenih po eni in delničarjev po drugi strani« (p. s. d.).
Podjetje ‘C’ ima naslednjo lastniško strukturo:
– skladi (pokojninski, odškodninski) 35 %
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– notranji lastniki
60 %
– kmečka banka
5%
Med notranjimi latniki imajo zaposleni 28 % celotnega lastništva, 32 %
pa nekdanji zaposleni in upokojenci. Notranji lastniki so ustanovili
»družbo pooblaščenko«, ki zagotavlja enoten nastop notranjih lastnikov
na skupščini podjetja. »Družba pooblaščenka je v končni fazi tudi malo bolj
zaprta družba, iz katere ne moreš kar tako ven in tudi ne moreš kar tako noter.
Mislim, da je prava oblika glede na obstoječe zakone« (p.s.).

Dvojna podoba dualnega predstavništva
Profesionalizacija delavskih predstavnikov. V tej točki med upravo
podjetja in predstavniki zaposlenih v ‘C-ju’ ni nobenih nesoglasij. Predsednik sindikata je ‘polprofesionalec’, predsednik sveta delavcev pa
opravlja svojo funkcijo volontersko.
Delitev pristojnosti med sindikati in organi soodločanja. Po oceni generalnega direktorja je ena od dveh predstavniških institucij zaposlenih
v ‘C-ju’ odveč. Ker sindikati mislijo, da morajo biti v tovarni, on temu ne
nasprotuje. In ker obe inštitucije podpirata lastništvo zaposlenih, sta obe
lahko koristni. Meni pa, da sindikalni predstavniki porabijo veliko delovnega časa za svoje aktivnosti. »Noben sindikalist ni pripravljen niti minute
po delovnem času imeti sestanka« (g. d.). Tudi kadrovski direktor meni, da
je dvojno predstavništvo zaposlenih v ‘C-ju’ nepotrebno. V primerjavi z
generalnim direktorjem, ki bi raje videl, da je sindikat zunaj podjetja, bi
se kadrovski laže odpovedal svetu delavcev. »Če je sindikat zelo močen pa
uspešen, zakaj bi imeli še svet delavcev?« (k. d.).
Predsednik sveta delavcev pravi, da je v ‘C-ju’ sindikat »gonilna sila«.
Področja delovanja obeh predstavništev so »lepo razdeljena« (p. s. d.).
Med vsemi sogovorniki je z delitvijo pristojnosti med delavskimi predstavništvi najbolj nezadovoljen predsednik sindikata. »Te stvari se morajo
še malo razčistit. Dostikrat se pri nas ne ve, kaj ima delavski direktor, kaj ima
svet delavcev, kaj pa sindikati. Meni je jasno: Sindikat je pač represiven organ,
ki lahko tudi s štrajkom ali po pravni poti zahteva svoje, dočim je svet delavcev
bolj posvetovalno telo … Delavski direktor je pozoren, da se pri pripravi strategije podjetja na račun delavcev ne dela dobiček« (p. s.).
Notranje lastništvo. Vsi sogovorniki v podjetju ‘C’ zelo podpirajo
notranje lastništvo zaposlenih. Posebnost ‘C-ja’ je, da management poudarjeno soglasno podpira notranje lastništvo zaposlenih. »Eni pravijo, da
notranje lastništvo ni prava zadeva, ker (da) je nadaljevanje samoupravljanja.
Jaz pravim, da je to težek način lastništva. To je ‘španovija’. Težko je ljudi organizirati. Vendar je to edini mogoči način lastništva v Sloveniji« (g. d.). »Jaz mislim, da je treba solastništvo zaposlenih gojiti in da bi potem dolgoročno moglo
dati pozitivne rezultate. Če rezultate daje pri menedžerju, mislim, da jih mora
dati tudi pri ljudeh (navadnih zaposlenih)« (g. d.). Tudi predsednik sindikata
meni, da je oblikovanje notranjega lastništva dolgoročen proces, ki zahteva drugačen pristop k organizaciji dela in odnosu z ljudmi. Zaposleni, ki
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so notranji lastniki podjetja, precej več naredijo. »Bolj človeški odnos je
med zaposlenimi, če je notranje lastništvo« (p. s.).

Identifikacija zaposlenih s podjetjem
Učinki brezposelnosti na participacijo. Negativnih učinkov zunanje
brezposelnosti na zaposlene v ‘C-ju’ ni. »Nič. Le pogodbeni delavci malo bolj
pazijo, kako se obnašajo, zaradi strahu, da jim ne bomo podaljšali pogodb«
(g. d.). V ‘C-ju’ so v enem desetletju trikrat spremenili organizacijsko
strukturo in sistemizacijo delovnih mest. Popolnoma so spremenjene
tehnologija in delovne razmere. Vsi zaposleni, ki so ob teh spremembah
ostali brez starih delovnih mest, so v ‘C’ dobili nova delovna mesta.
Zunanja kriza na varnost delovnih mest stalno zaposlenih ne vpliva.
Kolektivni značaj zaposlenih. Lastništvo zaposlenih je temeljni identifikacijski in povezovalni element podjetja. To obliko lastništva zelo podpirajo tako management kot zaposleni in njihove predstavniške organizacije. Zaposleni čutijo veliko pripadnost podjetju. Ni jim težko delati
zunaj rednega delovnega časa, če je to potrebno (p. s. d.). Poudarjajo, da
ne poznajo podjetja, kjer bi imeli zaposleni toliko možnosti vpliva (k. d.).
Visoko pripadnost podjetju potrjuje tudi ustanovitev ‘družbe pooblaščenke’, v katero so se vključili vsi zaposleni, notranji lastniki (k. d.).
Veliko pripadnost podjetju posebej izraža srednja in starejša generacija delavcev. »Podjetju so zelo pripadni tisti delavci, ki so bili takrat v podjetju,
ko smo se osamosvajali; ko smo morali iz nič začeti« (p. s.). Hkrati z osamosvajanjem podjetja ‘C’ od velikega sistema ‘X’, se je tudi Slovenija ločevala
od Jugoslavije. »Zelo smo ponosni na to, da smo danes samostojni tako kot
Slovenija. Ponosni smo, da smo delniška družba, in smo zelo ponosni, da smo
zaposleni člani družbe večinski lastniki tega podjetja. To so strateške spremembe. Brez spremembe političnega sistema, mislim, da ne bi uspeli« (g. d.).
Interpretacija treh primerov:
‘podjetniški sindikalizem’ in fleksibilnost managerskih politik
V preteklem desetletju je bilo zmanjševanje števila zaposlenih splošni
‘spremljevalec’ intenzivnih restrukturacijskih procesov v slovenski industriji. Prav ti procesi so sprožili naglo rast brezposelnosti, ki je v zgodovinsko zelo kratkem, tri- ali štiriletnem obdobju dosegla evropsko povprečje (9–10 % delovno aktivnega prebivalstva).
Teoretično gledano pritisk brezposelnih sili populacijo, ki je še zaposlena, da sprejema slabše pogoje dela. Notranji organizacijski ekvivalent
visoke brezposelnosti je izrazito neenaka distribucija moči med različnimi skupinami v organizaciji, kar je podlaga avtoritarnih regulacij (Burawoy, 1985: 122–128), stopnjevanja izkoriščanja delovne sile ter potratne
uporabe ‘človeškega kapitala’.
Kako se tovrstni teoretično pričakovani učinki visoke brezposelnosti

USPEŠNA NEDOZORELOST

133

izražajo v nekdanjih družbenih podjetjih v Sloveniji? Poskus odgovora
na to vprašanje izhaja iz zgoraj predstavljenih rezultatov raziskave iz leta
1998. Izrazito kvalitativna naravnanost raziskave in tej primerna omejenost vzorca (pet podjetij) ne omogočata sklepanja o razširjenosti obravnavanih pojavov, dovoljujeta pa njihovo dokaj natančno konceptualno
opredelitev.

‘Podjetniški sindikalizem’
V Sloveniji je bila evropska stopnja brezposelnosti dosežena v treh ali štirih letih, v približno desetkrat krajšem obdobju kot v drugih zahodnoevropskih družbah. Tovrstna ‘eksplozija’ brezposelnosti je bila idealna
predpostavka za vpeljavo avtoritarnih regulacij v slovenskih podjetjih.
Prvi rezultati omenjene raziskave in tudi vsakdanje izkušnje zaposlenih
kažejo, da se v Sloveniji, vsaj znotraj nekdanjih družbenih podjetij, to ni
zgodilo.
Predstavljeni primeri sugerirajo, da so ob ustreznih socialnih politikah, ki so pogosto predmet socioloških in politoloških analiz, verjetni
‘skriti’ dejavnik preusmerjanja potencialno negativnih vplivov visoke
brezposelnosti med zaposlenimi v slovenskih podjetjih tudi specifična
delojemalska predstavništva. Naša raziskava je seveda potrdila obstoj
dveh tipov interesnega predstavljanja zaposlenih na mikro ravni: sindikalno organizacijo znotraj podjetja in participacijo zaposlenih pri odločanju.
Prejšnje raziskave članov skupine in empirične raziskave drugih avtorjev (npr.: Kavčič, 1996) kažejo, da so pri nas sindikati na mikro ravni
relativno vplivna oblika interesnega posredovanja, saj je enotna, dobro
organizirana sindikalna organizacija s primerjalno izjemno visokimi
stopnjami sindikaliziranosti (70–90 %) značilna posebnost slovenskih
industrijskih odnosov nasploh, posebej pa industrijskih odnosov v nekdanjih družbenih podjetjih. V Sloveniji sindikati močno podpirajo svete
delavcev kot specifično, koristno razširitev delavskega interesnega predstavništva na ravni podjetja. Prav tovrstna ‘dvojna reprezentacija’ interesov zaposlenih je dokaj uglašen ter relativno učinkovit kanal artikulacije
in uveljavljanja interesov zaposlenih v večjih in srednjih (praviloma nekdanjih družbenih) podjetjih v Sloveniji. Kljub formalni dvojnosti je ta
kanal v osnovi enoten in je sodeč po analiziranih primerih izrazito naravnan na zaščito in tudi zapiranje internega trga delovne sile. Zaradi tega
ga lahko označimo kot »podjetniški sindikalizem«.
Sindikati so močnejši del tega predstavništva. Ob stopnjevanju negotovosti zaposlenih so osredotočeni na optimalizacijo plač zaposlenih ter
kontrolo njihovih delovnih pogojev. Te svoje primarne cilje dosegajo znotraj sistema kolektivnih pogajanj. Znotraj tega sistema uporabljajo klasične sindikalne prijeme, ki jih management zelo dobro razume. Ker
imajo podporo večine zaposlenih in akcijsko sposobnost, ki se občasno
potrjuje v odprtih konfliktih – stavkah, so pri doseganju teh svojih pri-
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marnih ciljev tudi učinkoviti. Lahko rečemo, da so sindikati na mikro
ravni ključni dejavnik, ki od spodaj onemogoča stopnjevanje izkoriščanja
zaposlenih v nekdanjih družbenih podjetjih v Sloveniji. Pri izvajanju svojih politik so sindikati praviloma realistični in konstruktivni, partnersko
naravnani do managementa.
Partnerstvo sindikatov na deklarativni ravni sprejema tudi management. Implicitno pa managerji sindikate v osnovi zaznavajo kot nekakšen moteč dejavnik, ki omejuje optimalno izvajanje njihovih poslovnih
politik. Generalni direktorji sindikate zelo spoštujejo kot realno in
pomembno kontra-moč znotraj podjetij, ki pa bi jo najraje ‘dislocirali’ v
okolje organizacije.
Na prvi pogled so sveti delavcev v primerjavi s sindikati pri urejanju
notranjih razmerij v podjetjih bistveno manj pomembni. Zdi se, kot da z
vidika akterjev delovnih razmerij »resnih« funkcij sploh nimajo. Ta
obravnava svetov delavcev je najbolj razvidna iz odločnega zavračanja
profesionalizacije tega predstavništva s strani managementa ter zelo
defenzivne obrambe te profesionalizacije s strani predstavnikov zaposlenih.
Iz dosedanje analize se da razbrati, da imajo obstoječi sveti delavcev v
slovenskih podjetjih tri funkcije. Prvič, oblikujejo in legitimirajo predstavništvo zaposlenih v nadzornem svetu podjetja. To pomeni, da vsaj
delno utemeljujejo/legitimizirajo eno od ključnih institucij upravljavske
strukture delniške družbe. Drugo funkcijo lahko opredelimo kot funkcijo
‘tribune’. Sveti delavcev delujejo kot institucionalizirana ‘točka’ relativno
rednih srečanj predstavnikov zaposlenih (članov sveta deavcev in predsednika sindikata) s predstavniki managementa, na kateri se izmenjujejo
informacije, ki spodbujajo skupno, konstruktivno urejanje vsakdanjega
življenja znotraj podjetja. Tretja funkcija je latentna in je bolj preventivne
narave. Vključno s predstavniki zaposlenih v nadzornem svetu je svet
delavcev inštitucija, ki ob večjih krizah in pretresih zagotavlja največjo
možno legalno zaščito zaposlenim.

Nova poliarhična struktura moči?
Od kod izvira ‘podjetniški sindikalizem’ v Sloveniji? V vseh predstavljenih primerih je ugotovljena jasna kontinuiteta med predstavljanjem interesov zaposlenih na mikro ravni v prejšnjem in sedanjem sistemu. V
nekdanjih družbenih podjetjih ni mogoče zaslediti radikalnega zavračanja tradicije industrijske demokracije. Zelo uravnotežena, v osnovi pa
pozitivna ocena samoupravne izkušnje, ki je skupna vsem sogornikom,
kaže, da je ‘podjetniški sindikalizem’ močno povezan s tradicijo prejšnjega samoupravljanja. Pod pritiskom kontekstualnih sprememb se je
samoupravljanje prelevilo v soupravljanje po eni ter znotrajpodjetniško
sindikalno predstavništvo po drugi strani. Sindikalno predstavništvo je
ključni dejavnik, ki nevtralizira močne zunanje pritiske (visoko ponudbo
na trgu delovne sile) na zaposlene ter relativno uspešno ohranja rav-
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novesje moči znotraj organizacij. Lahko rečemo, da so relativno močne
sindikalne organizacij dejavnik, ki omogoča participacijo zaposlenih v
slovenskih podjetjih. Brez sindikatov bi participacija zaposlenih najverjetneje ‘izginila’.
‘Podjetniški sindikalizem’ je nov tip poliarhične strukture moči v
prejšnjih družbenih podjetjih v Sloveniji. Ta nova poliarhična struktura
moči, ki ustreza prenovljenim, bolj tržno naravnanim organizacijam, je
nadomestila poliarhično strukturo moči, ki je bila značilna za podjetja v
tržnem socializmu. Znotraj prejšnje strukture moči je management
moral izvajati politike, ki so zagotavljale izpolnjevanje socialnih funkcij
podjetij kot njihovih primarnih funkcij. Znotraj nove strukture moči socialne funkcije podjetja niso več primarne. Primarna funkcija podjetja je
dobičkonosnost. Posebnost nekdanjih družbenih podjetij je, da so njihove prejšnje primarne funkcije za zaposlene še zmeraj zelo pomembne.
Brez izpolnjevanja teh funkcij je dobičkonosnost - primarni in legitimni
cilj podjetja v novem tržnem kontekstu, nedosegljiva. Drugače povedano: v nekdanjih družbenih podjetjih management lahko dosega profitabilne cilje, le če upošteva interese, ki jih artikulira »podjetniški sindikalizem«. Najpomembnejši v hierarhiji interesov, ki jih artikulira »podjetniši
sindikalizem«, pa je interes za ohranjanje stabilne zaposlitve (job security) zaposlenih ali vsaj zniževanje aktualne ravni negotovosti ohranjanja
njihovih delovnih mest.

Vplivi na oblikovanje notranjih managerskih politik
Analizirani primeri sugerirajo, da ‘podjetniški sindikalizem’ modificira
učinke negotovosti ohranjanja delovnih mest na zaposlene na dva načina: z neposrednim in posrednim vplivom na oblikovanje managerskih
notranjih politik.
Primer neposrednega vpliva je propadel poskus vpeljave avtoritarne
regulacije notranjih razmerij v enem od raziskovanih primerov. Kljub krizi podjetja in ekstremnemu pritisku brezposelnih na lokalnem trgu
delovne sile avtoritarni direktor s svojimi načrti ni uspel. Dobro interesno organizirani zaposleni podjetja so odločilno vplivali na njegovo
zamenjavo. Podjetniški sindikalizem je v tem primeru neposredno spodnesel potencialno avtoritarne učinke pritiska brezposelnosti.
Posrednejši vplivi na oblikovanje notranjih managerskih politik izvirajo iz visoke stopnje udeležbe zaposlenih v lastniških strukturah podjetij.
Tudi v tej razsežnosti ‘predelave’ negativnih učinkov pritiska brezposelnosti tradicija samoupravljanja ponuja dobro razlago slovenskih posebnosti. Samoupravljanje je močno spodbujalo skrb ‘delovnih kolektivov’
za lastne interese znotraj družbenih podjetij v tržnem socializmu. V
soglasju s to tradicijo so zaposleni dojemali podjetja kot organizacije, ki
so predvsem sredstvo uveljavljnja njihovih (kolektivnih in individualnih)
interesov. Temu primerno so tudi podjetja dojemali kot lastnino kolektivov, kot skupinsko lastnino. »Podjetniški sindikalizem« močno podpira,
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hkrrati pa tudi prenavlja tovrstno ‘pojmovanje’ podjetij. Skupaj s specifičnimi političnimi konstelacijami, posebej z legitimizacijskimi potrebami različnih političnih sil po eni ter s pritiski širšega sindikalnega gibanja
po drugi strani, je ‘induciral’ aktualne rezultate privatizacijskega procesa
v Sloveniji. Glavna značilnost teh rezultatov je visoka stopnja notranjega
lastništva v Sloveniji.
Visoka stopnja notranjega lastništva v lastniški strukturi nekdanjih
družbenih podjetij implicira dva temeljna tipa mangerskih odzivov.
a. Prvi tip je pragmatičen. Managerji visoko stopnjo lastništva zaposlenih razumejo kot prehodni pojav. S pasivno držo prepuščajo ‘naravnim tokovom’, da ‘normalizirajo’ lastniška razmerja.
b. Drugi tip je bolj mobilizatorsko-politični. V tem primeru managerji, ki
so verjetno v manjšini med slovenskimi managerji, v visokem lastništvu zaposlenih vidijo potencialno strateško prednost svojih podjetij.
Skladno s tem skušajo visoko udeležbo zaposlenih v lastniški strukturi ‘prevesti’ v nadpovprečno notranjo integracijo organizacij (oziroma
v visoko stopnjo identifikacije zaposlenih s podjetjem), kar bi lahko
bila (v kritičnih okoliščinah tudi odločilna) strateška prednost njihovih
organizacij.

Sklep: ‘podjetniški sindikalizem’ fleksibilizira managerske politike
Iz analiziranih primerov je mogoče sklepati dvoje. Prvič, že znotraj pragmatičnega pristopa notranje lastništvo močno spreminja managerske
politike. Ker so zaposleni solastniki, jih ni možno obravnavati kot navadne delojemalce (s solastniki je treba sodelovati in jih ustrezno motivirati).
In drugič, znotraj politično-mobilizatorskega pristopa so politike managementa skrajno občutljive za potrebe ‘socialnega kapitala’. Ključni
pogoj teh politik je management, ki zavestno podpira notranje lastništvo
zaposlenih. Le ob tovrstnem managementu je tudi možna dolgoročnejša
ohranitev visoke stopnje notranjega lastništva v Sloveniji.
Lahko ugotovimo, da nova poliarhična struktura moči, ki jo konstituira ‘podjetniški sindikalizem’, okvirja managerske politike v slovenskih
podjetjih. Ta struktura moči inducira oblikovanje managerskih politik, ki
so fleksibilnejše in občutljivejše za specifične potrebe ‘človeškega kapitala’. Verjetno je, da večina teh ‘mehkejših’ politik izvira iz pragmatičnih
prilagajanj managerjev novi poliarhični strukturi moči znotraj njihovih
organizacij. Najbrž le v izjemnih primerih managerji dojemajo to novo
poliarhično strukturo moči kot sicer dokaj zapleteno, obenem pa potencialno produktivno silo. V teh primerih se, zaradi bolj odprtega in aktivnega managerskega pristopa, lahko »podjetniški sindikalizem« razvije v
organizacijsko strukturo, ki podjetjem v lastništvu zaposlenih zagotavlja
dolgoročnejšo notranjo stabilnost.
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8. STRAH, VREDNOTE IN PRIPADNOST
Dana Mesner Andolšek, Janez Štebe

Uvod
V tem besedilu želimo raziskati vprašanje pripadnosti zaposlenih v organizacijah s primerjalnega vidika. Predvsem nas zanimajo dejavniki, ki
vplivajo nanjo, in njihova vloga v različnih nacionalnih okoljih. Čeprav je
literatura, ki obravnava prediktorje pripadnosti, obsežna, pa so nekatera
vprašanja ostala ob strani. Med takšna vprašanja gotovo sodijo nekatere
osebne značilnosti kot prediktorji pripadnosti na primer vrednote, pa
tudi emocije. Med zanemarjene prediktorje v raziskovanju pripadnosti
sodijo tudi številni vidiki organizacijske klime ter seveda dejavniki okolja, ki tudi niso najbolje razjasnjeni. V analizi smo želeli ugotoviti, kakšen je vpliv emocij (še posebej strahu) in vrednot (predvsem tistih, ki se
nanašajo na delo) na različne vidike pripadnosti. Predpostavljali smo, da
se bo ta vpliv razlikoval v različnih kulturnih in nacionalnih okoljih.
Pri pojasnjevanju pojava pripadnosti je večina raziskovalcev upoštevala, da je organizacijska pripadnostkompleksen pojav (Etzioni, 1970),
sestavljen iz več vrst ali oblik in iz večih komponent. Empirično proučevanje je nekatere od teh komponent (predvsem emotivno (affectivno) pa
tudi kalkulativno (continuace) privrženost vsestransko proučilo (Meyer
in Allen, 1997), druge pa (kot na primer normativna) so ostale bolj kot
konceptualna osnova, ki še čaka na bolj poglobljeno analizo. Verjetno je
razlog iskati v tem, da prva dva vidika pripadnosti močneje vplivata na
učinkovitost zaposlenih (emotivni pozitvnega in kalkulativni negativnega) kot na primer normativni vidik.
Tudi v naši analizi smo zanemarili normativni vidik pripadnosti, kar
štejemo za pomanjkljivost pri pristopu, še posebej, ker smo pripadnostspremljali v mednarodni perspektivi. Verjetno bi se največ razlik med
državami pokazalo ravno pri normativnem vidiku, saj je ta (po teoretičnih predvidevanjih) najbolj pogojevan s kulturnimi vrednotami in kulturnim kontekstom. Moč vrednot bi se verjetno šele pri normativni pripadnosti jasneje pokazala. Literatura pa dokazuje, da vrednote vplivajo tudi
na emotivno pripadnost(Meyer in Allen, 1997), čeprav ni povsem jasno,
kako si z delovnimi izkušnjami kot prediktorjem pripadnosti delita vpliv.
Pri ugotavljanju povezanosti med različnimi prediktorji pripadnosti
smo med indikatorje okolja, ki lahko vplivajo na to povezanost prišteli
tip industrijskih odnosov (Reed, Young, Mchugh, 1994), procese tranzicije oziroma spreminjanje gospodarskega sistema, nacionalno kulturo
(Hofstede, 1980) ter stopnjo brezposlenosti (Meyer in Allen, 1997). Osredotočili smo se na naravo industrijskih odnosov, ki smo jo opredelili
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bodisi kot konsenzualno ali konfliktno. Države vključene v analizo, smo
razvrstili najprej po tipu industrijskih odnosov, potem glede na to, ali so
šle skozi proces tranzicije gospodarstva iz socializma v kapitalizem, ter
glede na prevladujoč tip nacionalne kulturne usmeritve na dimenziji
individualizem – kolektivizem. Predpostavljali smo, da se bo pripadnost(njena stopnja in njena vsebina) razlikovala tudi zaradi vpliva teh
zunanjih variabel.
Procesi tranzicije iz socializma v kapitalizem (skozi katere je šlo slovensko gospodarstvo) so se namreč močno odrazili v gospodarskih podjetjih, ki so morala najti nove trge, ker so stara izgubila, prestrukturirati
svojo proizvodnjo, velikokrat z znatnim zmanjševanjem števila zaposlenih, poleg tega pa so šla še skozi procese privatizacije. Procesi tranzicije
so zaradi svojega tempa in obsega močno vplivali na spremembo emotivne klime v gospodarskih organizacijah. Indikatorji obstoječe klime (Stanojević et al. 1998) se kažejo v različnih stopnjah in oblikah strahu,
nezaupanja in kljub vsemu visoki pripadnosti zaposlenih. Omenjene
značilnosti emotivne klime so nas napotile v raziskovanje pripadnosti,
njenih različnih oblik in vzrokov skozi mednarodno perspektivo.

Opredelitev pripadnosti
Pripadnostso raziskovalci v preteklosti velikokrat opredeljavali (Steers,
1977; Angle in Perry, 1981; O’Reilly in Caldwell, 1981; Mottaz, 1988, Meyer in Allen, 1997). Za naše namene smo pripadnostopredelili kot čustvo
pozitivne usmerjenosti zaposlenih glede prihodnje smeri in razvoja organizacije, ki vpliva na sedanje delovanje (Barbalet, 1996). Širša definicija
govori, da je pripadnostizraz »psihološke vezi«, ki zaveže posameznika k
organizaciji. Ta vez je lahko različna. O’Reily et al. (1991) govorijo o večstopenjski zavezanosti posameznika k organizaciji, ki je lahko v obliki
privolitve, identifikacije ali celo internalizacije. Intenziteta te povezanosti
je pri privolitvi šibka, srednja pri identifikaciji in najmočnejša pri identifikaciji.
Meyer in Allen (1997) se sprašujeta ali privolitev sploh pomeni pripadnostoziroma pripadnost ali pa morda pomeni celo antitezo pripadnosti in
to predvsem zaradi različnih posledic obeh na obnašanje zaposlenih.
Avtorja privzemata ožjo definicijo, po kateri je pripadnostemocionalna
pripadnost organizaciji, ki temelji na želji vzpostaviti nagrajevalen odnos
z organizacijo terna skladnosti ciljev in vrednost med posameznikom in
organizacijo. Po tej definiciji privolitev zaradi svojih negativnih posledic
ne sodi v pripadnost.17
Njuna opredelitev nam omogoča samo vpogled v dve razsežnosti pripadnosti, to sta identifikacija in internalizacija. Vendar nam po drugi
strani zadostuje, saj je obravnavana kompleksno na dimenziji sestavnih
17

Avtorja seveda povsem izključita tudi možnost elienirane privolitve in vključitve
zaposlenih v organizacijo, kar je za nas resna pomanjkljivost njunega pristopa.
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elementov in na dimenziji osredotočenosti. Prvič, pripadnost je sestavljena iz: emotivne pripadnosti (nanaša se na čustva pripadnosti, identifikacije in vključitve v organizacijo); temporalne(continuance) ali kalkulativne pripadnosti (ta se nanaša na zavedanje glede stroškov, ki so povezani
z odhodom iz organizacije); normativne pripadnosti (ki se nanaša na
občutenje dolžnosti, da posameznik ostane v organizaciji). To so po njunem mnenju sestavine in ne oblike pripadnosti, kajti posameznikovo
razmerje do organizacije lahko odraža različno raven na vseh treh dimenzijah.
Osredotočenost pripadnosti pa pomeni, da je pripadnost lahko usmerjena na različne ravni v organizaciji. Lahko je posameznik pripaden
nadrejenemu, timu, vodji tima, oddelku vodilnim ali organizaciji kot
celoti.
Raziskave (tiste, ki so uspešnost merile na objektiven način in one, ki
so jo merile na podlagi samozaznave) so pokazale, da so zaposleni, ki so
emotivno privrženi organizaciji, zanjo tudi največ vredni (Meyer in Allen,
1997). Tako so se zaposleni na skalah, ki sta merili učinkovitost in državljanjsko obnašanje18, ki so močno emotivno privrženi organizaciji, najbolje odrezali – prav tako so izkazovali najmanj disfunkcionalnega obnašanja. Zaposleni z močno kalkulativno ali kalkulativno pripadnostjo so
manj učinkoviti, manj pripravljeni za državljansko obnašanje in izkazujejo več disfunkcionalenga obnašanja. Ljudje z močno normativno privrženostjo so nekje na sredini na teh skalah, odvisno od moči te privrženosti.
Ljudje s šibko normativno privrženostjo pa so na spodnjem delu lestvice.
Končamo lahko z ugotovitvijo, da imata emotivna in normativna pripadanost več pozitivnih kot negativnih posledic, kalkulativna (continuance) privrženost pa za organizacijo ni najboljša alternativa.
Pomen pripadnosti za organizacijo narašča takrat, ko racionalna življenjska sposobnost organizacije upada (Barbalet, 1996). Pripadnostje pomembna predvsem v tistih okoliščinah, ko je zaupanje organizaciji z
racionalnega vidika nerazumljivo.19
Poleg množice raziskav, ki so ugotavljale posledice privrženosti za
18

Organizacijsko državljanstvo pomeni ravnanje in odnos do dela, ki presega izpolnjevanje zahtevanih obveznosti, ki jih določi organizacija. Običajno so ga opredelili kot dodatno pomoč sodelavcem, prostovoljnost za posebne delovne aktivnosti,
vdanost strankam, kupcem, uporabnikom itd.
19 Barbalet (1996) ugotavlja, da je v individualistični kulturi lojalnost najmanj razumljeno in cenjeno družbeno čustvo. Razlog za to vidi v tem, ker je to čustvo nanašanja na drugega, ki hkrati celo oblikuje posameznikovo osebnost v razmerju
do drugega. V primerjavi s čustvom zaupanja, ki se tudi razume kot čustvo zanašanja na drugega, je lojalnost povezana z identiteto posameznika, ki se vzpostavlja prek drugega. Zaupanje predpostavlja posameznikovo avtonomijo v odnosih
družbene menjave, lojalnost pa predpostavlja družbeno heteronomnost posameznika v odnosu zavezanosti za solidarnost z drugim. Ker so racionalna načela izpeljana iz neke oblike samointeresa, se zato lojalnost za posameznika pojavlja kot
neracionalna ali celo protiracionalna.
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organizacijo, so se nekatere usmerile tudi v raziskovanje domnevnih pozitivnih učinkov na zaposlene (O’Reily, Orsak, 1991). Čeprav so te raziskave šele na začetku, gredo prve ugotovitve v smeri trditve, da emotivna
privrženost ne vpliva negativno na vsesplošno dobro stanje zaposlenih.

Prediktorji pripadnosti
Pripadnost ima pomembne posledice za delovanje zaposlenih. Zaradi
tega je treba razumeti, kako se privrženost v organizaciji oblikuje in razvija. Ta proces pa je možno pojasniti samo z analizo prediktorjev, ki vplivajo na različne vidike pripadnosti in njen razvoj. Literatura, ki obravnava preditkorje, je bogata in priča, da se je veliko raziskav ukvarjalo s
vprašanjem razvoja pripadnosti v oganizaciji. Največ raziskav je bilo
opravljenih v smeri iskanja prediktorjev emotivne pripadnosti in najmanj v smeri iskanja prediktorjev in značilnosti razvoja normativne pripadnosti (Meyer in Allen, 1997).
Steers (1977) je kategoriziral različne dejavnike, ki so bili povezani z
pripadnostjo, v dve kategoriji prediktorjev in jih poimenoval osebne značilnosti in situacijske spremenljivke. Osebne značilnosti je opredelil kot
spremenljivke, ki se tičejo posameznika, kot so starost, spol, rasa, osebnost in stališča. Med situacijske pa je vključil tiste, ki jih posreduje organizacija in ki se tičejo strukturalnih značilnosti organizacije in procesov
upravljanja človeških virov. Med zadnjo kategorijo sodijo spremenljivke,
kot so organizacijska klima, kultura in okolje.
Številne raziskave, ki so analizirale vpliv osebnih značilnosti so stalno
dokazovale šibek vpliv teh prediktorjev na pripadnost (absolutne vrednosti koeficientov korelacije niso presegle .15) (DeCotiis in Summers,
1987), razen morda starosti in tenure. Metaanalitične študije (Mathieu in
Zajac, 1990) so pokazale, da te rahle povezave težko enopomensko interpetiramo (Meyer in Allen, 1997). Ugotovitev gre lahko morda v smeri, da
ne obstaja profil pripadnosti na individualni ravni, vsaj kar se tiče demografskih značilnosti
Med situacijskimi variablami pa raziskave najpogosteje poročajo o
organizacijski klimi, procesih upravljanja človeških virov in redkeje o
organizacijski strukturi (DeCotiis in Summers, 1987; Linn, 1992) in organizacijskem okolju (Meyer in Allen, 1997). Zadnje naj bi imelo vpliv le na
kalkulativni privrženosti, in še to samo prek zaznav zaposlenih o možnostih glede druge zaposlitve v povezavi tržnostjo individualnih sposobnosti. Vendar je bilo ugotovljeno, da je zaznava oziroma občutek varnosti
zaposlitve pozitivno učinkoval na emotivno privrženost (Ashford, Lee in
Bobko, 1989).
Večina raziskav ugotavlja velik vpliv zadovoljstva na pripadnost
(Steers, 1977; Marsh in Mannari, 1977; DeCotiis in Summers, 1987, Minton, 1988; Iburi, 1991; Gunz in Gunz1994; Meyer in Allen, 1997). Velika
večina je bila usmerjena na sklop variabel, ki jih lahko poimenujemo
delovne izkušnje in kamor lahko prištejemo obseg dela, stopnjo avtono-
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mije (Steers, 1977; DeCotti, in Summers, 1987; Mottaz, 1988), participacijo v odločanju in podporo vodilnih (Stafford, 1991; Ongwela, 1986; Stutzman, 1986; Zeffane, 1994) ter seveda zaznavo pravičnosti (Steers, 1977;
Meyer in Allen, 1990; Otto, 1993) glede posameznih postopkov, politik in
nagrad v organizaciji. Večina teh raziskav je ugotovila, da imajo omenjene spremenljivke pomemben vpliv na razvoj emotivne privrženosti in
sicer vsaka od njih posebej ter hkrati vse skupaj izpričujejo še večjega
(Mathieu in Zajac, 1990).
Literatura o pripadnosti govori v prid razlage, da so situacijske spremenljivke pomembnejše in zato boljši prediktorji privrženosti kot osebnostne značilnosti zaposlenih. Ena temeljnih predpostavk te literature je,
da je pripadnostfunkcija skladnosti med organizacijskimi nagradami in
pričakovanji posameznikov. Odnos med organizacijo in posameznikom
je razumljen v terminih menjave. Tako postanejo delovne nagrade (situacijske značilnosti) pomembna variabla v razlagi organizacijske pripadnosti. Nekatere raziskave pa so kljub temu pokazale, da so individualne
razlike vendarle pomembne kot prediktor privrženosti zaposlenih. Mednje sodijo predvsem vrednote. Vrednote protestantske etike (Kindron,
1987) so bile boljši prediktor emotivne in ne toliko kalkulativne pripadnosti. Putti, Aryee in Liang (1989) so ugotovili, da so vrednote v zvezi z
delom povezane z pripadnostjo, vendar je ta povezanost močnejša pri intrinzičnih vrednotah kot pa ekstrinzičnih. Ta rezultat se sklada tudi z
Mottazovimi rezultati (1985), ki je ugotovil večjo pomembnost intrinzičnih vrednot kot prediktorjev za zadovoljstvo. Putti, Aryee in Liang (1989)
so ugotovili, da so vrednote povezane z pripadnostjo ne samo v zahodnih
industrijskih družbah, temveč to velja tudi za azijsko okolje.
Kar se tiče ponovljivosti ugotovitev, kateri so prediktorji pripadnosti,
ni bilo veliko narejeno, kot tudi sicer ne glede vpliva širših kulturnih
vrednot na pripadnost. V analizi želimo poudariti ravno to mednarodno
perspektivo, ki bi lahko potrdila predpostavko, da je pri oblikovanju pripadnosti pomembna kulturna dimenzija. Pomembna naj bi bila z dveh
vidikov. Prvič v smislu, da je moč pričakovati, da bodo prediktorji v različnih državah igrali različno vlogo v pri vplivanju na pripadnost, in drugič, da se tudi vsebina pripadnosti sama zaradi vpliva širšega kulturnega
okolja razlikuje med državami. V državah s pretežno individualistično
usmerjenostjo lahko pričakujemo, da bo pripadnostpredvsem rezultat
individualne ocene glede stroškov in dobitkov, drugje pa bolj posledica
nekih vrednotnih usmeritev, ki postavljajo to racionalni izračun v širši
emotivno-vrednotni premislek posameznika.

Mednarodni vidik
Nacionalno okolje lahko vpliva na nastanek pripadnosti na različnih dimenzijah. Med dimenzije, ki lahko vpliv na oblikovanje in razvoj pripadnosti, smo v naši raziskavi vključili širše vrednotne usmeritve; tranzicijske procese, skozi katere so šle nekatere nekdanje socialistične države;
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stopnjo brezposelnosti in naravo industrijskih odnosov. Te razsežnostinacionalnega okolja smo vključili kot podlaga za dodatno razlago dobljenih
medkulturnih razlik, pričakovanih na začetku raziskave.
Med širše vrednotne usmeritve smo vključili le tisto, ki se najbolj
neposredno nanaša na pripadnost. To je razsežnosti kolektivnosti – individualnosti. Izhajali smo iz Hofstedejeve opredelitve, kjer individualizem
predpostavlja slabo povezan družbeni okvir, v katerem naj bi ljudje skrbeli zase in za svojo družino; za kolektivizem pa je značilen tesno povezan družbeni okvir, v katerem ljudje ločujejo med in-groups inout-groups
in pričakujejo od in-group, da bo ta skrbela za nje. V zameno za to skrb ji
zaposleni dolgujejo popolno skupinsko solidarnost in pripadnost (Hofstede, 1980). V svoji mednarodni raziskavi je Hofstede pokazal, da so
med države z najvišjimi stopnjami kolektivizma uvrščajo Mehika, Slovenija (takratna Jugoslavija)20, Čile, Peru, Pakistan in Venezuela. Višjo
stopnjo od povprečja imata tudi Indija in Japonska. Najnižjo stopnjo
kolektivizma pa je ugotovil v ZDA, Avstraliji in Veliki Britaniji. Glavne
posledice za organizacije v državah z visoko stopnjo kolektivizma se
kažejo predvsem v tem, da je vključitev posameznika v organizacijo ne
samo pragmatična odločitev, temveč ima veliko elementov moralne odločitve. Zaposleni pričakujejo, da bo organizacija skrbela zanje približno
tako, kot skrbi oče za družino. Če teh zahtev organizacija ne izpolnjuje,
so zaposleni zelo odtujeni in nizko produktivni. Organizacije imajo v teh
državah velik vpliv na blaginjo posameznika. Tudi politika organizacije
same je zato utemeljena na visoki stopnji pripadnosti posameznika ter
na njegovem občutku dolžnosti in moralne zavezanosti.
Ker je bila raziskava opravljena v osemdesetih letih in so se v tem času
v nekaterih državah, vključenih v našo analizo, dogodili procesi tranzicije in z njo povezane spremembe tudi v vrednotnih usmeritvah, smo prepričani, da bi bili indeksi glede stopnje kolektivizma verjetno nekoliko
spremenjeni. Zato smo v naši analizi prevzeli naslednje predpostavke:
1. V kategorijo držav z visoko stopnja individualizma smo prišteli Veliko
Britanijo in tudi Nemčijo.
2. V kategorijo držav s pretežno kolektivistično usmeritvijo pa smo vključili Japonsko, Slovenijo (Konrad, Sabadin, Brenk, 1997) in Madžarsko,
pri tem pa upoštevali tudi vpliv širših sprememb predvsem v zadnjih
dveh državah.
Slovenijo in Madžarsko smo uvrstili v kategorijo tranzicijskih družb,
preostale pa v skupino netranzicijskih družb. Pričakovati je, da bodo procesi tranzicije v prvih dveh državah neugodno vplivali na pripadnost, saj
so bili zaposleni na številnih področjih gospodarskega in socialnega življenja prizadeti zaradi poslabšanja svojega položaja (zaživel je trg delovne
20

Opozoriti je treba, da je bila v njegovo raziskavo vključena le Slovenija in ne ostali del takratne Jugoslavije.

USPEŠNA NEDOZORELOST

143

sile in to dejstvo ni imelo samo ugodnih posledic z vidika posameznika).
V ozračju negotovosti glede prihodnosti posameznika bo pripadnosttudi
bolj odvisna od racionalnega izračuna kot pa od emocionalne navezanosti posameznika na kolektiv. V takšnih okoliščinah je razumljivo, da bo
emocionalna navezanost oslabela ali pa morda dobila še dodatne negativne sestavine.
Zato so kot prediktorji pripadnosti pomembni tudi objektivni podatki,
kot na primer stopnja brezposlenosti, čeprav jih raziskovalci (Meyer in Allen, 1997) ne štejejo kot neposredne prediktorje. Stopnja brezposlenosti
naj bi imela vpliv na pripadnostsamo prek zaznave zaposlenih in njihovega razumevanja glede možnosti na trgu delovne sile. Kljub temu očitku
smo se odločili, da kot možno razlago zaznave negotovosti vključimo tudi
stopnjo brezposelnosti. Stopnje so naslednje: Japonska 4,7, UK 6,3, Slovenija 7,7, Nemčija 9,0 in Madžarska 9,7 (OECD, 1999). Visoka stopnja
brezposlenosti tako dvigne vrednost sedanje zaposlitve in povzroči oblikovanje pripadnosti ne glede na vse drugo (pogoje dela na primer).
Na pripadnostpa ima lahko vpliv tudi narava industrijskih odnosov.
Predvsem je v tem pogledu zanimiva vloga sindikatov. Metaanalitična
študija dvojne pripadnosti (Reed, Young in McHugh, 1994) je pokazala,
da je soodvisnost med privrženostjo do organizacije in privrženostjo sindikatom približno trikrat večja v državah, ki imajo konsenzualne industrijske odnose v primerjavi z državami, ki imajo konfliktne industrijske
odnose. V tej zvezi gre razumeti vlogo sindikatov kot prediktorjev pripadnosti. V državah s konsenzualnim tipom odnosov med delodajalci in
zaposlenimi je pričakovati pozitiven vpliv sindikatov na pripadnost, v
državah s konfliktnimi odnosi pa njihov negativen vpliv.
V kategorijo s konfliktnim tipom industrijskih odnosov smo vključili
VB in Madžarsko, v kategorijo s konsenzualnim tipom industrijskih odnosov pa Japonsko, Zahodno Nemčijo in Slovenijo.
V VB je institucionalizacija industrijskih odnosov šibka, močan poudarek je na samodejnih tržnih regulacijah. Večina kolektivnih pogajanj
poteka na podjetniški ravni. Sindikati imajo dolgo tradicijo v konfliktnih
odnosih z delodajalci, so pa v zadnjih dvajsetih letih močno marginalizirani (Stanojević, 1999).
Za Nemčijo je značilna dualistična organizacija industrijskih odnosov,
saj so ti razčlenjeni na kolektivna pogajanja, ki potekajo med sindikati in
delodajalci zunaj organizacije ter socialni dialog med sveti delavcev in
managerji znotraj organizacij (Stanojević, 1999). Na mikro ravni je podjetje konceptualizirano kot skupnost, v kateri so konfliktni odnosi močno potisnejni v ozadje na račun sodelovanja in zaupanja med partnerji
(Kern, 1998).
Za Japonsko velja, da ločevanje med podjetji, sindikati in zaposlenimi
ni tako poudarjeno kot v drugih industrializiranih državah (Reed, Young
in McHugh, 1994). Podjetniški sindikalizem je prevladujoča značilnost
industrijskih odnosov. Vse strani sprejemajo skupno prihodnost kot
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nedeljivo. Japonski sindikati so vključeni v sodelovanje z managementom na podlagi filozofije managementa, ki podjetje upravlja kot razširjeno družino.
Empirične analize, ki bi razjasnile industrijske odnose v postsocialističnih državah so še vedno redke (Stanojević, 1999). Ne glede na začetno
instalacijo institucij socialnega partnerstva na Madžarskem, se zdi, da so
te institucije danes šibke. Še posebej so šibki sindikati, ki so se zelo
zmanjšali (stopnja sindikaliziranosti je 22-odstotne) (Stanojević, 1999) V
podjetjih prevladujejo tradicionalni vzorci sodelovanja med sindikati in
managementom. Raziskave na mikro ravni (v podjetjih) so odkrile visoko
stopnjo identifikacije sindikalnih voditeljev z managementom in močno
konfliktno naravnanost članstva sindikatov do managementa v njih.
V začetku devetdesetih je bilo sindikalno prizorišče v Sloveniji precej
podobno tistemu na Madžarskem. Danes pa se od njega močno razlikuje.
Številke kažejo, da je stopnja sindikaliziranosti približno 42,8 %, kar je še
vedno najmočnejša v srednji in vhodni Evropi. Instuticije socialnega
partnerstva so bile uvedene pozneje kot na Madžarskem. Poleg visoke
stopnje delavskega delničarstva v podjetjih imamo v Sloveniji situacijo
dvojnega predstavništva (sindikatov in svetov delavcev) zaposlenih. Raziskave, čeprav redke (Stanojević et al, 1998), pričajo o visoki pripadnosti
zaposlenih in sodelovanju sindikatov z managementom v podjetjih.
Ta opis sistemov industrijskih odnosov je bil kratek, vendar nujno
potreben, saj smo jih v raziskavo vključili kot enega od kontekstualnih
moderatorjev na makro ravni, ki vplivajo na naravo odnosov med zaposlenimi in managemntom na mikro ravni in poslednično tudi na pripadnostzaposlenih (Reed, Young in McHugh, 1994). Vse do sedaj obravnavane razsežnosti okolja lahko strnemo v naslednji tabelaričen prikaz.
Tabela 1. Kontekstualni dejavniki, ki moderirajo naravo in stopnjo
pripadnosti v državah, vključenih v analizo
DRŽAVA

NACIONALNA KULTURA

Velika Britanija
Zahodna Nemčija
Madžarska
Slovenija
Japonska

individualistična
individualistična
kolektivistična
kolektivistična
kolektivistična

STOPNJA BREZPOSLENOSTI
6,3
9,0
9,7
7,7
4,7

INDUSTRIJSKI
ODNOSI
konfliktni
konsenzualni
konfliktni
konsenzualni
konsenzualni

TRANZICIJA
netranzicijska
netranzicijska
tranzicijska
tranzicijska
netranzicijska

Hipoteze
V analizi smo želeli ugotoviti vpliv prediktorjev na dve osnovni komponentni pripadnosti (emotivno in kalkulativno) po posameznih državah.
Večina raziskav ugotavlja, da gre glavni vpliv iskati v smeri delovnih
izkušenj. Tako smo dejavnike, ki se nanašajo na sfero dela, zaradi načela
gospodarnsoti razvrstili v te sklope:
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1. Delovne izkušnje, ki vključujejo kvaliteto dela in delovne pogoje. Kvaliteto dela smo merili na materialni dimenziji (plačilo in možnosti
napredovanja), individualistični dimenziji (zanimivo delo in stopnja
avtonomije) in postmaterialistični dimenziji (pomoč drugim in koristno delo za širšo družbo). Pogoje dela pa s stopnjo izčrpanosti, fizične
napornosti, stresa in nevarnosti.
2. Posebej smo opredelili zadovoljstvo, ki je bilo merjeno kot indeks
sestavljen iz treh področij: zadovoljstvo z managementom, zadovoljstvo s kolegi in zadovljstvo na splošno.
3. Vrednote smo merili kot storilnostno usmerjenost (delam, kolikor morem – moram; delati več – zaslužiti več); instrumentalen/intrinzičen
odnos do dela; pomembnost kvalitete dela (materialna, individualistična, postmaterialistična) in zaznavo distributivne pravičnosti (nagrajevanje na podlagi dela, družinskih obveznosti, izobrazbe, pripadnosti).
4. Med osebnostne značilnosti, ki lahko igrajo vlogo prediktorjev pripadnosti, smo vključili starost, izobrazbo, članstvo v sindikatu, položaj na
delovnem mestu in zaposlitev v javnem ali zasebnem sektorju.
5. Zaradi potrditve hipoteze o posledicah spremembe položaja zaposlenih
(intenzivna uvedba trga dela) smo skušali preveriti vpliv ogroženosti na
pripadnostv tranzicijskih družbah. Ogroženost oziroma negotovost
smo merili kot zaznavo zaposlenih glede možnosti izgube zaposlitve
(skrb glede možne izgube zaposlitve; nezanesljivost zaposlitve) in kot
zaznavo glede težavnosti pridobiti novo službo (marketability).
Pripadnostje bila merjena kot sestavina: (1) emotivne pripadnosti in
(2) kalkulativne pripadnosti. Prva je bila merjena na dveh dimenzijah:
»delati več in bolje, da bi pomagal k uspehu podjetja« in »ponosen sem
na podjetje«; druga pa na dimenzijah: »če bi imel možnost, bi zapustil
organizacijo« in »zavrnil bi drugo delo, tudi če bi imel možnost«.
Grafično bi model lahko predstavili na naslednji način (tabela 2)
Tabela 2: Vpliva prediktorjev na pripadnost
NEGOTOVOST

EMOTIVNA
PRIPADNOST
KAKLKULATIVNA
PRIPADNOST

ZADOVOLJSTVO
IZKUŠNJE
VREDNOTE
OSEBNE ZNAČILNOSTI
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V izpeljavi uvodno postavljenih izhodišč lahko pričakujemo te vplive:
1. Negotovost naj bi negativno vplivala na pripadnost: bolj ko je negotovost velika, manjša je pripadnostkot vidik preračunane vrednosti
zaposlitve.
2. Večja stopnja zadovoljstva pri delu povečuje pripadnost.
3. Dobre delovne pogoji povečujejo pripadnost, slabi jo zmanjšujejo.
4. Vrednote vplivajo na lojanost: materialistična vrednotna usmeritev
zmanjšuje pripadnost, postmaterialistična pa povečuje. Na lojanost
vpliva tudi zaznava distrubutivne pravičnosti.
5. Sociodemografske značilnosti bodo izkazovale manjši vpliv na pripadnost kot zadovoljstvo, delovni pogoji in vrednote:
a) starost in vodilni položaj vplivata v naslednji smeri: višja starost in
višji položaj v organizacijski hierarhiji povečujeta pripadnost;
b) izobrazba negativno vpliva na pripadnost;
c) članstvo v sindikatu pozitivno vpliva na pripadnostv državah s konsezualnimi industrijskimi odnosi.

Podatki in metoda
Analiza je narejena na podatkih iz raziskave International Social Survey
Programme
Work Orientations II, ISSP 1997 (ADP, 1999; Jowell, 1997; Mohler,
1997; Robert, 1997; Toš, 1997; Tsuji, 1997). The ISSP is a continuing
annual programme of cross-national collaboration on surveys covering
topics important for social science research (Davis and Jowell, 1989). Pri
koncipiranju raziskave so sodelovali predstavniki sodelujočih držav. Gre
za ponovitev raziskave Work Orientations I, ISSP 1989.
Raziskava je potekala tako, da so v vsaki od sodelujočih držav pripravili angleškemu izivirniku identičen prevod v nacionalne jezike. Cilj prevoda je zagotoviti postopkovno ekvivalenco merskih inštrumentov, se
pravi, na enak način zastaviti vprašanja in izvesti anketo, kar je pogoj za
primerljivost rezultatov v kvantitivni analizi, če hočemo ohraniti metodološke učinke konstantne (Martin, 1983). Anketa je povsod izvedena na
slučajnih reprezentativnih vzorcih za posamezne države z realiziranimi
vzorci okrog N = 1000 ali več po posameznih državah. Terenski podatki
so v letu 1997. Med terenskimi metodami smo v Sloveniji in na Madžarskem uporabili osebne intervjuje, izvedene s pomočjo priučenih anketarjev, v Veliki Britaniji so v okviru Javnega mnenja udeleženci sami izpolnjevali ankete, v Nemčiji pa so bili podatki zbrani s pomočjo pisemske
ankete. Responzivne stopnje za ankete so običajno presegle 60 %.
Raziskovalni design v pričujoči študiji sledi vzoru primerjalne raziskave, pri kateri opazujemo, koliko se pojasnitev, dobljena v posamezni
državi, lahko posploši in potrdi v nacionalnih in kulturnih okoljih različnih držav. Izbrane države so vse razvite industrijske države zahodnega
tipa, ki pa se razlikujejo po svojih kulturnih tradicijah in vrednostnih
usmeritvah. Če pri opazovanju konfiguracije dejavnikov, ki vplivajo na
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pripadnost, naletimo na razlike med državami, jih v smislu ekstenzivnega iskanja smiselnih razlag poizkušamo razumeti na podlagi posebnosti
posamezne države (glej Ragin 1994).
Odvisni spremenljivki sta indeksa Emotivna pripadnost in Kalkulativna pripadnost, ki kljub medsebojni povezanosti izražata svojska konceptualna ozadja, ki se kažeju tudi v moči in konfiguraciji prediktorjev.
Predpostavljamo intervalno naravo upoštevanih spremenljivk. Kjer je
vsebinska in empirična povezanost posameznih indikatorjev dopuščala,
smo jih združevali v indekse (Priloge). S tem smo nekoliko zmanjšali
kompleksnost analiz, povečali zanesljivost merjenja posameznih konceptov in se izognili možni kolinearnosti med prediktorji v regresijski enačbi. V Tabeli 1 so naštete vse spremenljivke, ki so upoštevane v analizi, s
pripadajočim koeficientom reliability Cronbachov Š (Carmines in Zeller,
1979).
Analize so izvedene ločeno po državah za vsako od odvisnih spremenljivk. Uporabljamo preproste analitične tehnike, kot so korelacijski koeficienti in OLS regresijska enačba. Nekoliko bolj deskriptivno je zastavljen
pregled prediktorjev, ločeno po sklopih. Za vsak sklop posebej je izvedena regresijska enačba. Na ta način se dodatno osvetlijo razlike med državami po teži posameznih sklopov v povezavi z odvisnima spremenljivkama. Končna regresijska enačba pa upošteva vse dejavnike hkrati, pri
čemer se pokaže neposreden učinek posameznega dejavnika, neodvisen
od drugih dejavnikov, ki nastopajo v enačbi. V tem modelu se pokaže,
kateri so najmočnejši prediktorji in koliko je v seštevku skupno pojasnjene variance odvisnih spremenljivk.
Iz pregleda stopenj zanesljivosti (Tabela 4) je mogoče razbrati zadovljivo stopnjo med 0,6 in 0,7 pri večini indeksov vključenih v analizo, s
posameznimi odstopanji navzdol, na primer pri kalkulativni pripadnosti
v Zahodni Nemčiji in na Japonskem.

Rezultati
Na začetku smo se usmerili na testiranje prvega dela modela in se ukvarjali s petimi sklopi prediktorjev pripadnosti. V ta namen smo izpeljali
analizo deskriptivnih značilnosti posameznih spremenljivk in bivariantno analizo korelacij med spremenljivkami, vključenimi v model. Tabela 3
kaže povprečne vrednosti spremenljivk, numeruse in koeficient Alpha
za skale indeksov, pri čemer treba opozoriti na zelo nizke vrednosti pri
itemu Kvaliteta dela posameznika in Stopnja avtonomije na japonskem
vzorcu. Ker smo se osredotočili le na spremenljivke, ki so kazale močnejšo povezanost z pripadnostjo, smo nekatere od njih pri razlagi rezultatov
manj poudarili.

emotivna pripadnost [2..10]
kalkulativna pripadnost [2..10]
negotovost (izguba dela + negotovost zap) [2..9]
negotovost (dostopnost zaposlitve) [1..5]
zadovoljstvo (z managementom, sodelavci, splošno) [3..17]
pomen kvalitete dela (materialna) [2..10]
pomen kvalitete dela (individualna) [2..10]
pomen kvalitete dela (post material) [2..10]
delovna izkušnje (izčrpujoče ) [1..5]
delovna izkušnje (fizično ) [1..5]
delovna izkušnje (stresno ) [1..5]
delovna izkušnje (navarno ) [1..5]
učinkovitost (boljše delo ) [1..3]
učinkovitost (več denarja ) [1..3]
notranji (delo / zaslužek ) [1..5]
notranji (ne za denar ) [1..5]
urednota dela materialna [3..15]
urednota dela avtonomja [3..15]
urednota dela post material [2..10]
pravično plačilo (delovna učinkovitost) [1..5]
pravično plačilo (družinske obvesnosti) [1..5]
pravično plačilo (izobrazba) [1..5]
pravično plačilo (kalkulativna pripadnost) [1..5]
starost (leta)
izobrazba (leta)
članstvo v sindikatih [1..0]
privatni sektor [1..0]
nadrejeni položaj [1..0]

povprečje
6.99
5.9
4.2
3.62
13.42
5.35
8.19
6.99
2.67
3.76
2.76
4.15
2.46
2.11
3.41
3.61
12.24
12.24
7.26
4.28
2.75
2.8
2.78
40.77
11.76
0.23
0.68
0.45

Zah. Nemčija
N
?
681
0.65
609
0.49
702
0.73
696
..
684
0.65
694
0.5
723
0.66
696
0.7
735
..
732
..
734
..
720
..
715
..
680
..
721
..
698
..
712
0.59
702
0.45
691
0.8
736
..
722
..
731
..
723
..
741
..
706
..
748
..
748
..
748
..
povprečje
7.22
5.55
4.64
3.38
13.31
4.99
7.63
7.32
2.61
3.49
2.87
4.09
2.34
2.18
3.16
3.31
12.41
11.64
7.63
4.25
2.62
3.01
2.83
39.43
12.27
0.29
0.74
0.28

Velika britanija
N
?
574
0.75
560
0.59
613
0.61
612
..
584
0.68
605
0.61
613
0.57
602
0.74
619
..
620
..
620
..
615
..
610
..
570
..
606
..
603
..
608
0.56
601
0.47
602
0.79
612
..
600
..
606
..
606
..
628
..
616
..
628
..
628
..
628
..
povprečje
7.07
5.52
4.61
3.83
12.45
4.68
7.45
7.78
2.46
3.26
2.77
3.52
2.25
2.32
3.2
3.54
13.03
11.73
7.98
4.39
2.82
3.45
3.14
37.51
11.72
0.21
0.55
0.14

Madžarska
N
?
628
0.7
615
0.67
635
0.66
627
..
586
0.6
624
0.61
633
0.61
627
0.73
635
..
637
..
637
..
636
..
637
..
606
..
634
..
636
..
634
0.53
630
0.52
632
0.79
634
..
630
..
633
..
634
..
637
..
637
..
637
..
637
..
637
..

Tabela 3: Povprečne vrednosti in Chronbachov koeficient zanesljivosti za lestvice in variable v analizi po državah (vir: ISSP1997)
povprečje
7.41
5.24
4.56
3.6
12.4
5.66
7.92
8.05
2.51
3.83
3
3.77
2.43
2.33
3.09
2.93
13.14
13.07
8.46
4.48
2.6
3.72
3.25
36.65
11.86
0.51
0.43
0.29

Slovenija
N
?
521
0.74
498
0.59
526
0.52
528
..
505
0.66
523
0.62
534
0.56
519
0.65
537
..
537
..
533
..
533
..
529
..
507
..
532
..
526
..
531
0.5
526
0.59
536
0.71
536
..
525
..
535
..
535
..
536
..
514
..
538
..
538
..
538
..
povprečje
7.28
6.55
3.73
4.3
12.55
4.71
6.45
7.08
2.94
3.6
2.82
3.97
1.92
2.08
3.09
3.98
10.83
10.65
7.64
3.97
3.03
2.46
2.73
44.73
12.41
0.21
0.84
0.23

Japonska
N
746
729
742
753
687
728
768
732
774
772
776
775
768
740
766
769
736
744
755
764
735
754
757
777
730
777
777
777
?
0.63
0.45
0.46
..
0.63
0.59
0.32
0.77
..
..
..
..
..
..
..
..
0.57
0.31
0.8
..
..
..
..
..
..
..
..
..
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Najvišjo vrednost emotivne pripadnosti je najti v Sloveniji (7,41), nato
na Japonskem (7,28), na tretjem mestu je VB (7,22), sledi Madžarska
(7,07) in na zadnjem mestu je Zahodn Nemčija (6,99).Verjetno ni naključje, da sta se na prvih dveh mestih znašli državi, ki smo ju po prevladujoči vrednotni usmeritvi opredelili kot kolektivistični. Za Japonsko so
v različnih raziskavah analitiki ugotavljali visoko pripadnost zaposlenih.
Preseneča pa dejstvo, da je Slovenija na dimenziji emotivne pripadnosti
še višje, čeprav razlika ni velika. Takšnega rezultata nismo pričakovali
predvsem zaradi dejstva, da je Slovenija tranzicijska družba, v kateri
negotovost, ki je zaposleni v preteklosti niso čutili, zdaj močno vpliva na
pripadnost. Rezultat glede Madžarske je pričakovan, preseneča pa uvrstitevVB, ki smo jo po prevladujočih vrednotnih orientacijah opredelili kot
izrazito individualistično družbo. S tega vidika bo analiza moči posameznih sklopov prediktorjev zelo zanimiva, saj nam šele omogoča odkriti
naravo pripadnosti v posamezni državi.
Vrednosti kalkulativne pripadnosti pa si sledijo v tem vrstnem redu:
Japonska (6,55), Zahodna Nemčija (5,90), VB (5,55), Madžarska (5,52) in
Slovenija (5,24). Slovenija ima hkrati najvišjo stopnjo emotivne in najnižjo stopnjo kalkulativne pripadnosti. Japonska pa ima hkrati drugo najvišjo stopnjo emotivne pripadnosti in najvišjo kalkulativne pripadnosti.
Tudi zgornji rezultat je presenetljiv, ker kaže na to, da so Slovenci glede
pripadnosti svojim organizacijam najmanj oportunistično naravnani.
Med tranzicijo so bila slovenska podjetja izpostavljena velikim pritiskom
prestrukturiranja in posledično zmanjševanju delovne sile. Vse to je imelo posledice na spremembo emotivne klime v organizacijah, zato je bilo
pričakovati tudi spremembe v smeri odtegovanja pripadnosti zaposlenih
ali vsaj prisotnost visoke stopnje kalkulativne pripadnosti. Vendar se je
izkazalo, da je med vsemi državami Slovenija z najnižjo stopnjo instrumentalne vključenosti posameznika v organizacijo. V model vključeni
sklopi prediktorjev nam bodo razložili, s katerim od njih lahko razložimo
dobljene rezultate.
Pri prvem koraku nas je zanimala teža posameznih sklopov prediktorjev za obe vrsti oziroma komponenti pripadnosti. V ta namen smo izvedli
regresijsko analizo petih sklopov prediktorjev za vsako državo posebej.
Pripadnostje predstavljala odvisno spremenljivko, različni sklopi prediktorjev pa neodvisne spremenljivke v multivariantnem modelu.
Tabela 4 kaže rezultate regresijske analize za emotive pripadnost po
posameznih sklopih prediktorjev v različnih državah. Poleg vrednosti
korelacijskega koeficienta, dobljenega z bivariantno analizo, tabela prikazuje Beta koefficient, t-test, level of significance in R square.

Model 1
(konstanta)
t
negotovost (izguba dela + negotovost zap) [2..9]
t
negotovost (dostopnost zaposlitve) [1..5]
t
R2
Model 2
(konstanta)
t
zadovoljstvo (z managementom, sodelavci, splošno)
t
R2
Model 3
(konstanta)
t
pomen kvalitete dela (materialna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (individualna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (post material) [2..10]
t
delovne izkušnje (izčrpujoče ) [1..5]
t
delovne izkušnje (fizično ) [1..5]
t
delovne izkušnje (stresno ) [1..5]
t
delovne izkušnje (navarno ) [1..5]
t
R2
Model 4
(konstanta)
t
učinkovitost (boljše delo ) [1..3]
t
učinkovitost (več denarja ) [1..3]
0.13

0.3

r

0.06

0.06

–0.01

–0.04

0.07

0.34

0.3

r

0.4

r

–0.15

–0.09

r

Zahodna Nemčija
B
Sig.
r
7.79
28.52
0
–0.05
–0.12
–1.23
0.22
–0.14
–0.15
–1.82
0.07
0.02
B
Sig.
r
2.49
5.26
0
0.34
0.55
9.82
0
0.19
B
Sig.
r
3.34
6.02
0
0.18
0.32
4.22
0
0.34
0.44
6.26
0
–0.04
0.24
–1.29
0.2
–0.18
–0.02
–1.51
0.13
–0.11
0.1
–1.4
0.16
0.23
0
2.29
0.02
0.12
0.2
1.56
0.12
0.18
B
Sig.
r
2.87
3.52
0
0.69
0.3
6.14
0
0.16
0.09

Velika britanija
B
Sig.
7.92
30.2
0
–0.03
–0.56
0.57
–0.17
–2.52
0.01
0.02
B
Sig.
2.56
6.85
0
0.35
12.7
0
0.28
B
Sig.
2.69
5.55
0
0.18
4.54
0
0.37
7.45
0
0.05
1.12
0.26
–0.26
–2.71
0.01
0.06
1.01
0.31
–0.01
–0.06
0.95
0.22
3.36
0
0.28
B
Sig.
2.39
3.09
0
0.71
6.36
0
0.25
0.02

0.26

r

0.03

–0.07

0.08

–0.03

0.37

0.43

0.34

r

0.47

r

–0.09

–0.32

r

Madžarska
B
Sig.
8.14
28.45
0
–0.3
–6.76
0
0.06
0.83
0.41
0.09
B
Sig.
2.16
5.35
0
0.39
12.07
0
0.22
B
Sig.
2.54
5.77
0
0.29
6.57
0
0.22
4.21
0
0.27
5.6
0
–0.04
–0.5
0.62
0.03
0.44
0.66
–0.13
–2.18
0.03
–0.06
–1.2
0.23
0.3
B
Sig.
3.45
3.98
0
0.56
5.01
0
–0.06
0.04

0.15

r

0.07

–0.05

0.1

0.08

0.25

0.27

0.24

r

0.35

r

–0.05

–0.11

r

Tabela 4: Multiple regresijske enačbe za emotivno pripadnost po posameznih skupinah dejavnikov, ločene po državah (vir:ISSP1997)
Slovenija
B
8.17
22.33
–0.08
–1.54
–0.13
–1.42
0.01
B
4.06
8.77
0.26
7.21
0.12
B
3.92
6.97
0.17
3.54
0.1
1.82
0.21
3.71
0.07
0.59
0.04
0.58
–0.12
–1.55
0.01
0.17
0.14
B
3.25
3
0.35
2.77
0.13
0.01

0

Sig.

0.86

0.12

0.56

0.56

0

0.07

0

0

Sig.

0

0

Sig.

0.16

0.12

0

Sig.

0.1

0.25

r

–0.02

0.03

0.02

0.01

0.39

0.34

0.27

r

0.38

r

–0.07

–0.13

r

Japonska
B
Sig.
8.39
19.28
0
–0.09
–1.82
0.07
–0.15
–1.64
0.1
0.01
B
Sig.
3.05
6.08
0
0.35
8.77
0
0.14
B
Sig.
3.64
6.83
0
0.18
4.2
0
0.17
4.25
0
0.22
5.93
0
–0.06
–0.62
0.54
0.05
0.53
0.59
–0.03
–0.29
0.77
0.08
0.92
0.36
0.19
B
Sig.
0.44
0.51
0.61
0.54
4.45
0
0.26
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(PRE)MOČ NOTRANJIH DELEŽNIKOV V SLOVENSKIH PODJETJIH

t
notranji (delo / zaslužek ) [1..5]
t
notranji (ne za denar ) [1..5]
t
urednota dela materialna [3..15]
t
urednota dela avtonomja [3..15]
t
urednota dela post material [2..10]
t
pravično plačilo (delovna učinkovitost) [1..5]
t
pravično plačilo (družinske obvesnosti) [1..5]
t
pravično plačilo (izobrazba) [1..5]
t
pravično plačilo (kalkulativna pripadnost) [1..5]
t
R2
Model 5
(konstanta)
t
starost (leta)
t
izobrazba (leta)
t
članstvo v sindikatih [1..0]
t
privatni sektor [1..0]
t
nadrejeni položaj [1..0]
t
R2
0.22

0.14

–0.11

–0.06

0.06

r

0.06

0.1

–0.09

0.17

0.06

–0.01

0.2

0.21

0.11

Zahodna Nemčija
1.25
0.21
0.07
1.06
0.29
0.23
2.79
0.01
0.12
2.44
0.02
–0.09
–1.93
0.05
0.03
0.64
0.52
0.19
1.59
0.11
–0.16
–2.39
0.02
0
0.05
0.96
0.02
0.31
0.76
0.2
B
Sig.
6.85
16.04
0
0.01
1.49
0.14
–0.04
–1.79
0.07
–0.35
–2.02
0.04
0.27
1.66
0.1
0.5
3.41
0
0.07
0.08

–0.04

–0.09

–0.02

0.18

r

–0.03

0.04

–0.03

0.15

0.15

0.12

0.08

0.28

0.25

Velika britanija
1.8
0.07
0.1
1.45
0.15
0.18
2.46
0.01
0.05
1.1
0.27
0.01
0.19
0.85
0.09
1.57
0.12
0.11
1.15
0.25
–0.08
–1.11
0.27
0.12
1.5
0.13
–0.11
–1.42
0.16
0.2
B
Sig.
6.48
12.5
0
0.03
4.3
0
–0.02
–0.56
0.58
–0.27
–1.63
0.1
–0.21
–1.16
0.25
0.33
2.05
0.04
0.07
0.18

0.07

–0.02

0.17

0.1

r

0.11

0.04

–0.02

0.02

0.2

0.13

0.02

0.27

0.17

Madžarska
–0.46
0.65
0.17
2.5
0.01
0.32
4.49
0
–0.08
–1.54
0.12
0.02
0.62
0.54
0.17
3.22
0
–0.13
–1.38
0.17
–0.04
–0.66
0.51
0.03
0.42
0.68
0.21
3.08
0
0.19
B
Sig.
5.18
10.87
0
0.01
1.49
0.14
0.11
3.51
0
–0.06
–0.35
0.73
–0.07
–0.48
0.63
0.79
3.55
0
0.07
0.18

0.04

–0.04

0.09

0.14

r

–0.02

–0.04

0.01

0.07

0.19

0.15

0.05

0.12

0.14

Slovenija
0.77
0.13
1.75
0.13
1.94
0
–0.05
0.06
0.96
0.2
2.73
0.04
0.28
0.08
1.08
–0.13
–1.37
–0.04
–0.51
0.1
B
6.09
11.01
0.02
2.56
0.03
0.9
–0.15
–0.75
–0.09
–0.43
0.53
2.56
0.05
0.01

0.67

0.45

0.37

0.01

0

Sig.

0.61

0.17

0.28

0.78

0.01

0.34

0.96

0.05

0.08

0.44

0.23

0.04

0.01

0.13

0.15

r

–0.05

0

0.03

0.15

0.31

0.14

0.09

0.15

0.17

Japonska
1.99
0.05
0.19
3.29
0
0.1
1.44
0.15
0.06
1.24
0.22
0.03
0.59
0.56
0.37
6.13
0
0.28
2.7
0.01
–0.03
–0.38
0.7
–0.11
–1.26
0.21
–0.05
–0.54
0.59
0.2
B
Sig.
4.1
5.76
0
0.02
3.39
0
0.15
4.12
0
0.33
1.61
0.11
–0.07
–0.29
0.78
1.2
5.61
0
0.13
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Model 1
(konstanta)
t
negotovost (izguba dela + negotovost zap) [2..9]
t
negotovost (dostopnost zaposlitve) [1..5]
t
R2
Model 2
(konstanta)
t
zadovolstvo (z managementom, sodelavci, splošno)
t
R2
Model 3
(konstanta)
t
pomen kvalitete dela (materialna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (individualna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (post material) [2..10]
t
delovne izkušnje (izčrpujoče ) [1..5]
t
delovne izkušnje (fizično ) [1..5]
t
delovne izkušnje (stresno ) [1..5]
t
delovne izkušnje (navarno ) [1..5]
t
R2
Model 4
(konstanta)
t
učinkovitost (boljše delo ) [1..3]
t
učinkovitost (več denarja ) [1..3]

–0.08

0.2

r

0.12

0.18

0.17

0.12

0.17

0.44

0.27

r

0.47

r

–0.19

–0.25

r

Zahodna Nemčija
B
Sig.
r
7.42
22.85
0
–0.2
–0.24
–3.89
0
–0.17
–0.18
–1.86
0.06
0.07
B
Sig.
r
0.36
0.63
0.53
0.42
0.58
9.96
0
0.21
B
Sig.
r
–0.31
–0.48
0.63
0.11
0.42
2.09
0.04
0.46
0.49
7.35
0
0.02
0.28
0.45
0.66
0.13
0.05
0.89
0.38
0.04
0.03
0.42
0.68
0.24
0.1
1.99
0.05
0.14
0.11
1.57
0.12
0.23
B
Sig.
r
4.74
4.43
0
0.55
0.22
3.74
0
–0.2
0.02

Velika britanija
B
Sig.
7.29
22.4
0
–0.16
–2.81
0.01
–0.27
–3.25
0
0.06
B
Sig.
–0.47
–1.02
0.31
0.46
13.5
0
0.31
B
Sig.
–0.88
–1.54
0.13
0.33
6.87
0
0.51
8.49
0
0.07
1.39
0.16
–0.18
–1.56
0.12
–0.08
–1.18
0.24
0.07
0.78
0.44
0.25
3.23
0
0.36
B
Sig.
3.24
3.14
0
0.63
4.25
0
–0.04
0

0.2

r

0.04

–0.1

0.07

–0.06

0.25

0.38

0.36

r

0.42

r

–0.09

–0.29

r

Madžarska
B
Sig.
6.96
19.45
0
–0.36
–6.63
0
0.07
0.78
0.44
0.08
B
Sig.
0.21
0.41
0.68
0.43
10.45
0
0.18
B
Sig.
1.1
1.91
0.06
0.32
5.55
0
0.35
5.15
0
0.11
1.76
0.08
–0.03
–0.26
0.8
0
0.01
0.99
–0.13
–1.64
0.1
–0.03
–0.5
0.62
0.22
B
Sig.
4.55
4.04
0
0.64
4.37
0
–0.03
–0.16

0.1

r

0.03

0.01

0.19

0.1

0.2

0.37

0.36

r

0.47

r

–0.17

–0.21

r

Slovenija
B
7.47
15.67
–0.21
–3.29
–0.35
–3.01
0.06
B
–0.4
–0.69
0.45
9.87
0.21
B
1.1
1.51
0.26
4.27
0.32
4.39
0
–0.02
0.03
0.21
0.25
2.68
–0.05
–0.45
–0.18
–2.19
0.19
B
5.26
3.63
0.26
1.5
–0.6

Tabela 5: Multiple regresijske enačbe za kalkulativno pripadnost po posameznih skupinah dejavnikov, ločene po državah (vir: ISSP1997)

0.14

0

Sig.

0.03

0.65

0.01

0.83

0.99

0

0

0.13

Sig.

0

0.49

Sig.

0

0

0

Sig.

–0.04

0.08

r

–0.02

0.18

0.06

0.16

0.27

0.3

0.16

r

0.44

r

0.02

–0.21

r

Japonska
B
7.33
13.61
–0.32
–5.23
0.1
0.87
0.06
B
0.32
0.51
0.5
10.13
0.18
B
1.26
1.85
0.12
2.17
0.2
3.89
0.29
6
0.16
1.22
0.11
0.97
0.32
2.58
–0.08
–0.74
0.19
B
3.06
2.66
0.1
0.6
–0.25
0.55

0.01

Sig.

0.46

0.01

0.33

0.22

0

0

0.03

0.07

Sig.

0

0.61

Sig.

0.39

0

0

Sig.

152
(PRE)MOČ NOTRANJIH DELEŽNIKOV V SLOVENSKIH PODJETJIH

t
notranji (delo / zaslužek ) [1..5]
t
notranji (ne za denar ) [1..5]
t
urednota dela materialna [3..15]
t
urednota dela avtonomja [3..15]
t
urednota dela post material [2..10]
t
pravično plačilo (delovna učinkovitost) [1..5]
t
pravično plačilo (družinske obvesnosti) [1..5]
t
pravično plačilo (izobrazba) [1..5]
t
pravično plačilo (kalkulativna pripadnost) [1..5]
t
R2
Model 5
(konstanta)
t
starost (leta)
t
izobrazba (leta)
t
članstvo v sindikatih [1..0]
t
privatni sektor [1..0]
t
nadrejeni položaj [1..0]
t
R2
0.12

–0.08

–0.07

0.04

0.13

r

–0.05

0.04

–0.02

0.07

0.02

–0.02

–0.14

0.19

0.23

Zahodna Nemčija
–1.2
0.23
0.18
2.05
0.04
0.2
1.87
0.06
–0.15
–2.31
0.02
–0.08
–1.34
0.18
0.05
0.96
0.34
0.3
1.86
0.06
–0.03
–0.29
0.77
0.07
0.69
0.49
–0.04
–0.41
0.69
0.11
B
Sig.
5.41
10.14
0
0.02
2.05
0.04
0
–0.04
0.97
0
–0.01
0.99
–0.4
–1.96
0.05
0.4
2.2
0.03
0.04
0.05

–0.02

–0.07

–0.01

0.14

r

–0.05

0.03

–0.04

0.02

0

0.01

–0.04

0.27

0.26

Velika britanija
–0.24
0.81
0.14
1.57
0.12
0.32
3.39
0
0
0.01
1
–0.03
–0.38
0.7
–0.01
–0.18
0.86
–0.04
–0.32
0.75
0.05
0.49
0.63
0.11
1.01
0.31
–0.13
–1.22
0.22
0.13
B
Sig.
4.49
6.74
0
0.03
3.15
0
0.01
0.32
0.75
–0.27
–1.21
0.23
0.06
0.23
0.81
0.1
0.49
0.62
0.03
0.2

0.04

0.04

0.15

0.11

r

–0.01

0.04

–0.01

–0.05

0.09

0.09

–0.06

0.17

0.12

Madžarska
–0.17
0.87
0.09
0.98
0.33
0.25
2.64
0.01
–0.19
–2.94
0
0.09
1.9
0.06
0.07
1.01
0.31
–0.22
–1.78
0.07
0.04
0.58
0.57
0.12
1.25
0.21
–0.08
–0.89
0.38
0.1
B
Sig.
3.34
5.63
0
0.02
1.96
0.05
0.11
2.83
0
0.1
0.45
0.66
0.04
0.22
0.83
1.02
3.63
0
0.07
0.17

0

–0.05

0.14

0.16

r

–0.05

–0.06

–0.01

0.02

0.07

0.07

–0.08

0.14

0.14

Slovenija
–2.66
0.14
1.34
0.15
1.62
–0.1
–1.15
0.03
0.34
0.11
1.06
0.1
0.57
–0.01
–0.07
–0.1
–0.77
–0.03
–0.27
0.07
B
3.21
4.36
0.03
2.44
0.08
1.84
–0.18
–0.7
–0.13
–0.48
0.45
1.67
0.05
0.1

0.63

0.49

0.07

0.02

0

Sig.

0.78

0.44

0.94

0.57

0.29

0.74

0.25

0.11

0.18

0.01

0.22

–0.03

–0.07

–0.1

0.36

r

0.09

0.03

–0.04

0

0.2

0.07

–0.04

0.19

0.09

Japonska
–1.41
0.03
0.33
0.4
4.37
–0.05
–0.88
0.01
0.13
0.35
4.28
–0.01
–0.08
–0.24
–2.21
0.02
0.17
0.26
2.22
0.13
B
4.12
4.72
0.07
7.88
–0.02
–0.53
0.13
0.49
–0.54
–1.77
0.8
3.05
0.19
0

0.08

0.62

0.6

0

0

Sig.

0.03

0.87

0.03

0.94

0

0.9

0.38

0

0.74

0.16
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(PRE)MOČ NOTRANJIH DELEŽNIKOV V SLOVENSKIH PODJETJIH

Velikost R squera za posamezne sklope prediktorjev kaže, da zadovoljstvo in delovne izkušnje povsod pomembno vplivajo v primerjavi z
drugimi sklopi spremenljivk (12 % do 28 % pojasnjene variance pri prediktorju zadovoljstvo in 14 % do 30 % pojasnjene variance pri prediktorju
delovne izkušnje). Lahko bi rekli, da sta oba sklopa univerzalno pomembna prediktorja pripadnosti. Najvišjo moč imata v VB (28 %), najnižjo pa
v Sloveniji (zadovoljstvo 12 %) in na Japonskem (delovne izkušnje 14 %).
Vrednote kot prediktorji emotivne pripadnosti zasedajo po deležu pojasnjene variance šele tretje mesto. Pojasnijo od 10 % do 20 % variance.
Najmanj v Sloveniji. Demografske značilnosti pojasnijo od 5 % do 13 %
variance. Največ na Japonskem, kjer je najpomembnejši med vsemi
demografskimi spremenljivkami položaj na delovnem mestu (r = .23).
Faktor negotovosti pojasni le od 1 % do 9 % variance. Najmočnejši vpliv
negotovosti je moč zaslediti na Madžarskem, kjer je r = .32.
Tabela 5 prikazuje iste podatke, tokrat za kalkulativno pripadnost.
Tudi tu sta najpomembnejša sklopa, ki sta imela največjo težo že pri
emotivni pripadnosti. To sta delovne izkušnje, ki pojasnijo od 19 % do
36 % variance in zadovoljstvo, ki pojasni od 18 % do 31 % variance. Oba
sklopa prediktorjev lahko razumemo kot najmočnejša prediktorja obeh
komponent pripadnosti. Največjo moč imata v VB in najmanjšo na
Japonskem.
Vrednote se pri vplivu na kalkulativno pripadnostše slabše odrežejo.
Padejo na četrto mesto. Pojasnijo le od 7 % do 13 % celotne variance, kar
je pričakovan rezultat, saj gre pri kalkulativni pripadnosti za racionalen
izračun stroškov, ki jih ima posameznik, če se odloči, da zapusti organizacijo. Največ na Japonskem in v VB (13 %) in najmanj v Sloveniji (7 %).
Demografske značilnosti so pri vplivu na kalkulativno pripadnostnekoliko pomembnejše, saj pojasnijo od 4 % do 19 % celotne variance in po
pomenu prekosijo vrednote, še posebej močan vpliv pa imajo na Japonskem (19 %) in Madžarskem (7 %). Na Japonskem je starost (r = .36)
pomemben prediktor in položaj na delovnem mestu (r = .22) tudi. Na
Mažarskem pa je predvsem položaj na delovnem mestu (r = .20) tisti, ki
izkazuje rahlo povezanost.
Tudi faktor negotovostipostane pomemben, saj pojasni v vsaki državi
od 6 % do 8 % celotne variance. Najvišji je na Madžarskem, kjer je tudi
stopnja brezposlenosti najvišja med vsemi državami, vključenimi v analizo. Takšen rezultat je pričakovan glede na naravo kalkulativne pripadnosti, ki se ocenjuje z zaznavo zaposlenih glede lastne investicije v organizacijo in možnosti, ki jih ima na trgu delovne sile (Meyer in Allen, 1997).
Tabela 6 kaže regresijsko enačbo za emotivno pripadnostglede na vse
faktorje skupaj po različnih državah. Vključuje Beta koeficient, t statistiko in stopnjo signifikance. Na koncu da informacijo o skupni pojasnjeni
varianci za vsako državo posebej. Model največ skupne variance emotiv-
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ne pripadnosti pojasni v VB in na Madžarksem (47 %). Nato sledita
Zahodna Nemčija s 40 % in Japonska z 38 % pojasnjene variance. Na zadnjem mestu pa je Slovenija, kjer model pojasni le 25 % variance.
Končni model kaže vpliv posamezne spremenljivke na emotivno pripadnostv vsaki državi ob upoštevanju vpliva vseh drugih spremenljivk v
modelu. Pokaže nam, katere so najpomembnejše spremenljivke, ki delujejo kot prediktorji v posamezni državi. V tem smislu nam omogočajo, da
za vsako državo lahko izdelamo profil pripadnosti, ki ga določajo pomembni prediktorji (signifikanca < .05)
Še enkrat se pokaže, da imajo zadovoljstvo in delovne izkušnje univerzalen vpliv, povsod so namreč signifikanto in močno povezana z emotivno
pripadnostjo. Delovne izkušnje v svoji materialistični komponenti izpričujejo povsoden vpliv, druge komponente kvalitete dela pa so zelo različno zastopane v posameznih državah. »Kvaliteta dela posameznika« ima
signifikanten vpliv le v VB. »Pos-materialistična kvaliteta dela« pa je signifikantna na Madžarskem in Japonskem z nekoliko nižjo signifikanco
pa tudi v Sloveniji. Zanimivo je, da v teh treh državah postmaterialistična
komponenta izkazuje samostojen vpliv, ki se ne izčrpa skozi preostale
spremenljivke. Vprašamo se lahko, ali gre tu za drugačno poklicno etiko,
za katero ni toliko pomembno, koliko zaslužiš na delovnem mestu, temveč ali in koliko lahko prispevaš k skupni blaginji.
Nekateri pogoji dela (predvsem nevarno in izčrpavajoče delo) so se
pokazali kot negativni prediktorji pripadnosti na Madžarskem in Japonskem ter v VB. V VB pa se je fizično težko delo izkazalo kot signifikanten
prediktor, ki močno pozitivno vpliva na pripadnost. Pogoji dela ne kažejo kakšnega posebej močnega in med državami konsistentnega vpliva.
Izjem, ki jih opazimo, ne moremo interpretirati skozi katero od v uvodu
začrtanih delitev držav.
Vrednote so univerzalno pomembne le v eni razsežnosti, in sicer »storilnostna« motivacija je povsod pozitivna in večinoma signifikantna. To
velja za intrinsično usmerjenost v delo. Usmerjenost v avtonomnost na
delovnem mestu pa pomembno vpliva na emotivno privrženost samo v
Nemčiji. Usmerjenost v postmaterialističo naravo dela je signifikantna le
na Japonskem. Pač pa se je distributivna pravičnost izkazala kot pomemben prediktor emotivne pripadnosti na Madžarskem in v Zahodni Nemčija. Na Madžarskem je privrženost organizaciji tisti dejavnik, ki bi po
mnenju zaposlenih v veliki meri moral določati zaslužek posameznika.
Če so ta pričakovanja uresničena, bodo zaposleni izkazovali večjo emotivno pripadnost organizaciji, v kateri so zaposleni. V Zahodni Nemčiji
pa so nasprotno zaposleni prepričani, da družinske obveznosti kot ena
od osnov pravičnosti, nikakor ne smejo bili izhodišče za nagrajevanje posameznikov. Kadar opazijo tovrstno nepravičnost, takoj odtegnejo svojo
emotivno privrženost.
Demografske značilnosti imajo v posameznih državah različen vpliv.
Izobrazba se je kot negativen prediktor emotivne pripadnosti izkazala v
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pravično plačilo (delovna učinkovitost) [1..5]

(konstanta)
t
negotovost (izguba dela + negotovost zap) [2..9]
t
Negotovost (dostopnost zaposlitve) [1..5]
t
zadovolstvo (z managementom, sodelavci, splošno) [3..17]
t
pomen kvalitete dela (materialna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (individualna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (post material) [2..10]
t
delovne izkušnje (izčrpujoče ) [1..5]
t
delovne izkušnje (fizično ) [1..5]
t
delovne izkušnje (stresno ) [1..5]
t
delovne izkušnje (navarno ) [1..5]
t
učinkovitost (boljše delo ) [1..3]
t
učinkovitost (več denarja ) [1..3]
t
notranji (delo / zaslužek ) [1..5]
t
notranji (ne za denar ) [1..5]
t
urednota dela materialna [3..15]
t
urednota dela avtonomja [3..15]
t
urednota dela post material [2..10]

Zah Nemčija
B
Sig.
–0.12
–0.12
0.91
0.03
0.68
0.5
0.01
0.09
0.93
0.22
5.7
0
0.17
4.05
0
0.11
1.85
0.07
–0.01
–0.26
0.79
–0.11
–1.02
0.31
–0.02
–0.25
0.81
0.13
1.34
0.18
0.02
0.3
0.77
0.49
4.54
0
0.22
1.91
0.06
0.08
1.25
0.21
0.13
1.73
0.08
0.09
1.91
0.06
–0.09
–2.2
0.03
0.01
B
Sig.
0.03

Velika britanija
B
Sig.
–0.52
–0.56
0.58
0.02
0.58
0.56
–0.01
–0.13
0.9
0.25
7.63
0
0.12
2.71
0.01
0.15
2.92
0
–0.01
–0.27
0.79
–0.19
–2.18
0.03
0.13
2.12
0.03
–0.06
–0.84
0.4
0.04
0.65
0.51
0.36
3.44
0
0.18
1.49
0.14
0.03
0.56
0.57
0.11
1.71
0.09
0.05
1.11
0.27
–0.05
–1.23
0.22
0.09
B
Sig.
0.07

Madžarska
B
Sig.
–0.27
–0.27
0.79
–0.07
–1.83
0.07
0.08
1.39
0.17
0.24
7.62
0
0.2
4.46
0
0.07
1.41
0.16
0.17
3.55
0
–0.04
–0.44
0.66
–0.02
–0.38
0.71
–0.08
–1.36
0.17
–0.1
–2.17
0.03
0.35
3.55
0
0.02
0.16
0.87
0.07
1.14
0.26
0.22
3.55
0
–0.07
–1.66
0.1
0.02
0.58
0.56
0.06
B
Sig.
–0.17

Slovenija
B
Sig.
–1.01
–0.72
0.47
0.02
0.46
0.65
0.01
0.15
0.88
0.19
4.31
0
0.11
2.02
0.04
0.02
0.39
0.7
0.11
1.78
0.08
0.06
0.56
0.58
–0.03
–0.36
0.72
–0.06
–0.78
0.43
0
0.06
0.95
0.22
1.73
0.09
0.33
2.08
0.04
0.06
0.86
0.39
0.08
1.2
0.23
0.04
0.57
0.57
0.01
0.11
0.91
0.12
B
Sig.
0.05

Tabela 6: Multiple regresijske enačbe za emotivno pripadnost po podejavnikih, ločene po državah (vir:ISSP1997)
Japonska
B
–2.89
–2.35
0.07
1.52
–0.08
–1.03
0.25
5.94
0.09
2.12
0.07
1.76
0.11
2.77
–0.05
–0.49
0.02
0.22
–0.13
–1.37
0
0
0.28
2.4
0.22
1.79
0.1
1.78
0.06
0.94
0.01
0.25
0.03
0.67
0.25
B
0.13
Sig.

0.5

0.8

0.35

0.08

0.07

0.02

1

0.17

0.83

0.62

0.01

0.08

0.03

0

0.3

0.13

0.02

Sig.
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Veliki Britaniji in Zahodni Nemčiji. V obeh državah so bolj izobraženi
zaposleni manj emotivno vezani na organizacijo, v kateri delajo. Na
Japonskem pa so bolj izobraženi posamezniki bolj emotivno pripadni
organizaciji. Starost se je kot pomemben prediktor izkazala v Sloveniji in
VB. Položaj na delovnem mestu pa je signifikantno povezan z pripadnostjo na Madžarskem in Japonskem. Na Japonskem so kot pomemben
dejavnik pripadnosti izkažejo tudi sindikati.

t
pravično plačilo (družinske obvesnosti) [1..5]
t
pravično plačilo (izobrazba) [1..5]
t
pravično plačilo (kalkulativna pripadnost) [1..5]
t
starost (leta)
t
izobrazba (leta)
t
članstvo v sindikatih [1..0]
t
privatni sektor [1..0]
t
nadrejeni položaj [1..0]
t
R2

Zah Nemčija
0.27
0.79
–0.15
–2.31
0.02
–0.05
–0.78
0.43
0.04
0.58
0.56
0.01
1.92
0.06
–0.04
–1.93
0.05
–0.29
–1.91
0.06
0.18
1.21
0.23
0.06
0.43
0.67
0.4

Velika britanija
0.85
0.4
–0.02
–0.36
0.72
0.1
1.51
0.13
–0.11
–1.63
0.1
0.02
2.87
0
–0.05
–2.32
0.02
0.11
0.77
0.44
0.08
0.52
0.6
0.13
0.95
0.34
0.47

Madžarska
–2.08
0.04
–0.01
–0.11
0.91
–0.01
–0.24
0.81
0.2
3.41
0
0.01
1.28
0.2
0.05
1.45
0.15
–0.07
–0.5
0.62
–0.14
–1.09
0.28
0.39
2.21
0.03
0.47

Slovenija
0.43
0.09
1.24
–0.16
–1.77
–0.04
–0.45
0.02
2.53
0.02
0.65
0.02
0.1
–0.02
–0.09
0.23
1.16
0.25
0.25

0.93

0.92

0.52

0.01

0.66

0.08

0.22

0.67

Japonska
1.38
0.03
0.36
–0.14
–1.72
0.01đ
0.16
0.01
1.28
0.08
2.17
0.48
2.53
0.21
0.94
0.77
3.89
0.38
0

0.35

0.01

0.03

0.2

0.87

0.09

0.72

0.17
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Tabela 7 kaže regresijsko enačbo za kalkulativno pripradnost v posamezni državi. 50 % celotne variance je s tem modelom pojasnjeno v VB,
41 % na Japonskem, 37 % na Madžarskem, 36 % v Zahodni Nemčiji in
33 % v Sloveniji.
Za kalkulativno pripadnost so se kot univerzalni prediktorji pokazali
starost, zadovoljstvo in delo, ki omogoča zaposlenim zadostno stopnjo
avtonomije. Nekoliko preseneča signifikantnost starosti, ki jo gre razumeti kot pozitiven prediktor pripadnosti, ki je verjetno povezan s stažem.
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(konstanta)
t
negotovost (izguba dela + negotovost zap) [2..9]
t
negotovost (dostopnost zaposlitve)
t
zadovolstvo (z managementom, sodelavci, splošno) [3..17]
t
pomen kvalitete dela (materialna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (individualna) [2..10]
t
pomen kvalitete dela (post material) [2..10]
t
delovne izkušnje (izčrpujoče ) [1..5]
t
delovne izkušnje (fizično ) [1..5]
t
delovne izkušnje (stresno ) [1..5]
t
delovne izkušnje (navarno ) [1..5]
t
storilnost (boljše delo ) [1..3]
t
storilnost (več denarja ) [1..3]
t
notranji (delo / zaslužek ) [1..5]
t
notranji (ne za denar ) [1..5]
t
urednota dela materialna [3..15]
t
urednota dela avtonomja [3..15]
t
urednota dela post material [2..10]
t
osnova za plačilo (delovna učinkovitost) [1..5]

Zah Nemčija
B
Sig.
0.3
0.24
0.81
–0.04
–0.73
0.47
–0.05
–0.54
0.59
0.24
4.73
0
0.12
2.15
0.03
0.3
4.14
0
–0.05
–0.96
0.34
0
0.02
0.98
0.05
0.59
0.55
0.11
0.91
0.37
0.09
0.99
0.32
0.21
1.53
0.13
–0.03
–0.18
0.86
0.16
1.97
0.05
0.08
0.84
0.4
–0.16
–2.66
0.01
–0.12
–2.3
0.02
0.04
0.67
0.5
0.15

Velika britanija
B
Sig.
–1.08
–0.92
0.36
–0.08
–1.62
0.11
–0.01
–0.18
0.86
0.27
6.53
0
0.22
4.11
0
0.32
4.8
0
0.07
1.38
0.17
–0.22
–1.99
0.05
–0.01
–0.17
0.87
–0.01
–0.07
0.94
0.04
0.47
0.64
0.16
1.21
0.23
–0.2
–1.28
0.2
0.06
0.86
0.39
0.2
2.55
0.01
–0.02
–0.43
0.67
–0.12
–2.2
0.03
–0.02
–0.28
0.78
–0.02

Madžarska
B
Sig.
1.01
0.76
0.45
–0.15
–2.73
0.01
0.14
1.75
0.08
0.26
5.92
0
0.23
3.72
0
0.22
3.21
0
0.06
0.9
0.37
–0.08
–0.68
0.5
–0.04
–0.57
0.57
–0.06
–0.76
0.45
–0.08
–1.29
0.2
0.36
2.67
0.01
0.01
0.1
0.92
–0.03
–0.35
0.73
0.13
1.58
0.12
–0.18
–3.12
0
0.09
2.02
0.04
–0.07
–1.12
0.26
–0.3

Slovenija
B
–0.72
–0.42
–0.03
–0.51
–0.17
–1.53
0.36
6.46
0.1
1.55
0.19
2.56
–0.13
–1.66
0.1
0.68
0.12
1.22
–0.03
–0.28
–0.23
–2.89
0.1
0.66
–0.34
–1.72
0.15
1.54
0.03
0.36
–0.01
–0.07
–0.05
–0.77
0.04
0.42
0.18
0.68

0.44

0.94

0.72

0.12

0.09

0.51

0

0.78

0.22

0.5

0.1

0.01

0.12

0

0.13

0.61

0.68

Sig.

Tabela 7: Multiple regresijske enačbe za kalkulativno pripadnost po podejavnikih, ločene po državah (vir:ISSP1997)
Japonska
B
–0.16
–0.11
–0.09
–1.59
0.09
0.9
0.33
6.38
0.06
1.05
0.12
2.42
0.16
3.34
0.08
0.7
0.06
0.62
0.02
0.14
–0.2
–1.96
–0.08
–0.58
–0.44
–2.86
–0.02
–0.33
0.22
2.76
–0.04
–0.73
–0.03
–0.44
0.08
1.03
–0.1
0.3

0.66

0.46

0.01

0.74

0

0.56

0.05

0.89

0.53

0.48

0

0.02

0.29

0

0.37

0.11

0.91

Sig.
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To je razlaga, ki je v skladu z literaturo in raziskavami (Meyer in Allen,
1997). Preseneča tudi večji pomen avtonomije na delovnem mestu kot pa
materialnih možnosti za delo. Avtonomnost na delovnem mestu je kot
pogoj kalkulativne pripadnosti pomembna v vseh državah, dobre materialne možnosti so za razvoj kalkulativne pripadnosti pomembne samo v
Zahodni Nemčiji in Veliki Britaniji in na Madžarskem. Avtonomnost na
delovnem mestu je pomemben element pri izračunu prednosti, ki jih zaposlitev prinaša za posameznika v primerjavi z dostopnimi alternativami

t
osnova za plačilo (družinske obvesnosti) [1..5]
t
osnova za plačilo (izobrazba) [1..5]
t
osnova za plačilo (kalkulativna pripadnost) [1..5]
t
starost (leta)
t
izobrazba (leta)
t
članstvo v sindikatih [1..0]
t
javni sektor [1..0]
t
položaj na delovnem mestu [1..0]
t
R2

Zah Nemčija
1.04
0.3
–0.01
–0.09
0.93
0.01
0.15
0.88
0.02
0.19
0.85
0.02
2.61
0.01
–0.04
–1.36
0.18
0.13
0.68
0.5
–0.2
–1.05
0.3
–0.09
–0.57
0.57
0.36

Velika britanija
–0.23
0.82
0.07
0.94
0.35
0.07
0.83
0.41
–0.12
–1.35
0.18
0.02
2.81
0.01
–0.01
–0.41
0.68
0.11
0.61
0.54
0.42
2.11
0.04
–0.08
–0.49
0.62
0.5

Madžarska
–2.73
0.01
0.1
1.43
0.15
0.06
0.72
0.47
–0.1
–1.28
0.2
0.02
2.56
0.01
0.01
0.26
0.8
0.2
1
0.32
–0.21
–1.19
0.24
0.51
2.08
0.04
0.37

Slovenija
1.14
–0.02
–0.18
–0.07
–0.67
0.01
0.1
0.04
3.22
0.02
0.36
0.1
0.41
–0.38
–1.59
–0.25
–0.97
0.33
0.33

0.11

0.68

0.72

0

0.92

0.51

0.86

0.26

Japonska
–0.84
–0.12
–1.28
0
0.01
0.23
2.3
0.04
4.66
–0.05
–1.12
0.22
0.97
–0.21
–0.74
0.55
2.25
0.41
0.02

0.46

0.33

0.26

0

0.02

0.99

0.2

0.4

USPEŠNA NEDOZORELOST
159

na trgu dela. Na Japonskem pa zaposlenim mnogo pomeni možnost, da
na svojem delovnem mestu lahko pomagajo drugim in da čutijo korist, ki
jo njihovo delo prinaša družbi.
Pogoji dela imajo tudi tu svoj negativni učinek. Dela, ki so nevarna
povzročajo, da posameznik ne čuti niti instrumentalnega odnosa do
dela. Nevarno delo ima negativen vpliv na pripadnostpredvsem v Sloveniji in na Japonskem.
Vrednote vplivajo na kalkulativno pripadnost predvsem v Zahodni
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Nemčiji. Zaposleni pričakujejo uresničitev materialnih pričakovanj in
zahtevajo avtonomnost pri delu. Če organizacija zadosti tem pričakovanjem, bodo zaposleni vzpostavili korekten odnos z organizacijo. Predvsem tisti, ki so intrinsično usmerjeni v delo, bodo z organizacijo oblikovali takšen odnos. Avtonomijo na delu pa pričakujejo tudi v VB in na
Madžarskem, kjer dodatno pričakujejo še uresničitev materialnih pričakovanj, podobno kot v Nemčiji. Vrednota materialne zadovoljitve pri
delu v vseh državah negativno vpliva na kalkulativno pripadnost kot
možno nezvestobo, posebno, če zaposleni pričakujejo njeno izpolnitev.
Na Madžarskem bodo to vrsto pripadnosti razvili predvsem zaposleni, ki
so storilnostno usmerjneni. To drži tudi za Japonsko.
Distributivna pravičnost se je ponovno pokazala kot pomemben prediktor kalkulativne pripadnosti na Madžarskem in Japonskem. Zaposleni na Madžarskem so prepričani, da pravično plačilo ne pomeni plačila
po učinku. Učinek ni merilo pravičnosti za tiste, ki so do organizacije razvili predvsem kalkulativno pripadnost.
Demografske značilnosti izstopajo še v dvehrazsežnostih. Vodilni
položaj je pomemben prediktor za pripadnostna Madžarskem in Japonskem. V VB pa so predvsem v zasebnem sektorju zaposleni bolj kalkulativno pripadni kot v javnem sektorju.

Namesto sklepa
Model, ki smo ga uporabili v raziskavi, je pojasnil precejšen del celotne
variance pripadnosti v VB, na Madžarskem, v Zahodni Nemčiji in na
Japonskem. Slabo pojasnjevalno vrednost pa ima za Slovenijo, kjer imamo na eni strani najvišjo stopnjo pripadnosti in najnižji delež pojasnjene
variance. V Sloveniji so verjetno prisotni zelo močni prediktorji emotivne
pripadnosti, ki jih v ta model nismo zajeli. Nekoliko bolje se je model
odrezal pri pojasnjevanju kalkulativne pripadnosti. Toda še vedno je ta
delež najnižji med vsemi. Prav dosti pač ne pove o naravi pripadnosti v
tej državi. Ena od možnih razlag gre tudi v smeri, da je trenutno visoka
pripadnostbolj posledica kontingentnih vplivov in da nanjo ne vplivajo
dolgoročni dejavniki, kot so vrednote. Če je to tako, potem management
pač ne more računati na podporo zaposlenih v kriznih razmerah, kar
seveda ni dobra popotnica za prihodnost.
Dosti več model pove o pripadnosti v VB. Tam je tudi emotivna pripadnost določena predvsem na osnovi delovnih izkušenj in zadovoljstva.
Vrednote kot prediktor nimajo pomemnbega mesta v razvoju tega čustva
med zaposlenimi. Predvsem je utemeljena na realni izkušnji zaposlenih,
ki mora biti nagrajevalna za posameznika.
V Zahodni Nemčiji pa imajo vrednote pomembno mesto, saj v celotni
variance pojasnijo njen največji delež (20 %) med vsemi prediktorji.
Zadovoljstvo in delovne izkušnje so na drugem in tretjem mestu. Za obe
državi pa model govori v prid trditvi, da so v njih bolj izobraženi zaposleni manj pripadni svojim organizacijam.
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Na Madžarskem se kaže vpliv zaznave negotovosti glede zaposlitve, ki
se da pojasniti z najvišjo stopnjo brezposlenosti med vsemi državami,
vključenimi v analizo, in z dejstvom, da tranzicijske razmere pač pospešujejo občutek ogroženosti. Vrednote so na tretjem mestu po deležu
pojasnjene variance (19 %). Med njimi so pomembne poleg storilnostne
usmerjenosti, ki je sicer univerzalna, še intrinzična usmerjenost ter pričakovana distributivna pravičnost, ki pa ni utemeljena na učinkovitosti.
Verjetno gre razlago iskati v dediščini preteklosti, ki je pravičnost utemeljevala na potrebah in ne na čem drugem.
Japonska kaže glede pripadnosti precej unikatnih značilnosti. Predvsem je treba poudariti, da so se tu vrednote po svojem pomenu spet prebile na prvo mesto. Šele nato jim sledijo delovne izkušnje in zadovoljstvo. Velik pomen ima vrednota, po kateri se posameznik ceni kot nekdo,
ki lahko pomaga drugemu in ki prispeva k blaginji skupnosti. Če se ta
vrednota uresniči kot izkušnja na delovnem mestu, potem posameznik
razvije visoko emotivno pripadnost organizaciji. Na Japonskem tudi sindikati igrajo vlogo pomemben dejavnik pri razvoju emotivne pripadnosti,
kar potrjuje tezo o dvojni pripadnosti v državi s konsenzualnimi industrijskimi odnosi. Na Japonskem so še posebej pripadni člani managementa.
Za konec lahko potrdimo, da je vsaka država razvila nekaj posebnih
prediktorjev pripadnosti, dva pa sta univerzalna. Ta dva sta pozitivne
delovne izkušnje in zadovoljstvo z organizacijo. Vendar v večini držav ta
dva dejavnika ne pojasnita vse zgodbe. Prej bi se lahko vprašali ali sploh
obstaja univerzalni model pripadnosti. Odgovor gre v negativno smer.
Vsaka država ima pravzaprav svoj profil pripadnosti, ki ga oblikujejo različne kombinacije prediktorjev. Zato sta tudi vsebina in narava pripadnosti različni.
Prepričani smo, da bi bilo treba vključiti še dodatne razsežnosti pripadnosti, predvsem normativno in da bi bilo nujno treba vključiti še širše vrednotne usmeritve, ki bi po našem mnenju dodatno pojasnile tudi
obstoječi komponenti pripadnosti. Hkrati pa bi bilo treba iz analize
izključiti vse prediktorje, ki se niso izkazali kot pomembni, tako da bi
analize postala preglednejša.

162

(PRE)MOČ NOTRANJIH DELEŽNIKOV V SLOVENSKIH PODJETJIH

9. SOCIALNI KAPITAL IN LASTNIŠKE STRATEGIJE
V SLOVENSKIH PODJETJIH
Aleksandra Kanjuo Mrčela

Uvod
Namen tega besedila je analizirati lastniške spremembe v slovenskih
podjetjih z vidika ohranjanja/ustvarjanja socialnega kapitala. Koncept
socialnega kapitala je uporabljen kot analitični pripomoček, ker pomaga
vključiti v analizo ekonomskega pojava neekonomske plati, ki imajo
pomembne posledice za ekonomsko ureditev in dogajanje.21 Prav ta del
analize je pogosto zanemarjen pri analizi lastniških sprememb. Zavest o
tem, da imajo na ekonomskem področju pomembno vlogo »neekonomski fenomeni, ki neposredno vplivajo na ekonomsko dogajanje in njegove rezultate« (Coleman, 1994)22 lahko vpliva na strategije ekonomskih
subjektov. Podmena članka je, da v spreminjajočem se slovenskem ekonomskem okolju določene lastniške strategije vplivajo na ustvarjanje/ohranjanje socialnega kapitala na različne načine.
Strategija organizacije vsebuje analizo stanja organizacije, zastavljanje
organizacijskih ciljev in opredelitev načinov in dejanj, s katerimi je mogoče na najboljši način dosegati zastavljene cilje. S strategijo organizacija
odgovori na spremembe in izzive iz okolja (Koontz in Weihrich, 1988;
Mintzberg, 1979). Pri opredelitvi strategije je treba vedeti, katere so kompetitivne prednosti organizacije, na katerih organizacija gradi, in ki ji
pomagajo pri doseganju ciljev. Slovenska podjetja so v devetdesetih doživljala številne spremembe. Kot posledica so se spreminjale in spremembam v okolju prilagajale tudi strategije slovenskih podjetij. V okviru
raziskovalnega projekta Regulacija industrijskih odnosov in strateška
sposobnost slovenskih podjetij23 smo na majhnem vzorcu slovenskih
podjetij spremljali tudi spremembe njihove lastniške strukture. Zanimali
so nas smer sprememb in pričakovanja glede prihodnjih trendov spreminjanja ter vprašanje, ali je lastniška struktura del strateškega načrta v
21

22
23

Ekonomska sociologija v zadnjih desetletjih, da bi laže in celoviteje razumela ekonomske procese, dogajanja in razvoj v ekonomskih institucijah in organizacijah,
uvaja pojme in koncepte, ki dopolnjujejo abstraktnost in metodološki individualizem ekonomske razlage (socialni kapital, zaupanje, umeščenost, socialne mreže,
kohezivnost, vzajemna razmerja).
Tudi pri slovenskih ekonomistih spoznanja o pomenu socialnega kapitala (in drugih neekonomskih dejavnikov) pridobivajo pomen (glej Kovač, 1999).
Projekt poteka na Inštitutu za družbene vede (FDV) od leta 1996 pod vodstvom
dr. Miroslava Stanojevića.

USPEŠNA NEDOZORELOST

163

podjetjih.24 V večini slovenskih podjetij, ki so se privatizirala, so pri lastništvu udeleženi tudi zaposleni. Od 1371 podjetij, ki so se lastninila po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, so se za interno razdelitev
delnic odločili v 1324 (96,57 %) podjetjih in za notranji odkup v 1253
(91,39 %) podjetjih (Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo,
2000: 88, 138). V analiziranih 1310 podjetjih (vrednost kapitala:
824.225.941.000 SIT) je notranje lastništvo (in kot del tega lastništvo
zaposlenih) prevladujoče v manjših, delovno intenzivnih podjetjih. V
podjetjih, v katerih imajo notranji lastniki več kot 60-odstotni delež, je
samo 8 % vsega olastninjenega kapitala, v podjetjih z manj kot 10 % notranjega lastništva pa kar 29 % celotnega kapitala (Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, 2000: 91). Notranje lastništvo je pomembno, če ga analiziramo glede na število podjetij in glede na število
zaposlenih v podjetjih z notranjim lastništvom. V 61,3 % analiziranih
1310 podjetij imajo notranji lastniki več kot 50-odstotno lastništvo. V teh
podjetjih je zaposlena skoraj polovica zaposlenih (45,7 %). Če pa v analizo vključimo tudi podjetja, v katerih so notranji lastniki v manjšini (toda
še vedno v pomembnem obsegu), ugotovimo, da imajo notranji lastniki v
lasti več kot 30 % v veliki večini podjetij (82,4 % podjetij), v katerih so
zaposlene tri četrtine zaposlenih (75,1 %; Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, 2000: 145).25
Pričakujemo, da se bo lastniška struktura slovenskih podjetij v prihodnje spreminjala. Lastniške spremembe bodo vplivale na vrednosti različnih oblik kapitala v podjetjih: finančnega, človeškega in socialnega. S
stališča deležnikov podjetij (zaposlenih, delničarjev, poslovnih partnerjev, družbe) bi bile zaželene takšne lastniške spremembe, ki bi ohranjale
in povečevale vse oblike kapitala.
Lastniško strukturo v podjetju razumem kot organizacijski dejavnik,
ki vpliva na organizacijsko kulturo podjetja (in je tudi pod vplivom organizacijske kulture) ter predstavlja dejavnik organizacijske uspešnosti.
Glede na to, da je bilo lastništvo zaposlenih navzoče v vseh proučevanih
podjetjih, nas je zanimalo, ali je ta organizacijska značilnost osnova ali
del organizacijske strategije v podjetjih. Poleg tega nas je zanimalo, kako
je lastniška strategija povezana z organizacijsko kulturo in načinom
vodenja ter kako na lastniške spremembe vplivajo spremenjeni instru24

25

O lastniški strategiji kot delu strategije podjetja govorimo zato, ker menimo, da so
lastniške strategije mnogih posameznih delničarjev pod vplivom pomembnih organizacijskih akterjev (menedžment, sindikati), ter zaradi posebnosti slovenske
privatizacijske zakonodaje, ki je odločitev o prvi lastniški strukturi prepustila zaposlenim v podjetjih (ki so bili pri svojih odločitvah omejeni z objektivnimi dejavniki, kot sta npr. kupna moč, velikost podjetja). Pri tem se zavedamo, da bodo prihodnjo lastniško strukturo oblikovali tudi akterji zunaj podjetja.
Lastništvo zaposlenih je razen v Sloveniji pomembna ali prevladujoča posledica
privatizacije tudi v drugih državah vzhodne in srednje Evrope. V zadnjih desetletjih se število zaposlenih lastnikov povečuje tudi v zahodnih tržnih gospodarstvih.
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menti participacije zaposlenih. V podjetjih iz vzorca naše raziskave smo
hoteli ugotoviti, kako pomembni organizacijski akterji (menedžment,
sindikati, predstavniki sveta delavcev) ocenjujejo lastništvo zaposlenih in
možni vpliv te lastniške oblike na uspešnost podjetja.
Sodobna analiza razvoja lastniških oblik in organizacijska analiza
nakazujeta, da je lastništvo zaposlenih skladno s redefinicijo vloge in ciljev ekonomskih organizacij ter potreb in pravic posameznic in posameznikov v sodobni družbi. Če je lastništvo zaposlenih izraz in podlaga
aktivne in dolgoročne udeležbe zaposlenih v podjetju, lahko pripomore k
uspešnosti podjetij.26 Pri tem uspešnost merimo s kazalci, ki presegajo
kratkoročno dobičkonosnost, podjetje pa opredelimo kot družbeno
odgovoren subjekt, ne pa instrument lastnikov finančnega kapitala. V
članku bom izhajala iz predpostavke, da je lastništvo zaposlenih možni
dejavnik poslovne uspešnosti podjetij (lažjega doseganja ciljev podjetja)
in zadovoljstva zaposlenih.27 Uresničevanje pozitivnega potenciala lastništva zaposlenih je odvisno od načina vodenja ter stališč in strategij
pomembnih organizacijskih akterjev, ki naj bi se približevali modelu
podjetja, ki ga lahko poimenujemo model birokooperacije – sodelovanja
v ekonomskih organizacijah. Za model sta značilni zapuščanje lastniškega koncepta podjetja in uveljavljanje koncepta deležnikov s poudarkom
na opolnomočenju zaposlenih (Kanjuo Mrčela, 1999).28 Hipoteza članka
je, da potencial lastništva zaposlenih v slovenskih podjetjih ni uporabljen
kot del strategije uspešnega poslovanja in da spremembe v slovenskih
podjetjih niso v skladu z razvijanjem učinkovitega modela birokooperacije. Model birokooperacije povezujem s konceptom socialnega kapitala in
zaupanja, navzočim v ekonomski sociologiji v devetdesetih (Coleman,
1988; 1994; Putnam, 1993, 1995a, 1995b, 1995c, 1996; Misztal, 1998; 1995
Swedberg, 1993; Fukuyama, 1995). Koncept bom uporabila pri analizi
lastniških strategij in njihovih organizacijskih posledic in tako upoštevala
ekonomske in socialne razsežnosti lastniških sprememb.

26

27

28

Primeri uspešne uporabe lastništva zaposlenih so številna podjetja v lasti zaposlenih v ZDA in Veliki Britaniji kot tudi kompleks že desetletja uspešen projekt
Mondragonskih kooperativ (več glej Kanjuo-Mrčela, 1999).
Literatura na temo uspešnosti lastništva zaposlenih je zajetna in so ugotovitve
različne in odvisne od tega, kar se upošteva kot merilo uspešnosti in kaj se razume s pojmom lastništva zaposlenih. Večina negativnih ocen lastništva zaposlenih
temelji na kritiki demokratičnih oblik upravljanja s stališča doseganja ciljev lastnikov kapitala. Pozitivne ocene lastništva zaposlenih podrazumevajo upoštevanje
interesov in ciljev, ki presegajo interese in cilje lastnikov finančnega kapitala.
Ocena pozitivnega potenciala lastništva zaposlenih temelji na aktivni udeležbi zaposlenih v podjetju (ne pa njihovi pasivni delničarski vlogi) in je zato združljiva z
modelom podjetja, ki zavrača prevlado lastnikov (delničarjev) nad drugimi deležniki organizacije.
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Socialni kapital, zaupanje in birokooperacija
Koncept socialnega kapitala je bil v zadnjih desetletjih deležen velike
pozornosti v družboslovju29 kot koristen hevristični pripomoček pri
razumevanju in opisovanju aktualnih sprememb v ekonomiji. Sociologija
od samih začetkov (od klasičnih avtorjev, kot sta Weber in Durkheim)
poudarja neekonomske plati ekonomskega življenja ali imanentno družbenost ekonomije. V tem smislu koncept socialnega kapitala ni nov. Veliko zanimanje, ki je bilo konceptu namenjeno na prelomu stoletja, pa lahko razumemo kot odziv družboslovja na poudarjen individualizem in
ekonomizacijo vseh področij življenja v zadnjih desetletjih 20. stoletja.
Koncept je odgovor na »znanstveno« opravičilo skrajnega individualizma, ki ga ponuja neoklasična ekonomija (Zukin in Dimaggio, 1990).
Relativizira pomen splošnih ekonomskih teorij (npr. teorije trga) in
usmerja pozornost na družbeno in kulturno specifične okoliščine in
dejavnike ekonomskega dogajanja ter tako pomaga pri razumevanju
pojavov, ki jih ekonomska znanost sama lahko samo delno razloži. Poudarja »mehke« neekonomske dejavnike in opozarja na socialne in moralne posledice in ceno različnih ekonomskih politik in strategij. Socialni
kapital se razlikuje od konceptov finančnega, fizičnega in človeškega
kapitala30 in jih dopolnjuje. Osnove koncepta socialnega kapitala najdemo pri Colemanu (1988), čeprav se avtorji, ki koncept uporabljajo, sklicujejo na dolgo družboslovno tradicijo (Durkheim, Weber, Tocqueville). Za
popularizacijo koncepta imata zasluge Putnam (1993,1995) in Fukuyama
(1995)31, ki sta koncept uporabila pri razlagi družbene umeščenosti ekonomskega razvoja (pomen zaupanja, norm in vrednot). Coleman (1988)
opredeljuje socialni kapital kot »strukturo odnosov«, ki omogoča ljudem
dosegati skupne cilje. Socialni kapital je »vsak vidik neformalne dužbene
organizacije, ki je vir produktivnosti za enega ali več akterjev« (Coleman,
1994). Med oblike socialnega kapitala Coleman uvršča obveznosti in pričakovanja, informacijske kanale in socialne norme. Vse oblike socialnega
kapitala imajo dve skupni lastnosti: vsebujejo razsežnosti socialne strukture in omogočajo določena dejanja socialnih akterjev. Socialni kapital
po Colemanu (1988:101) omogoča produktivnost: skupina, v kateri vlada
29

30

31

Pozornost se kaže v velikem številu avtorjev, ki uporabljajo koncept (na različne
načine), pa tudi v razpravah o primernosti, znanstveni teži in uporabnosti, konotacijah, ideološkem ozadju in usmerjenosti koncepta. Koncept se uporablja tudi
zunaj znanstvenih okvirov – posebej pri analizi in argumentiranju različnih ekonomskih strategij.
Pri organizacijski analizi se z uporabo koncepta socialnega kapitala relativizira
pomen finančnega kapitala kot osnove organizacijske moči, socialni kapital pa se
opredeli kot pogoj za uspešno uporabo drugih omenjenih oblik kapitala.
V zadnjem času je zagotovo eden najmočnejših promotorjev koncepta socialnega
kapitala Svetovna banka; s tem se (vsaj v uporabljeni retoriki, če ne v praksi) odmika od uporabe splošnih receptov razvoja ter upošteva različnosti družbenih in
kulturnih tradicij in potrebo po različnih pristopih in razvojnih strategijah.
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zaupanje,32 bo dosegla več kot primerljiva skupina, v kateri zaupanja ni.
Socialni kapital je vezan na odnose med akterji. Pri tem se zastavlja vprašanje, ali imajo socialni kapital »v lasti« posamezni akterji ali gre za
»skupno last«. Lahko analiziramo obseg in strukturo socialnega kapitala
posameznikov (kot npr. Burt, 1992). Tovrstna analiza predstavlja »popravek« individualistične teorije racionalne izbire in razume socialni kapital
kot (bolj ali manj ugodno) umeščenost posameznika v družbeni strukturi: posameznik bo lahko odvisno od obsega in strukture svojih socialnih
stikov bolj ali manj uspešen pri uporabi drugih oblik kapitala. Pri tej vrsti
analize je poudarek na kapitalu posameznice ali posameznika, ki je
socialen glede načina nastajanja (nastaja in je odvisen od obsega in kakovosti stikov z drugimi). Če pa je raven analize skupina, je poudarek pri
razumevanju socialnega kapitala na kakovosti odnosov med ljudmi v
določeni socialni skupini (raven in kvaliteto sodelovanja in zaupanja,
obstoječe vrednote, norme in pričakovanja). Pri tem načinu analiziranja
socialnega kapitala je poudarek na socialnem pojavu, ki ima ekonomske
posledice (in je zato kapital). Pri taki analizi je socialni kapital »v lasti«
skupine in ne posameznikov. Coleman (1988) govori o socialnem kapitalu kot javni dobrini in posebej poudarja dve njegovi lastnosti:
– socialni kapital se gradi ali uničuje kot posledica ali stranski produkt
drugih aktivnosti;
– v nasprotju s finančnim kapitalom se socialni kapital z uporabo povečuje, z neuporabo pa zmanjšuje.
V znani analizi vloge socialnega kapitala (izraženega v bogatem civilnem življenju in zaupanju) pri uspešnosti različnih delov italijanske
družbe Putnam (1993: 167) razume socialni kapital kot »značilnosti družbene organizacije, kot so zaupanje, norme in mreže, ki lahko izboljšajo
učinkovitost družbe z omogočanjem usklajenega delovanja«. Putnam
socialni kapital razume kot »manjkajoči člen«, brez katerega ne moremo
razumeti ekonomskega razvoja, ker so norme in mreže civilnega sodelovanja prvi pogoj za ekonomski razvoj. Socialni kapital Putnam meri z
obsegom udeležbe v prostovoljnih združenjih (npr. verskih, športnih ali
umetniških društvih, sindikatih, strokovnih združenjih, združenjih staršev), količino osebnih stikov in horizontalnih družbenih vezi, za katere
meni, da generirajo zaupanje, norme recipročnosti in omogočajo udeležbo v civilni družbi, ki je nujna za delovanje in obstoj sodobne družbe.
Zaradi širokih in nenatančnih opredelitev socialnega kapitala je koncept pogosto tarča kritike, češ da je preveč abstrakten in neoperacionalen. Veliko družboslovcev ga ima za uspešno orodje »socializiranja«
ekonomske analize (»civiliziranja ekonomistov«) ali uspešne uporabe
multidisciplinarne analize (in oživljanja ekonomske sociologije), vendar
32

O zaupanju kot pomembni sestavini socialnega kapitala bo več govora v nadaljevanju.
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obstaja nevarnost, da bo poenostavljen in površno opredeljen koncept
uporabljen kot nepomemben dodatek ekonomskim »receptom« reševanja problemov (post)moderne družbe in (globalizirane) ekonomije, ki ne
zahteva natančnejše (sociološke) analize opazovanih problemov.33 Socialni kapital ne more nadomestiti nekaterih v sociologiji obstoječih konceptov (npr. spolne ali razredne neenakosti). Pozitivne in negativne plati
npr. družbenega sodelovanja in zaupanja lahko razumemo samo, če koncept socialnega kapitala uporabljamo skupaj s koncepti, ki so že dokazali
svojo pojasnjevalno vrednost. Novejše analize opozarjajo na negativne
plati – »temne strani« socialnega kapitala, ki ima lahko vlogo »družbenega lepila«, ampak je prav tako lahko podlaga socialnega izključevanja ali
stagnacije. Pozitivni potencial socialni kapital realizira, če kot osnova
družbene kohezije omogoča in spodbuja razvoj. Med negativne plati
socialnega kapitala pa lahko uvrstimo: zaprtost gosto povezanih socialnih skupin34; diskriminacijo drugačnosti; moč tradicionalnih norm, ki
lahko razvoj, spreminjanje in inovativnost zavirajo, namesto da bi jih
spodbujale. Retorika socialnega kapitala je lahko uporabljena pri argumentiranju vračanja k predmodernim oblikam sodelovanja (utemeljene
na tradicionalnih vrednotah in socialnih institucijah – patriarhalna družina, cerkev35) ali pa neoliberalnih politik zmanjševanja vloge in odgovornosti države in prestavljanja tveganja na individualno raven.
Veliko odprtih vprašanj pri analizi socialnega kapitala je povezanih z
načinom merjenja le-tega. Uporaba agregiranih podatkov (o vrednotah,
stališčih ali obnašanju posameznic in posameznikov) na nacionalni ravni
(npr. pri Putnamu), s katerimi dobimo informacijo o splošni ravni zaupanja ali splošni ravni sodelovanja, zakrije različnosti med deli populacije
in vpliv družbenoekonomskega položaja na obseg in kvaliteto socialnega
kapitala.36 Nenatančnost merjenja je mogoče omiliti, če se analiza ustavi
na npr. organizacijski ravni. Socialni kapital lahko merimo kot odvisno
33

34

35

36

Nekateri kritiki menijo, da koncept socialnega kapitala ne bo imel velikega vpliva
na »mainstream« v ekonomiji in da je izraz hegemonističnih teženj ekonomije, ki
drugim znanostim vsiljuje svoje metode in koncepte (»ekonomska kolonizacija
družboslovlja«), in arogance ter neznanja ekonomistov, ki odkrivajo v drugih znanostih že zdavnaj znano (pomen običajev, norm in družbene strukture; Fine in
Green, 2000).
Primer družbene disfunkcionalnosti močnih norm in zaprtih socialnih mrež so
kriminalne organizacije (npr. mafija) ali v feministični literaturi obravnavani pojem zaprtih moških mrež (»old boys network«), ki ženskam onemogočajo enakopravnost na organizacijski in družbeni ravni.
Če je npr. kot razlog zmanjševanja socialnega kapitala v sodobnih družbah navedena udeležba žensk v plačanem delu in se pri tem zavzema za domestifikacijo
žensk, ne pa za ustvarjanje sodobnih na enakopravnih odnosih med spoloma utemeljenih načinih oblikovanja socialnega kapitala.
Foley in Edwards (1999) menita, da ima merjenje splošne ravni zaupanja v družbi
enako malo pojasnjevalne vrednosti kot upoštevanje DBP na prebivalca (brez informacije o razdelitvi znotraj populacije) kot edinega merila za razvoj.
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ali neodvisno spremenjljivko – kot razlog za določene ekonomske rezultate – ali pa kot posledico določenih ekonomskih ali/in socialnih dogajanj. Vezi, zaupanje in sodelovanje, ki jih merimo, so lahko locirani v (zaprtih) socialnih skupinah ali pa presegajo njihove meje – govorimo o
obstoju šibkih in močnih vezi (Granovetter, 1973), povezovanju ali premostitvi (Lang in Hornburg, 1998, po Foleju in Edwardsu, 1999) ali socialnemu lepilu in socialnih mostovih (Warren et al. 1999, po Foleju in
Edwardsu, 1999).
Koncept socialnega kapitala se dotika nekaterih klasičnih socioloških
tem kot je razumevanje družbenega dogajanja kot dvojnosti med dejanji
posameznika in omejitvami strukture. Coleman (1988, 1994) meni, da je
prav koncept socialnega kapitala orodje, ki ga lahko uporabimo pri »pomiritvi« dveh intelektualnih stališč: sociološkega – poudarja socialne
norme, pravila in obveznosti kot ključne pri razumevanju dejanj posameznikov – in ekonomskega, ki motiviranost individualnih dejanj razlaga z maksimizacijo individualne koristi. Analiza socialnega kapitala
tematizira tudi odnos med individualnim in kolektivnim ter analizira
kolektivna dejanja in sodelovanje (vprašanja motiviranosti za sodelovanje in logika kolektivne akcije, ki jih pogosto ponazarjajo z »dilemo
zapornikov«). Putnam ima v tem smislu različne oblike socialnega kapitala za ustvarjalno združevanje individualne izbire in kolektivne vključenosti.37
Vrednost socialnega kapitala je odvisna od kakovosti in ravni zaupanja in sodelovanja na ekonomskem področju. Družba tako kot
posamične institucije ne more obstati brez (določene mere) zaupanja in
sodelovanja (Swedberg, 1993). Če je zaupanje »osnova dolgoročnega ekonomskega razvoja« (Misztal, 1998: 5), je v podjetjih in gospodarstvu smisleno oblikovati takšno ureditev, ki zaupanje podpira. Zaupanje je težko
dosegljivo, toda ni ga nemogoče ustvariti (Sabel, 1993).
Zaupanje lahko opredelimo kot »dodatek ali nadomestilo pogodbenim
ali birokratskim vezem« (Misztal, 1998: 2), kot razmerje, ki opredeljuje
kakovost odnosov sodelovanja. Hirsch opredeli zaupanje kot »javno dobrino, ki je nujna za uspešno delovanje gospodarstva« (v Misztal, 1998:
12). Zaupanje temelji na pričakovanju, da bodo prihodnja dejanja druge
osebe sprejemljiva s stališča naših interesov. Ker gre za utemeljevanje
lastnih dejanj s predvidevanjem prihodnjih dejanj drugih, zaupanje vsebuje vidik tveganja.38 Zaupanje je osnova učinkovitega sodelovanja. V
37

38

Kar je v skladu s Giddensovo (1994) trditvijo, da individualizem in avtonomija kot
pomembni lastnosti sodobne družbe nista v nasprotju s solidarnostjo, ki implicira
recipročnost in medsebojno odvisnost.
V tem smislu ima »zaupati« drugačen pomen kot »verjeti«. Verjeti pomeni manjšo
stopnjo možnosti za izbiro med alternativami in je utemeljeno na navadah, običajnem obnašanju. (Npr. verjamemo, da bo plača prvega v mesecu (ker je tako vsak
mesec), toda zaupamo menedžmentu, da bo dogovorjeno zniževanje plač izrabil
za nakup potrebne tehnologije, ki bo dolgoročno zavarovala delovna mesta.)
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zvezi s tem analitiki ugotavljajo, da je za kooperativno delovanje potrebno ne samo zaupati drugim, ampak tudi verjeti, da ti drugi zaupajo. Coleman (1988) v tem smislu razlikuje pojma zaupanje in zanesljivost (trust
in trustworthiness).
Zaradi vse večjega prepričanja, da je ekonomske organizacije nemogoče razumeti samo s pomočjo raziskovanja posameznih in izoliranih organizacij, katerih meje je vse teže določiti, v literaturi opazimo predvsem
analizo sodelovanja med organizacijami (interorganizacijsko sodelovanje). Tako je pogosto tematizirano tudi zaupanje – med ekonomskimi akterji na mezo ravni – med podjetji. Toda zaradi logike zaupanja in socialnega kapitala ne moremo pričakovati zaupanja med organizacijami, če so
znotraj organizacij odnosi urejeni na načelih nezaupanja.39
Fukuyama (1995: 31) neposredno povezuje raven zaupanja v družbi z
načinom organizacije dela: »V družbah visokega zaupanja so delovna
okolja lahko organizirana na fleksibilnejši in skupine usmerjen način in
je več odgovornosti delegirane na nižje organizacijske ravni.« Kot primer
navaja japonsko Toyoto, ki dokazuje, da sta ideji organizacijske skupnosti in organizacijske učinkovitosti združljivi.
Prav v logiki zaupanja in sodelovanja vidim stično točko med ustvarjanjem/ohranjanjem socialnega kapitala in birokooperativnim modelom
organizacije ter lastništvom zaposlenih. Model birokooperacije – sodelovanja v delovnih organizacijah utemeljujem s spremembami v organizacijski praksi uspešnih sodobnih podjetij in tudi z normativnimi pričakovanji organizacijskega spreminjanja v literaturi (Clegg in Higins, 1990;
Handy, 1996; Ramsay in Parker, 1992; Blair, 1995; French, 1995; Kanjuo
Mrčela, 1999)40. Osnova modela je v preusmerjanju pozornosti od vladanja (krateo v birokracija, demokracija, adhokracija itn.) k sodelovanju
(kooperacija) enakopravnih subjektov. Sodobno organizacijo dela zanima, kako bodo ekonomski akterji med seboj sodelovali, vse manj pa se
ukvarja s tem, kdo bo in kako bo vladal. Sodelovanje temelji na zaupanju
in oba predstavljata socialni kapital: »Sposobnost ljudi, da delajo skupaj,
da bi dosegli skupne cilje v skupinah in organizacijah« (Coleman, 1988).
Tako ekonomsko dogajanje opredelimo z umeščenostjo le-tega v socialne
odnose, ki jih razumemo kot odgovorne za ustvarjanje zaupanja, ki omogoča sodelovanje (Misztal, 1996). Mnogi avtorji in avtorice, ki analizirajo
39

40

Giddens opozaraja tudi na zvezo med zaupanjem vase in zaupanjem na družbeni
ravni. Gidensov (1990) koncept zaupanja vsebuje dve kategoriji zaupanja: zaupanje v osebe in abstraktne sisteme. Te dve kategoriji zaupanja sta pomembni pri
njegovem pojasnjevanju različnih osnov zaupanja v predmodernem in modernem
času. Poleg tega razlikuje med ontološkim zaupanjem (ontološka varnost, osnova
stabilne identitete) in elementarnim zaupanjem (rutina, pravila vsakdanjega življenja) in poudarja njuno povezanost.
Različni avtorji v svojih predlogih novega, sodobnejšega modela organizacije govorijo o antibirokraciji ali neobirokraciji (Ramsay in Parker, 1992), novem idealnem tipu birokracije (Clegg in Higins, 1990).
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zaupanje in socialni kapital, menijo, da so že dejanja, ki temeljijo na
sodelovanju in medsebojni pomoči, vlaganje v socialni kapital (Putnam,
1993).41
Poudarjanje zaupanja in sodelovanja ne izključuje upoštevanja avtonomije posameznic in posameznikov, egoističnih interesov in tudi ne konfliktov, ampak prepozna eno razsežnost, ki je bila do zdaj manj poudarjena ali utemeljena na napačnih predpostavkah. Koncentriranje na
raziskovanje zaupanja tudi ne pomeni zanemarjanja pojava moči. Fox (po
Clegg in Hardy, 1996:680) tematizira odnos med močjo, zaupanjem in
sodelovanjem: sodelovanje je lahko utemeljeno na odnosih moči (podrejanja, socializacije in indoktrinacije), takšnega sodelovanja pa ni mogoče
primerjati z recipročnejšim sodelovanjem, katerega posledica je lahko
ustvarjanje sinergijske ustvarjalnosti. Zaupanje razumemo kot kvaliteto
odnosov med avtonomnimi akterji. Pri tem je treba upoštevati kompleksnost pojma zaupanja (različne osnove in načine nastajanja zaupanja).
Clegg in Hardyjeva (1996: 680) menita, da graditev zaupanja ne izključuje konflikta, ker se »skozi konflikt stvari spreminjajo«.
Razumljivi so pomisleki glede novega modela organizacije dela (vsebin, kot so npr. sodelovanje v timih, participativno vodenje ali opolnomočenje zaposlenih), ker jih je mogoče uporabiti kot (še slabše) nadomestilo za tayloristične prijeme, toda smiselna je ugotovitev Clegga in
Hardyjeve (1996), da pomisleki niso razlog za zapuščanje načel opolnomočenja, ampak iskanja načinov, kako organizacije spreminjati v smislu
dejanskega42 opolnomočenja zaposlenih.
Vprašanje, ki ima pri analizi socialnega kapitala/zaupanja največji
praktičen pomen, je, kako povečati količino te »javne dobrine« v družbi,
gospodarstvu in na katerih osnovah danes razvijati zaupanje/povečevati
socialni kapital? Clegg in Hardyjeva (1996:679) v zvezi s tem opozarjata
na tavtologijo pri opredelitvah zaupanja, ki opredeljujejo zaupanje kot
rezultat pogostih interakcij in predhodnih odnosov zaupanja, ne povedo
pa ničesar o tem, kako nastaja začetno zaupanje. Omenjata sociološko
konceptualizacijo zaupanja (pri Bergerju, Luckmanu, Schutzu in Geertzu) kot »komunikativni proces ustvarjanja pomenov«.43 Coleman (1994)
41

42

43

Putnam (1993: 169) zaupanje kot obliko socialnega kapitala umešča med »moralne vire« (pojem A. Hirchmana) – vire, ki se z uporabo povečujejo, z neuporabo pa
zmanjšujejo. Colleman (1994) pa isto lastnost socialnega kapitala omenja pri analizi družbenih mrež in norm.
Dejansko opolnomočenje presega »kozmetične« ukrepe ali motivacijske tehnike
in pomeni upoštevanje zaposlenih kot enakopravnih partnerjev, ne pa podrejenih
in manjvrednih organizacijskih akterjev.
Putnam (1993) govori o začaranih krogih (v pozitivni in negativni smeri) pri ustvarjanju in uničevanju socialnega kapitala: obstoj socialnega kapitala je dobra
podlaga za povečevanja le-tega, enako pa je malo (ali pomankanje/izguba) socialnega kapitala izhodišče za zmanjševanje/težko ustvarjanje le-tega. Če upoštevamo ta začarani krog in Putnamovo misel o sodelovanju, ki povečuje zaupanje (ki
je osnova sodelovanja) in tako prispeva k »stalni akumulaciji socialnega kapitala«
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ugotavlja, da določene družbene strukture (za katere so značilni zaprtost
socialnih mrež, kontinuiteta in mnogokratnost odnosov) generirajo
socialni kapital. Coleman (1992) meni, da je eno osrednjih vprašanj
sociologije danes oblikovanje organizacije, ki bi omogočale ustavarjanje
socialnega kapitala v sodobni spremenjeni družbi, v kateri so tradicionalne osnove socialnega kapitala (npr. družinske vezi) izgubile pomen.
Predlaga aktivno vlogo sociologov pri ustvarjanju optimalnih organizacijskih rešitev, ki bodo spodbujale ustvarjanje socialnega kapitala na novih
podlagah.44 Pri analizi osnov zaupanja v spreminjajoči se družbi Giddens nadomešča koncept zaupanja v abstraktne sisteme s konceptom
aktivnega zaupanja (aktivnost je določena z dvomom laikov glede strokovnega, to pa pomeni, da strokovnost ni več vir brezpogojne avtoritete;
po Misztal, 1998: 266). Tudi Putnam (1993) meni, da danes pri zaupanju,
potrebnem za učinkovito družbeno sodelovanje, ne gre za »slepo zaupanje« (značilno za npr. družinske vezi), ampak za neosebno, posredno
zaupanje. Putnam (1993) omenja dva vira socialnega kapitala v kompleksnih modernih družbah: norme recipročnih razmerij (kratkoročni altruizem in dolgoročna sebičnost) in mreže civilne udeležbe. Giddens (1994)
meni, da spremembe moderne družbe (»družba tveganja«) poudarjajo
pomen zaupanja in odgovor na vprašanje novih osnov zaupanja najde v
»socialnem aktivizmu« in »radikalni vključenosti«. Podobno tudi Beck
kot vir legitimnosti odločanja v politiki in poslovnem svetu zahteva
kolektivno odgovornost, konsenz zavestnih, aktivnih laikov, ki ne verjamejo več slepo v avtoriteto znanosti ali tehnologije (po Mizstalovi, 1998).
Bistvo nove podlage zaupanja je, da je utemeljena na dejavnosti ljudi, njihovi samozavestni drži in ustvarjanju sistemov in institucij, ki bodo omogočali njihovo dejavno sodelovanje. Na isti podlagi temelji tudi razvoj
birokooperativnega podjetja in podpiranje takšnih lastniških oblik, ki
vsebujejo opredelitve samonadzora (zaupanja v aktivne ekonomske
akterje). Potencial lastništva zaposlenih bo uporabljen, če bo lastništvo
samo ena od podlag opolnomočenja in sodelovanja zaposlenih v podjetjih. Vlogo zaposlenih lastnikov v sodobnem podjetju, v katerem so aktivno vključeni v poslovanje podjetij, razumem kot pomembno sestavino
ustvarjanja recipročnih razmerij na ekonomskem področju.

Socialni kapital in lastninjenje v Sloveniji
Uvajanje koncepta socialnega kapitala v analizo lastniških sprememb v
Sloveniji je smiselno, ker proces lastninjenja ni sprememba na ekonom-

44

(Putnam, 1993: 171), je treba najti osnove, na katerih so ljudje pripravljeni sodelovati (in zaupati).
Kot primer v gospodarstvu navaja japonske krožke kakovosti in ameriška načela
»kakovosti delovnega življenja« (Coleman, 1992: 10).
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skem področju z enoznačnimi cilji in posledicami, ki bi jih lahko ekonomski modeli in analize sami in popolnoma razložili. Koncept socialnega kapitala opozarja na kompleksnost procesa lastninjenja in tudi na večrazsežnostne cilje lastninjenja. Prepletenost zahtev po ekonomski
učinkovitosti na eni strani in družbeni pravičnosti na drugi opozarja na
družbene okvire tega ekonomskega procesa. Lastninjenje poteka v
socialnem prostoru, zanj pa so značilni določena pričakovanja, norme in
vrednote (ki so pomembni za procese ekonomskega spreminjanja, npr.
stališča do dela, lastnine, družbenogospodarske ureditve). Pri tem so
posebej pomembni pričakovanja, motivacija ter interesi pomembnih akterjev v podjetjih, ki so se lastninila, in v njihovem relevantnem okolju.
Uvajanje koncepta socialnega kapitala v analizo lastniškega spreminjanja pomaga pri ocenjevanju skladnost lastniških sprememb s sodobnimi
definicijami organizacij, ekonomskega dogajanja in vlog organizacijskih
udeležencev.
Nekdanje socialistične države veljajo za države izrazitega nezaupanja
(Misztal, 1998). Adam (1998) meni, da je tudi za Slovenijo značilna nizka
stopnja zaupanja in sodelovanja (kot dveh glavnih sestavin socialnega
kapitala). Pri analizi zaupanja in sodelovanja bi kazalo razlikovati ravni
(mikro, mezo, makro) in sfere (gospodarstvo, politika) analize. Lahko
predvidevamo, da je nizko raven sodelovanja in zaupanja v politični sferi
spremljalo več sodelovanja in zaupanja (socialnega kapitala) v decentralizirani ekonomski sferi (v podjetjih).
Analiza stališč in pričakovanj zaposlenih in prebivalcev Slovenije glede lastninjenja in ureditve odnosov v slovenskih podjetjih in gospodarstvu lahko pomaga razumeti okolje, v katerem je lastninjenje potekalo.
Analiza lastninjenja (raziskave o pričakovanjih in ocene lastninjenja)
kaže, da so zaposleni v slovenskih podjetjih pred lastninjenjem imeli
občutek »psihološkega lastništva« podjetij in so ga izkazali pri odločitvah
o metodah lastninjenja, kaže pa tudi, da je v Sloveniji obstajala podpora
privatizacijskim strategijam, ki so poudarjale vlogo aktivnih notranjih
lastnikov – zaposlenih v podjetjih (Kanjuo Mrčela, 1999). Slovenske raziskave javnega mnenja (N. Toš in skupina, SJM91/2) kažejo, da se je na
začetku privatizacijskega procesa največ vprašanih (41,9 %) opredelilo za
rezdeljevanje družbene lastnine »zaposlenim, ki z njo delajo in ustvarjajo
narodno bogastvo«. Samo 9,1 % se jih je zavzemalo za prodajo družbene
lastnine »tistim, ki so jo pripravljeni odkupiti«, tretjina pa se je zavzemala za ohranjanje družbene lastnine (22,7 %) ali razdelitev med vse državljane (11,5 %).45 Družbena pričakovanja in prevladujoče vrednote pomenijo prvo sestavino socialnega kapitala, ki ga je treba imeti v mislih pri
ocenjevanju lastninjenja v slovenskem gospodarstvu. Druga plat so
45

Tudi pri opredelitvi pojma zasebna lastnina je večina vprašanih izražala aktivne
definicije in opredelila zasebno lastnino kot »pogoj za samostojno življenje in samostojno oblikovanje lastne prihodnosti« (55,1 %) in pogoj za varno prihodnost
(11,6 %).
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zaupanje, sodelovanje in mreže odnosov, ki so obstajale v slovenskih
podjetjih, ki so bila prizorišče in predmet lastninskega preoblikovanja.
»Semiprivatiziranost« slovenskih podjetij (Rus, 1993) pred lastninjenjem
nakazuje na obstoj določenih socialnih vezi, ki naj bi jih v smislu ohranjanja (ustvarjanja) socialnega kapitala spreminjanje lastništva upoštevalo. O tem bo več govora pri analizi izsledkov empirične raziskave.
Model lastninjenja v Sloveniji lahko ocenimo kot razmeroma uspešen,
ker je aktivnim udeležencem v podjetjih omogočil izbiro med načini lastninjenja in tako upošteval umeščenost ekonomskega spreminjanja v
socialno okolje (pričakovanja, obstoječe socialne vezi). Rus (1996) meni,
da je imela prevlada notranjega aktivnega lastništva (menedžment,
delavci) v slovenskih podjetjih v prvi fazi privatizacije vlogo organizacijske stabilizacije in zaščite socialnega kapitala, prevlada zunanjega aktivnega lastništva (banke, tuji kapital) pa bi imela v drugi fazi vlogo tehnološke posodobitve in poslovnega prodiranja v širši ekonomski prostor.
Danes na isti podlagi (upoštevanje obstoječega socialnega kapitala in
povečevanje le-tega) lahko ocenjujemo spremembe lastniške strukture
slovenskih podjetij in njihovo povezanost z zavzemanjem za uspešnejše
poslovanje podjetij. Med lastninjenjem in tudi danes so zelo razširjena
stališča (posebej med ekonomisti), da bo slovensko gospodarstvo uspešno končalo tranzicijo v uspešno kapitalistično gospodarstvo takrat, ko
bodo v lastniški strukturi prevladovali maloštevilni (zunanji) lastniki, ki
bodo (kot racionalni akterji) zaradi svojega interesa (povečevanja kapitalskih donosov) kakovostno opravljali vlogo lastnikov (principalov), opredeljeno kot nadzor nad menedžmentom in zaposlenimi (agenti), in tako
pripomogli k večji uspešnosti podjetij. Lastniške spremembe pa so samo
del sprememb v slovenskih podjetjih, ki so usmerjene k doseganju večje
uspešnosti podjetij. Strategije, usmerjene v izboljšanje poslovanja podjetij, računajo na to, da bodo k uspešnejšem poslovanju pripomogli predvsem motivirani in zavzeti zaposleni.46 Deli strategije za doseganje boljših poslovnih rezultatov bi morali biti med seboj usklajeni. Pomembno
je, kako bodo npr. lastniške spremembe (in strategijo) zaznali aktivni
udeleženci v organizaciji (od njih je v prvi vrsti odvisno doseganje organizacijskih ciljev). Koliko bodo uspešni npr. programi vključevanja (in
povečevanja odgovornosti) zaposlenih za doseganje višje kakovosti izdelkov in storitev, če bo menedžment hkrati iskal novega lastnika (zaradi
nadzora zaposlenih) ali pa če bo zaradi pasivnega odnosa do lastniške
strukture nenačrtovano nadzorno funkcijo prevzel nov (zunanji) lastnik?
Zavzemanje za zunanje lastništvo kot zagotovilo uspešnega nadzora nad
tistimi, ki uporabljajo kapital, temelji na prepričanju, da zaposleni niso
sposobni in tudi ne upravičeni opravljati nadzorne vloge v podjetju.
46

Nazoren za pričakovanja do zaposlenih je odgovor, ki smo ga v empirični raziskavi dobili od direktorice enega od podjetij v naši raziskavi glede strategije podjetja:
»Zaposleni (so) tisti najpomembnejši del … osnovni in potrebni pogoj, da se vizija realizira« (podjetje E, str. 7).
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V organizacijski teoriji in praksi lahko opazimo nedoslednost pri opredelitvi sposobnosti in zmožnosti zaposlenih. Sodobni organizacijski projekti za povečevanje zavezanosti in zavzemanja zaposlenih, katerih
namen je povečevanje uspešnosti organizacije, računajo s tem, da bodo
zaposleni delovali kot odgovorni organizacijski subjekti, sposobni za
samonadzor. Pri opredelitvi lastniških razmerij pa so zaposleni pogosto
ocenjeni kot pasivni organizacijski udeleženci, ki jih je treba nadzorovati. Konsistentnost organizacijskega pristopa in na njem utemeljene organizacijske kulture bi zahtevalo vedno enako videnje zaposlenih – kadar
gre za težnje po povečevanju njihove odgovornosti, pa tudi kadar gre za
nagrajevanje in udeležbo pri lastništvu (pri nadzoru in finančnih vidikih). Seveda je možna tudi vmesna rešitev. Od zaposlenih bo zahtevala
visoko mero zavzemanja v zameno za minimalne nagrade. Takšna organizacijska kultura bo lahko gradila na strahu, ki je podlaga negativne
motivacije in tudi lojalnosti, zagotovo pa je nezdružljiv z zaupanjem (in
ustvarjanjem zaupanja). Na strahu utemeljena motivacija bo zagotovilo
korektno opravljenega dela kot načina preprečevanja negativnih sankcij
(izgube delovnega mesta, plače), toda strah je (zaradi paralizirajočega
učinka) nezdružljiv z ustvarjalnostjo in doseganjem maksimalnih rezultatov. Zato je v podjetjih, tudi ko gre za iskanje najboljše lastniške strukture, treba najti osnovo za ohranjanje in ustvarjanje zaupanja in s tem
povečanje socialnega kapitala. Upoštevati je potrebno tudi prej omenjene
negativne plati socialnega kapitala v smislu negativnega dejavnika, ki
zavira pozitivne (a ponekod za obstoj nujne) spremembe. Apriorno zavzemanje za »cementiranje« lastniške strukture bi bilo prav tako neproduktivno kot apriorno zavzemanje za njeno (nasilno) spreminjanje. Ocena primernosti sprememb bo različna v vsakem konkretnem primeru. Že
obstoječe zaupanje in dobro sodelovanje znotraj uspešnega podjetja (ki
se je mogoče izrazilo tudi z uvajanjem lastništva zaposlenih) bi kazalo
ohraniti. To pa ne pomeni, da notranji (zaposleni) lastniki ne morejo
povečevati svojega socialnega kapitala tudi zunaj meja podjetja – z
ustvarjanjem šibkih, toda strateško izredno pomembnih vezi s temi, ki
lahko pripomorejo k uspešnosti podjetja (s človeškim, finančnim ali svojim socialnim kapitalom).

Lastniška struktura in strategija v slovenskih podjetjih
Za lastniško strukturo podjetij iz našega raziskovalnega vzorca47 je bila
značilna kombinacija lastništva v skladih (odškodninski, pokojninski),
lastništva pooblaščenih investicijskih družb, notranjega lastništva, lastništva pri udeležencih javne prodaje, tujih in drugih domačih lastnikih v
različnih medsebojnih razmerjih. V podjetjih, ki smo jih proučevali, se je
47

Več o vzorcu in metodologiji raziskave glej Stanojević: »Delojemalska razmerja in
podjetniške politike: primeri treh podjetij« v tej knjigi.
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udeležba notranjih lastnikov (med katerimi so tudi zaposleni lastniki)
gibala od 20,77 % do 60 % lastniškega deleža.
Tabela 1: Lastniška struktura podjetij v vzorcu
Lastniki

Podjetje A

Podjetje B

Podjetje C

Podjetje D

Podjetje E

Odškodninski
in pokojninski sklad

28 %

31,41 %

35 %

40 %

22,82 %

PID-i

20 %

35,03 %

Notranji lastniki*:
1. Zaposleni
2. Druž. člani,
upokojenci,
nekdanji zaposleni

37 %

28,71 %
14,80 %

60 %
28 %

57,43 %

20,77 %
11,84 %

13,91 %

32 %

Javna prodaja

15 %

23,28 %

8,93 %

2,30 %

26,82 %

Tuji lastniki
Drugi domači last.

0,18 %
2,55 %

5%

2,57 %

6,23 %

* Podatki v tabeli veljajo za vse notranje lastnike skupaj in je ta odstotek razdeljen na skupine notranjih lastnikov
(če je bil ta podatek dostopen ; podjetja B, C in E).

Vprašane (generalne direktorje in dirktorico, kadrovske direktorje in
direktorice, delavsko direktorico, predsednike in predsednice sindikata
in predstednice in predsednike svetov delavcev) smo spraševali ne le o
tedanji lastniški strukturi (in obsegu lastništva zaposlenih), ampak predvsem o teh razsežnostih lastniške strukture in strategije:
– ocena lastništva zaposlenih (ali je dejavnik konkurenčne prednosti,
ker je lahko uporabljen kot motivacija in mobilizator zaposlenih pri
doseganju organizacijskih ciljev, ali pa je moteči dejavnik, ker zaposlenim omogoča zaviranje lastniške strategije),
– načrtovana strategija lastniških sprememb (ohranjanje sedanjega stanja, povečevanje udeležbe zunanjih lastnikov, tuje naložbe ali kombinacija),
– ocena prevladujočih dejavnikov vpliva na oblikovanje prihodnje lastniške strategije (odločitev v podjetju ali dejavniki iz okolja, kot so
dostopnost kapitala, zakonodaja, konkurenca).
Ocene lastništva zaposlenih so upoštevale pomen te lastniške oblike za
zaposlene, za podjetje ter proces prehoda in spreminjanja v podjetjih.
Vprašani so lastništvo zaposlenih ocenili večinoma pozitivno. Prednosti
lastništva zaposlenih so po njihovem mnenju predvsem:
– vpliv na ustvarjanje (kakovostnejše) organizacijske kulture v podjetju:
»Notranje lastništvo je dolgoročno in zahteva malo drugačen pristop pri
organizaciji, pri odnosu z ljudmi … da se od teh ljudi tudi precej več dobit, precej
več se naredi, bolj človeški odnos je, če je notranje lastništvo« (predsednik sindikata, podjetje C).
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»Lastništvo zaposlenih (je) lahko pomemben dejavnik uspešnega
poslovanja« (kadrovski direktor, podjetje A, str. 14).
»Jaz mislim, da je zdaj zadeva bistveno drugačna, ker rečemo, to je
naše, ve se lastnina…zdaj se že večina obnaša kot lastniki, ne pa še vsi,
eni se bodo pa še začeli … mislim, da je napredek.« (generalni direktor,
podjetje C, str. 18)
– spodbuda zaposlenim za večjo odgovornost in prizadevanje:
»Če si lastnik, čutiš prek tega neko pripadnost kolektivu, drugače razmišljaš
… da mora podjetje živeti dolgoročno, ne na kratko obdobje…da je naložba v
podjetje pozitivna, da nekaj dobiš…da razvoj podjetja zasleduješ in da dejansko
podjetje vlaga … in potem ti tudi dobiš ta kapitalni delež« (sekretar sindikata,
podjetje D, str.12).
»Jaz mislim (da je to nekaj) pozitivnega, drugače se ne bi za lastništvo
tako boril, ker jaz mislim, da če naj bi menedžment bolj odgovorno delal,
če je lastnik, zakaj ne bi bolj odgovorno delal tudi neposredno zaposlen,
če je solastnik … mislim, da je odgovornost treba povečat, in mi mislimo,
da se bo z lastnišvom tudi malo povečala, malo pa bo treba vedno, malo
korenčaka, malo palice; brez palice ne bo šlo nikoli …« (generalni direktor,
podjetje C, str.16).
– nadaljevanje dobrih tradicij iz prejšnjega sistema:
»… ker se je pokazalo, da so najboljši gospodarji, da so tudi proizvodni delavci lahko še kako dobri gospodarji« (kadrovski direktor, podjetje A, str. 14).
Mnogi vprašani so lastništvo zaposlenih razumeli kot posledico zgodovine slovenskih podjetij.
»Eni pravijo, da je to nadaljevanje samoupravljanja, jaz pa pravim, da je to
težek način lastništva … in je težko ljudi organizirati, vendar je to edini mogoči
način lastništva v Sloveniji« (generalni direktor, podjetje C, str. 18).
»Lastniki? Sreča, bom rekel – najprej smo imeli 6500 samoupravljavcev, zdaj
pa imamo 7000 delničarjev. Jaz čisto odkrito, če se pogovarjam, velike razlike ne
vidim (generalni direktor, podjetje D, str. 6).
Del razlage visoke udeležbe zaposlenih (in njihovih družinskih članov)
v lastniški strukturi je »kolektivna narava zaposlenih«; zanjo je v podjetjih iz vzorca značilna visoka pripadnost zaposlenih podjetjem. Pripadnost podjetjem so vprašani razlagali predvsem z uspešnostjo podjetij in
njihovim pomenom kot delodajalcev v svojem okolju.
»…fantastična identifikacija s firmo A, ena pripadnost kolektivu, tej firmi …
človeku je fino pri duši, da je znamka poznana po svetu. Posredno to potem ljudi obvezuje…podjetje A moraš spoznati, pa vidiš, da je to ludi sistem v pozitivnem smislu« (gen. direktor, podjetje A, str. 8).
»Ne poznam firme v Sloveniji, v kateri je do takega nivoja izražena pripadnost… Ljudje so pripravljeni za to firmo veliko žrtvovati … ta firma je precej
familiarna. In mož in žena, otroci sorodniki: vse tukaj dela in je odvisno od
tega« (predsednik sindikata, podjetje A, str. 2).

USPEŠNA NEDOZORELOST

177

»… ljudje čutijo to pripadnost, zlasti zdaj ko smo se lastninili, je to bilo jasno
razvidno. Pripadnost in neka podpora je tu«(kadrovski direktor, podjetje B,
str. 4).
»Mi s srcem gledamo na to fabriko, predstavniki skladov mogoče drugače. Pri strateških odločitvah mislim, da je zelo pomembno, da smo
predstavniki zaposlenih zraven, posebej če bi prišlo do zaprtja kakšnega
programa« (predsednica sveta delavcev, podjetje B, str. 9).
»Stalno zatrjujemo, da je delavec podjetja E izredno pripaden. In jaz
želim, da se to kot ena vrednota, veste, tu je kapital« (predsednica sindikata, podjetje E, str. 13).
Vprašani so omenjali tudi težave in negativne vidike lastništva zaposlenih. Predvsem so poudarjali težave pri organiziranju številnih zaposlenih lastnikov, zapletenosti razmerij, ki jih povzroča pojavljanje zaposlenih v več vlogah v podjetju, brezplačno razdelitev delnic zaposlenim,
neznanje (nesposobnost za opravljanje lastniške vloge) in socialno stisko
zaposlenih, zaradi katere se bodo prisiljeni odpovedati svoji lastniški
vlogi.
»Jaz mislim, da smo to lastninjenje butasto izpeljali. Moraš kupiti, da nekaj
imaš« (gen. direktor, podjetje A, str. 9).
»Notranji lastniki, tu je en problem, ki ga jaz vidim, ljudje premalo vejo. Morate vedeti, da imamo lastniško strukturo, ki nima srednje šole, osnovne šole, in
da so tu razmišljanja drugačna. Mi skušamo tu prosvetljevati, če tako rečem, pa
vendar …« (generalni direktor, podjetje D, str. 6).
»Nisem prepričan, da bi bili notranji lastniki bistveno boljši. Mogoče
je, da te različne vloge, ko si enkrat v vlogi lastnika, drugič delojemalca,
še bolj ovirajo, kot če si samo lastnik« (gen. direktor, podjetje B, str. 12).
Sedanji načini in možnosti za organiziranje zaposlenih (notranjih) lastnikov se mnogim sogovornikom zdijo zapleteni, zahtevni in dragi. Zavedajo pa se, da bodo neorganizirani individualni lastniki več prodajali in
da bo to zmanjšalo obseg lastništva zaposlenih.
»Drugače smo skušali povezovati male delničarje, v začetku je šlo. Imeli smo
prvo skupščino. Zdaj izgleda, da bo počasi prodaja. Standard je padel, ljudje
rabijo denar in prodajajo delnice. Ne ve, zakaj bi za dividende šparal. Finančne
hiše bodo vse pobrale, kar je tudi v redu. Največji problem malih delničarjev je
povezovanje« (predsednik sindikata, podjetje B, str. 8).
Mnogi vprašani so kot pomanjkljivost lastništva zaposlenih navedli
neustrezno usposobljenost zaposlenih za opravljanje nadzorne funkcije.
Pri tem so bili nekateri odgovori nejasni glede opredelitve nadzorne
funkcije. Zaradi tovrstnih pomislekov je (vsaj pri menedžerjih in menedžerkah) čutiti podporo menedžerskem lastništvu (lastništvu v rokah
manjše skupine notranjih lastnikov).
»Jaz sem dolgo časa mislila, da so notranji lastniki najboljša varianta, vendar
pa ugotavljam, da je pač to mogoče pri tistih lastnikih, ki imajo malo večji lastniški delež in ki so malo višje v hierarhiji podjetja, ker imajo drugačen odnos do
tega. Velika večina ljudi sploh ne ve, kaj lastništvo pomeni … tudi socialna
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struktura in socialne stiske so take, da ne moreš zahtevati od zaposlenih, da
ostanejo lastniki (generalna direktorica, podjetje E, str. 22–23).

***
Za oblikovanje strategije podjetja so ključnega pomena najvišji vodilni,
toda v procesu oblikovanja strategije bi morali biti udeleženi tudi drugi v
podjetju, tisti, od katerih bo odvisno uresničevanje izoblikovane strategije (Mintzberg, 1979, Kavčič, 1991). To še posebej velja za lastništvo, če so
zaposleni udeleženi v lastništvu in je lastniška strategija podjetja povezana z njihovimi osebnimi strategijami v zvezi z razpolaganjem z delnicami, katerih lastniki so. Na vprašanja o lastniški strategiji so odgovori
večinoma bolj izražali mnenja o pričakovanih spremembah, kot pa jasno
opredeljene načrte.
»Bog si ga zna … navadni narod vam bo to jutri prodal, ker rabi ciglo. Drugi
bo zapil. Delež razpršenih (notranjih in zunanjih) lastnikov se bo zmanjševal«
(generalni direktor, podjetje A, str. 9).
»Zelo velike želje imamo, da bi ta udeležba ostala taka oziroma da bi se izboljšala v korist notranjih lastnikov. Če ti notranji lastniki (zaposleni v podjetju) ne
bi znali delati za firmo in jo voditi, potem nas danes ne bi bilo. Težko pa bo solirati z velikim deležem notranjih lastnikov. Osebno se strinjam z razmišljanjem
uprave, ko pravi, da je absolutno zaineresirana za strateškega partnerja, ki bo
prinesel svež kapital in sveža delovna mesta« (predsednik sindikata, podjetje A, str. 13).
»Nekoliko se bo zmanjšalo število notranjih lastnikov in malih lastnikov. Lastništvo se bo nekoliko centraliziralo. To se bo postopoma dogajalo«(gen.direktor, podjetje B, str. 17).
»Po mojem bodo notranji lastniki počasi prodali svoje delnice. Pokupile jih
bodo te finančne družbe. Imam občutek, da ima ta Nacionalna finančna družba
tako strategijo, da bo prevzela podjetje B nad 50 %. Prepričan sem, da se bo to
čez čas zgodilo« (predsednik sindikata, podjetje B, str. 8).
Nekateri so nam neposredno povedali (drugi so to naredili posredno),
da imajo lastniško strukturo za strateško vprašanje, ki ne sodi v njihovo,
ampak v pristojnost najvišjega vodstva.
Samo v enem podjetju iz našega vzorca sta tako dosedanja lastniška
struktura kot tudi prihodnja lastniška strategija utemeljeni na izrecnem
(in pri vseh intervjuvancih navzočem) pozitivnem stališču do lastništva
zaposlenih. V podjetju imajo 60 % lastniškega deleža v rokah notranjih
lastnikov (28 % je zaposlenih lastnikov) in so se odločili trajnost te lastniške strukture zavarovati z ustanovitvijo družbe pooblaščenke.48
48

Družba pooblaščenka je po določbah zakona o prevzemih iz leta 1997 kapitalska
družba, ki jo notranji lastniki ustanovijo, da bi skupaj nastopali in tako zaščitili
skupne interese.
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V drugih podjetjih so kljub razmeroma pozitivnim ocenam in celo
željam po ohranitvi (določene stopnje) lastništva zaposlenih večinoma
daleč od tega, da bi imeli ohranitev lastništva zaposlenih za del strategije
(podjetja, svojega organa) ali osebno odgovornost. Nekateri vprašani se
zavedajo, da bodo interesi akterjev od zunaj vplivali na spremembe lastniške strukture podjetja (v obliki zmanjševanja obsega lastništva zaposlenih): »… ker so tisti, ki kupujejo, izredno agresivni« (predsednik sindikata,
podjetje A, str. 8). Tako bodo lastniško strukturo izoblikovali zainteresirani (zunanji in notranji) kupci (povpraševanje), ne pa prodajalci (stran
ponudbe).
Analiza naših raziskovalnih izsledkov kaže na nejasne in neizoblikovane strategije glede prihodnje lastniške strukture (razen v podjetju z
večinskim notranjim lastništvom). Želje po prilivu za podjetja potrebnega investicijskega kapitala in odpiranju novih trgov se kažejo v izražanju
zanimanja za povezovanje s »strateškimi partnerji«. Ta interes ni konkretiziran z načrtom dejavnosti in je večinoma povezan s pozitivnim odnosom do notranjega lastništva.
»Jaz dokler bom, bom prioritetno spodbujal notranje lastništvo. V zmanjšanju. Manj delničarjev, pa s temi delničarji lažje, kvalitetneje … s tem, da ne bi
odklanjal strateških povezav«(generalni direktor, podjetje D, str. 17).
Večina vprašanih pričakuje, da se bo število lastnikov (notranjih in
zunanjih) zmanjšalo, da se bo lastništvo koncentriralo. Nekateri menedžerji in menedžerke menijo, da bo to pozitivno za podjetje.
»Zaradi mene lahko ostanejo zaposleni, samo v manjšem številu, ne vsi, zdaj
nas je osemsto lastnikov. Predvsem z vidika, ker to je zelo drago in težko operativno. Ogromno časa in energije porabimo zaradi lastnikov in mislim, da bi bilo
boljše, če bi jo uporabili za poslovanje« (generalna direktorica, podjetje E,
str. 22).
»Še lep čas bomo imeli preko osemsto lastnikov. Realno pa mislim, da bi jih
moralo biti sto, sto petdeset« (generalni direktor, podjetje B, str. 17).
Pri ocenjevanju procesa in posledic lastninjenja so torej omenjeni
stroški procesa in nove ureditve (veliko število lastnikov) uporabljeni kot
argument za potrebo po zmanjšanju števila lastnikov (ne glede na kategorije lastnikov).
Nekateri menedžerji so v odgovorih razkrili osebne preference glede
lastniške strukture; v njej naj bi bilo več zunanjih lastnikov.
»Danes ugotavljam, da so zunanji lastniki, kar se nekaterih odločitev tiče,
bolj prijazni ali pa da bolje razumejo. Samo vprašanje je, kako bi bilo, če bi se
podjetje nemoteno razvijalo brez te travme lastninjenja … Naši so (zaposleni)
očitno do leta 1992 oziroma 1995 bili dolgoročno naravnani« (gen. direktorica, podjetje E, str. 20–21).
V nekaterih primerih razmišljajo, da bi aktivnejše (in preglednejše)
trgovanje z delnicami spudbudili ali omogočili s kotacijo na borzi. 49
49

V podjetjih, v katerih je bila opravljena javna prodaja delnic, je kotacija obvezna.
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»Potrebno jo (lastniško strukturo, op. a.) je prepustiti trgu … ker enostavno
želimo, da ljudje tam uveljavijo te svoje zadeve in svoje želje … in doma je vse
skupaj pretiho, pretogo, znotraj ni nekih gibanj« (generalni direktor, podjetje
D, str. 6).
Iz odgovorov ni bilo jasno, ali se vprašani zavedajo, da je kotacija na
borzi lahko v nasprotju z zavzemanjem za trajno, stabilno in dolgoročno
usmerjeno skupino lastnikov. Kotacija je lahko korak k prerazdelitvi lastništva, tako da bo na koncu koncentrirano, toda prav tako lahko pomeni
širšo razpršitev, atomizacijo in še večjo anonimnost delničarjev (to kaže
praksa gospodarstev, v katerih so borze močne).50
Zanimivo je primerjati spreminjanje lastništva v dveh podjetjih iz našega vzorca: tega, ki ima danes večinsko (60-odstotno) notranje lastništvo
(in ga namerava obdržati), in tistega, ki je imelo v našem vzorcu najmanjšo udeležbo notranjih lastnikov (20-odstotno) in načrtuje kotacijo na borzi. V prvem podjetju (podjetje C) so lastninjenje izpeljali v skladu z rezultati anket, ki so jih izvedli v podjetju in so pokazale, da 80 % zaposlenih
želi aktivno udeležbo v lastninjenju (»… da hočejo še vedno sodelovati pri
upravljanju podjetja in biti solastnik podjetja. Tako da ljudje hočejo biti nekaj
več kot samo številke, kot samo delavci, ki tam plačo dobijo, ampak hočejo malo
več« (generalni direktor, str. 15). Sodeč po odgovorih, notranje lastništvo
povezuje podjetje in je simbol (in posledica) neodvisnosti podjetja (podjetje se izločilo iz velikega sistema).
»Zelo smo ponosni na to, da smo danes samostojni tako kot Slovenija in da
smo privatna delniška družba, in smo zelo ponosni, da smo zaposleni člani
družbe večinski lastniki tega podjetja« (generalni direktor, podjetje C, str. 6).
Po lastninjenju je 90 % zaposlenih svoje delnice preneslo na družbo
pooblaščenko; s tem je postala možnost za prodajo delnic omejena, zagotovljena pa je postala dolgoročna in organizirana lastniška udeležba sedanjih notranjih lastnikov v podjetju. Organiziranost notranjih (zaposlenih) lastnikov pomeni tudi izrecno podporo določenim načelom
organizacijske kulture in je s tem podlaga učinkovitejše uporabe pozitivnega potenciala lastništva zaposlenih.
»Jaz trdno verjamem in mislim, da bi moralo solastništvo povzročit, da
ljudje gledamo bolj odgovorno. Seveda, to ne bo samo po sebi prišlo. To
je treba spodbujati ljudi, da en drugega tudi spodbujajo … jaz mislim, da
je treba to lastništvo nekje gojiti in da bo potem dolgoročno moglo dati
pozitivne rezultate. Če da pri menedžerju, mislim, da mora dati tudi pri
ljudeh« (generalni direktor, podjetje C, str. 18–19).
Kadrovski direktor meni, da so možnosti za vpliv zaposlenih v podjetju zelo velike: »Ne poznam podjetja, kje bi imeli zaposleni toliko možnosti vpliva«(str. 15). Predsednik sindikata ugotavlja, da sta lastništvo zaposlenih
50

Pomemben pomislek pri odločanju o smislenosti kotacije je tudi, da od prodaje
obstoječih (že izdanih) delnic na borzi podjetje ne pridobi novega kapitala (za to
je potrebna nova izdaja delnic).
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in močna zavest o lastništvu povzročila tudi partnerski, dogovoren odnos
med sindikatom in vodstvom. Zanimivo je, da v tem podjetju nismo
dobili odgovorov, ki bi nakazovali slabitev pripadnosti zaposlenih podjetju.51 Sedanjo lastniško strukturo nameravajo ohraniti. »Vsaki ponudbi
zunanjih se bomo uprl.« (predsednik sindikata, podjetje C, str. 28).
Za drugo podjetje (podjetje E) je značilno, da je v devetdesetih doživelo »šok tranzicije«. Generalna direktorica meni, da je bilo lastninjenje šok
za zaposlene, saj so podjetje prej čutili kot svoje in so se ustrezno tudi
obnašali »kot dobri gospodarji« in tako vplivali na uspešno reševanje
poslovnih problemov podjetja na začetku devetdesetih.
»Oni (zaposleni, op. a.) so se počutili kot lastniki tega podjetja in so
ravnali s tem podjetjem kot dobri gospodarji. To lahko kompetentno
trdim, ker mislim, da če ne bi tako ravnali, danes ne bi obstajali, in da je
bil ta naboj, ki je takrat v krizi prišel do izraza, ravno to, zavest da je to
podjetje naše in da moramo vse narediti za to, da preživi. Zato so bili
lastninjenje in spremembe v odnosu po lastnjinjenju velik šok za zaposlene« (generalna direktorica, podjetje E, str. 20–21).
»Travma lastninjenja« je vplivala tudi na pripadnost (kolektivna narava)
zaposlenih. Predsednica sindikata v podjetju meni, da je tranzicija slabo
vplivala na medsebojne odnose: »… v tem času tranzicije, ki je bil zastrašujoč, ko nisi imel sigurnosti, in morda so nas razdelili«(str. 17). Za prihodno
lastniško strukturo podjetja je značilno, da bo po besedah generalne
direktorice bolj pod vplivom dejavnikov iz okolja kot pa strategije podjetja. Velikokrat so nam vprašani v tem podjetju omenjali »strah pred apetiti
zunanjih (tujih) lastnikov« (tuji prevzem). Negotovost prihodnje lastniške
strukture ilustrira tudi šala generalne direktorice: »Če mene vprašate, bi
bilo najboljše, če bi bila jaz lastnik, bi dobila najboljšega možnega direktorja in bi
jaz samo malo kontrolirala.«

Spreminjanje lastniške strukture v slovenskih podjetjih
Na podlagi izsledkov raziskave lahko razmišljamo o perspektivah spreminjanja lastniške strukture v slovenskih podjetjih. Nanje bodo nedvomno vplivale lastniške strategije sedanjih delničarjev in pomembnih akterjev (v podjetij in zunaj njih).

51

Menim, da tega ne gre pripisovati visoki udeležbi zaposlenih v lastništvu, ampak
dejavnejšem odnosu in dolgoročni perspektivi lastništva zaposlenih, za katero se
v podjetju zavzemajo.

182

(PRE)MOČ NOTRANJIH DELEŽNIKOV V SLOVENSKIH PODJETJIH

Tabela 2: Lastniške perspektive glede na aktivnost strategije in odnos
do lastništva zaposlenih
Aktivna strategija

Pasivna strategija

do lastništva zaposlenih pozitivno

1
– podjetje v lasti zaposlenih
(determinanta org. kulture)
– kombinirano lastništvo
(tuji, zunanji)
– ohranjanje lastništva zaposlenih,
vendar s prevladujočo vlogo
menedžmenta52
– povezave med podjetji z
lastništvom zaposlenih

2
– osip lastništva zaposlenih
– (sovražni) prevzemi

do lastništva zaposlenih negativno

3
– načrtno koncentriranje lastništva
(manjša skupina notranjih ali
zunanjih lastnikov)
– lastniško povezovanje podjetij
– iskanje novega lastnika

4
– osip lastništva zaposlenih
– (sovražni) prevzemi

V podjetjih lahko dejavno načrtujejo in oblikujejo svojo lastniško prihodnost ali pa pri tem zavzamejo pasivno stališče in spremembe prepustijo »naravnemu« dogajanju. Izkušnje iz tujine (npr. V. Britanija, Francija) in danes tudi v Sloveniji kažejo, da pasivna strategija pomeni osip
lastništva zaposlenih (lastništva na podlagi enkratne razdelitve delnic, ne
pa sistematične udeležbe zaposlenih pri razdelitvi koristi iz poslovanja).
Ni torej pričakovati, da bi se lastnišvo zaposlenih obdržalo v pomembnejšem obsegu (ne glede na stališča do te lastniške oblike), če v podjetju
ne obstaja aktivna in jasna strategija za ohranitev le-tega (kot večinske ali
manjšinske udeležbe zaposlenih v lastništvu). Če se v podjetju odločijo,
da bodo obdržali lastništvo zaposlenih, ga lahko uporabijo kot podlago
za ustvarjanje posebne organizacijske kulture (pomen zaposlenih, pripadnost, zavzemanje, participativno vodenje, opolnomočenje) ali pa ga
uporabijo v manj celovitem »organizacijskem projektu« (lahko je samo
oblika finančnega nagrajevanja zaposlenih ali varovalka dolgoročne lastniške stabilnosti podjetja). Toda vsekakor je ohranjanje lastništva zaposlenih odvisno od načrtne strategije na nadindividualni ravni.
Dejavno zavzemanje za lastništvo zaposlenih ne izključuje povezovanj
z drugimi lastniki. Nameni povezovanja so lahko različni (potrebe po
kapitalu53, tehnologiji, nova kakovost poslovnega sodelovanja, vključeva52

53

Earle in Estrin (1998) govorita o MCEO-jih (managerially controled employee-owned firms) – podjetja v lasti zaposlenih, ki jih nadzorujejo menedžerji kot o prevladujoči obliki podjetij v lasti zaposlenih na zahodu (in tudi zelo pogosti obliki v
na novo privatiziranih podjetjih v državah v tranziciji).
Podjetja v določenih panogah, za katere je značilno hitro razširjanje trgov, pri ka-
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nje pomembnih deležnikov v lastniško strukturo, krožne povezave med
podjetji zaradi relativiziranja lastniškega nadzora54).
Aktivna strategija lahko popolnoma izključi zaposlene iz lastništva (ob
morebitni prodaji podjetja novemu lastniku, koncentraciji lastništva v
rokah manjše, pogosto menedžerske skupine v podjetju, lastniških povezavah med podjetji, pri katerih menedžerske skupine v povezanih podjetih svojo hierarhično moč dopolnijo z lastniško močjo). Tudi ob izključevanju zaposlenih iz lastništva je lahko aktivna strategija glede lastniške
strukture za zaposlene boljša (kot zaščita njihovih »nelastniških« interesov, kot so ohranjanje delovnih mest, ravni plač itn.) kot pasivna strategija. Nevarnost pasivne strategije je v tem, da lastniško prihodnost podjetja izoblikujejo akterji, katerih interesi nasprotujejo interesom zaposlenih
(npr. sovražni prevzem konkurence).
Podjetja iz našega vzorca (z eno izjemo) sodijo v skupino 2: nimajo
aktivne lastniške strategije, do lastništva zaposlenih pa imajo večinoma
pozitiven odnos (ali vsaj večina vprašanih ni imela negativnega odnosa).
To pomeni, da v prihodnosti lahko pričakujejo osip lastništva zaposlenih.
Ugotavljam, da bodo s tem zapravila del svoje kompetitivne prednosti.
Menim, da je v podjetjih, ki iščejo načine, kako (p)ostati uspešna, ohranjanje (že obstoječega) lastništva zaposlenih vlaganje v socialni kapital –
demonstracija zaupanja, ki bi pomagala pri oblikovanju zaupanja in doseganju višje kakovosti sodelovanja v podjetjih.
V podjetju lahko obstaja enotna strategija glede lastniških sprememb,
lahko pa se pomembni organizacijski akterji razlikujejo po tem, kako
ocenjujejo optimalno lastniško strukturo v podjetju. Primerjava odgovorov različnih skupin vprašanih (menedžerji, predstavniki sindikata,
predstavniki svetov delavcev) kaže nekoliko večjo naklonjenost lastništvu zaposlenih pri predstavnikih sindikata in sveta delavcev in nekoliko
večjo kritičnost pri menedžerjih. Omenjene razlike niso podlaga za ločene strategije različnih organizacijskih akterjev. Sindikati (ki sicer pridobivajo moč in igrajo partnersko vlogo menedžmentu) načelno podpirajo
lastništvo zaposlenih, toda prihodnjo lastniško strategijo večinoma
prepuščajo menedžmentu. Sveti delavcev (bolj v vlogi sindikalnega
instrumenta kot partnerja upravi) prav tako načelno podpirajo lastništvo
zaposlenih, vendar ohranitve lastništva nimajo na svojem seznamu
dejavnosti. Prihodnja lastniška struktura v podjetjih bo v veliki meri odvisna od tega, kakšen odnos bodo imeli omenjeni organizacijski akterji
do lastništva zaposlenih. Glede na stališča, ocene in pričakovanja, ki smo
jih spoznali v pogovorih, ni pričakovati, da bi sindikati (ali sveti delavcev)
odigrali pomembnejšo vlogo pri ohranjanju ali razvijanju lastništva zaposlenih. Kot prednostne naloge svojega delovanja so določili bolj »žgoča«

54

terem je nemogoče potrebe po kapitalu zadovoljiti iz internih virov, bodo nujno
morala poiskati strateške partnerje/zunanje vlagatelje.
Povezave, podobne japonskim povezavam kairecu.
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vprašanja (delovna mesta, plače, delovne razmere, pravno varstvo). V
našem vzorcu so v podjetjih delavski predstavniški organi sodelovali pri
lastninjenju, ampak v glavnem pod vodstvom menedžmenta. Nikjer niso
imeli vodilne (ali menedžmentu nasprotne) vloge. Vprašanje je, ali bi
(bodo) ob morebitnem nesoglasju s stališči menedžerjev sindikati (ali
sveti delavcev) prevzeli aktivno vlogo v zaščiti lastniških pravic in interesov zaposlenih.
Kot smo videli v podjetjih vzorca, so najvišji menedžerji nosilci lastniške strategije in kaže, da bodo tudi v prihodnje. Naša raziskava potrjuje ugotovitve drugih avtorjev (Kavčič, 1998), da za slovenska podjetja
danes velja, da imajo menedžerji zelo veliko vpliva in moči. Organizacijsko kulturo v podjetjih iz našega vzorca55 ocenjujem kot mešanico paternalistične kulture (koncentracija odločanja pri najvišjem menedžmentu,
ni močnega srednjega menedžmenta, ni neposredne participacije) in participacijske kulture (pomembna vloga sindikatov, zakonodaja, ki formalno omogoča in spodbuja participacijo pri upravljanju, obveščena delavska predstavništva in delavci). V treh podjetjih iz našega vzorca so na
najvišjih mestih paternalistični voditelji, karizmatične osebnosti – menedžerji, ki so podjetja uspešno vodili v prejšnjem sistemu, uspešno prebrodili krizo v devetdesetih in so na koncu osebne kariere. Na vprašanja
glede zaupanja so odgovori poudarili posebno vlogo generalnih direktorjev in direktoric kot objektov in vira zaupanja v podjetjih. Ustrezna je
drugorazredna vloga srednjega menedžmenta (v naši raziskavi so to
kadrovski direktorji in direktorice, delavska direktorica), ki se kaže v
neopredeljeni podobi, manjši neposredni komunikaciji z zaposlenimi,
manjši vključenosti pri določanju strategije podjetja. Zaradi pomena najvišjega menedžmenta za prihodnjo lastniško strukturo in tudi kakovost
poveznosti lastniške strukture in organizacijske kulture je zelo pomembno vprašanje, kakšna bo naslednja generacija (nasledniki in naslednice)
najvišjega menedžmenta. Glede lastniške prihodnosti imajo lahko menedžerji in menedžerke posebne interese, ki niso združljivi z interesi zaposlenih – zaradi povečevanja svoje lastne moči (možnosti nadzora nad
drugimi in zmanjševanja nadzora drugih nad njimi) lahko menedžerji in
menedžerke izoblikujejo strategije, ki jim bodo olajšale obvladovanje
»lastniškega vprašanja«.56
Nekateri intervjuvanci so, kot smo videli, izražali stališča do potrebe
po spreminjanju lastniške strukture. Pri argumentiranju potrebe po spreminjanju obstoječe lastniške strukture je pomembno razlikovati med
argumenti, ki poudarjajo kakovost, ki jo lahko prispevajo (aktivni) zuna55
56

Sistematična predstavitev treh podjetij iz vzorca je v članku M. Stanojevića Delojemalska razmerja in podjetniške politike: primer treh podjetij v tej knjigi.
Trend, ki je prisoten v tujini (ZDA, V. Britanija, Nemčija), so lastniška povezovanja podjetij in prepletene uprave družb (interlocking stock ownership, interlocking directorial boards; Windolf, 1998).
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nji lastniki (finančni kapital, ki lahko pomeni vlaganje v razvoj, nov
socialni kapital kot posledica vključevanja v poslovne mreže in dostop
do novih trgov, ali človeški kapital – novo znanje in sposobnosti, ki jih
lahko prispevajo novi, zunanji lastniki), in argumenti, ki temeljijo na
apriornih odklonilnih stališčih in poenostavljenem razumevanju aktivnega notranjega lastništva in zmotnih predstavah o zunanjem lastništvu.
Nekateri sogovorniki so dajali posredne ali neposredne ocene in informacije o drugih skupinah lastnikov (razen zaposlenih lastnikov). V enem
od podjetij so zaradi pritiska zunanjih lastnikov spremenili začetno načrtovano strategijo – odločitve, da pet let ne bodo izplačevali dividend – in
so začeli izplačevati dividende, in sicer iz tretjine dobička. Na podlagi
tega primera pa ne moremo posploševati in sklepati o obnašanju določene skupine lastnikov, toda primer pomaga relativizirati težo nekaterih
argumentov, ki so pogosti (in so jih izrazili tudi naši sogovorniki) pri ocenjevanju potenciala lastniških oblik, kot je na primer »konfliktnost dvojne vloge« zaposlenih lastnikov. Argument pravi, da je zaposleni lastnik
notranje razklan med interesi dela (čim višje plače) in interesi kapitala
(čim manjši stroški, ki bodo omogočili doseganje dobička) in da bodo pri
zaposlenem »zmagali« interesi dela (ker je njegova/njena kapitalska udeležba premajhna). S tem naj bi bili zaposleni lastniki »naravno« kratkoročno usmerjeni – težili naj bi k temu, da bi iz podjetja dobili čim prej
čim več; nasprotno pa bodo lastniki kapitala, vloženega v podjetje, skrbeli za ohranjanje vrednosti tega kapitala ter vlaganje v dolgoročni razvoj in
obstoj podjetja (in s tem dolgoročno zagotavljanje prihodkov iz naložb).
Argument temelji na podmeni, da imajo lastniki kapitala v podjetju
velike vložke in so finančno dovolj močni, da jim ni treba »izčrpavati«
podjetja. Toda sodobna delničarska praksa kaže, da so delničarji (zaradi
razpršenosti in narave delničarskega lastništva) aktivni nadzor nad podjetjem (značilen za koncentrirano zasebno lastništvo) zamenjali z oblikami t. i.pasivnega nadzora. To pa pomeni, da so svoj odnos do podjetja, v
katerem imajo vložen kapital, omejili na finančno razmerje: če naložba
prinaša dovolj visok zaslužek (dividendo), je koristna, če ni – se razmerje
pretrga – delničar delnico proda.57 S tem delničarji pritiskajo na menedžment podjetja, da poskrbi za čim višje dividende (kot v primeru iz našega
vzorca). Dividende so odlivi kapitala iz podjetja in (na enak način kot
stroški za plače) pomenijo manjše možnosti za vlaganje v razvoj in dolgoročno usmeritev v podjetju. Kratkoročno usmerjeni pritisk delničarjev na
izplačevanje čim višjih dividend je v literaturi znan kot »kratkovidnost
finančnih trgov«. Ta problem gospodarstva, za katera so značilni aktivni
finančni trgi, rešujejo s poskusi koncentriranja lastništva pri vlagateljih,
ki bi imeli s podjetjem dolgoročnejše, partnersko razmerje58 (»relations57
58

Zato mnogi avtorji trdijo, da delničarji niso lastniki podjetij (French, 1995, Drucker, 1993, Handy, 1996).
Pomen vrste razmerja, ki ga lastnik kapitala, vloženega v podjetje, ima/nima, je,
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hip investments«) in bi tako omogočili dolgoročnejše strategije razvoja
(in obstoja) podjetja, kot jih omogočajo pritiski za izkazovanje kratkoročnih dobičkov. Ena od možnosti za reševanje tega vprašanja je v svetu vse
močnejše lastništvo zaposlenih. Povedano kaže, da lahko vse skupine
lastnikov tehtajo med dolgoročnimi in kratkoročnimi interesi, torej da je
za vse lastnike značilen konflikt interesov (kratkoročnih in dolgoročnih).
Če pa analiziramo vprašanje konfliktnosti interesov različnih skupin lastnikov v konkretnem slovenskem okolju, se izkaže, da opredelitev zaposlenih lastnikov kot »naravno« kratkoročno usmerjenih in zunanjih lastnikov kot »naravnih« zastopnikov dolgoročnih interesov temelji na
nekaterih zavajajočih podobah (poleg že omenjenega nerazumevanja narave delničarskega lastništva). Pri zavzemanju za varstvo zasebne lastnine (naložbe) pred (prej prevladujočimi) interesi dela (kot sestavnem delu
prehoda iz socialističnega in nelastniškega v kapitalistični zasebni lastniški sistem) je treba upoštevati naravo in način slovenskega lastninjenja,
ki je zunanjim (enako kot notranjim) lastnikom omogočilo pridobitev
delov kapitala v podjetjih v zamenjavo za razdeljene certifikate (ne pa
gotovine – zasebnega kapitala, prihrankov).59

Sklepne ugotovitve
»Zaupanje v institucionalni sistem z aktivno vključenostjo v politične in ekonomske institucije in medsebojno zaupanje s sprejemanjem
vrednot demokratične politike sta mehanizma ohranjanja splošnega
zaupanja in družbene enotnosti« (Mizstal, 1998: 206).

59

kot bomo videli pozneje, pomemben za ustvarjanje socialnega kapitala kot pomembnega dejavnika uspešnega gospodarstva.
Kako absurdno je lahko poveličevanje uspešnosti zunanjega lastništva (ki ga
opredelimo kot nosilca specifičnih interesov in kvalitet), lahko ponazorimo s primerom. Če je oseba A prinesla certifikat v podjetje A, v katerem je zaposlena, in
tako postala notranja lastnica, jo bodo kritiki lastništva zaposlenih ocenili za neprimerno za opravljanje vloge nadzora nad upravo podjetja A (ker ima za to premalo znanja in izkušenj ter je nosilka predvsem kratkoročnih interesov). Če je
oseba A s certifikatom kupila delnice določene pooblaščene investicijske družbe,
ta pa je certifikate vložila v podjetje A, pa bo nastala taka lastniška in upravljavska situacija: uprava PID-a bo skrbela za nadzor nad upravo podjetja A (v imenu
zasebnih lastnikov – delničarjev). Zastopniki zunanjega nadzora nad podjetji trdijo, da bo ta nadzor učinkovit, ker bo temeljil na strokovnem znanju in izkušnjah
ter upoštevanju dolgoročnih interesov podjetja. Toda tudi upravo PID-a je treba
nadzorovati. To bodo opravili lastniki delnic – delničarji PID-a. Torej, oseba A bo
nadzorovala (kot zunanja delničarka) upravo PID-a, ki nadzoruje upravo podjetja
A, v katerem je oseba A zaposlena. Pri tem se problem učinkovitega nadzora preseli za stopnico navzgor (problem »nadzora nadzorovalcev«). Dodatno vprašanje,
ki se pri tem zastavlja, je tudi, kaj je merilo učinkovitosti nadzora: avtonomija menedžmenta ali prednostni interesi delničarjev.
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Sodobna opredelitev podjetja se odaljuje od koncepta podjetja, v katerem naj bi imela moč ena skupina deležnikov na podlagi pasivne vloge,
ki jo ima v podjetju (vložen finančni kapital), in poudarja dejavno udeležbo deležnikov kot podlago njihovih pravic. Zato je lastništvo zaposlenih blizu konceptu deležnikov – ker povečuje pravice tistih, ki so v podjetju nosilci odgovornosti in tveganja, ne pa zato, ker bi zahtevalo več
pravic za eno skupino lastnikov. Uspešna uporaba potenciala lastništva
zaposlenih (kot lastniške oblike, utemeljene na logiki aktivne udeležbe,
sodelovanja in zaupanja) bo odvisna od perspektive ohranjanja lastništva
(lastniške strategije) in organizacijske kulture (katere del ali osnova je
lahko) v podjetjih.
Tudi koncept socialnega kapitala preusmerja pozornost v ekonomskem dogajanju – relativizira pomen finančnega kapitala in njegovega
primarnega pomena v ekonomskem dogajanju. Pri analizi lastniškega
spreminjanja in ocenjevanju vpliva različnih lastniških oblik na razvoj
slovenskih podjetij koncept socialnega kapitala omogoča zavračanje poenostavljenih konceptov tranzicije.
Lastništvo zaposlenih je, kot smo videli, v slovenskih podjetjih kazalec
določenega socialnega kapitala – kazalec vezi, ki so jih akterji v podjetjih
imeli, ter motivov in pričakovanj glede lastniških sprememb. Zaposleni,
ki so »vlagali« svoje certifikate v »svoja« podjetja, so izkazali zaupanje v
prihodnost podjetja, pa tudi svojo pripravljenost za dejavno sodelovanje
v podjetju. Obstoječe lastništvo je tudi (čeprav ne povsod) kazalec na
zaupanju utemeljenih odnosov med najvišjim vodstvom podjetja (ki je
večinoma usmerjalo/izvajalo lastinjenje) in zaposlenimi. Zaupanje je primerna osnova ustvarjanja organizacijskih vlog v podjetjih, ki bi bile utemeljene v spoštovanju enakopravnih posameznikov in posameznic, ki v
podjetjih sodelujejo in so sposobni za samonadzor in imajo pravico do
tega in tudi do udeležbe pri dobičku, ustvarjenem v podjetju. Povezanost
lastniškega statusa in tako opredeljene organizacijske vloge zaposlenih je
osnova socialnega kapitala zaradi logike aktivne vključenosti akterjev.
Lastniška udeležba zaposlenih v podjetju, v katerem delajo, je sredstvo v
rokah tistih, ki so za podjetje pomembni, tistih od katerih je odvisna
uspešnost podjetja. Obstoječe lastništvo kaže tudi določena pričakovanja
zaposlenih (pričakujejo upoštevanje, sodelovanje, seznanjenosti s perspektivami in strategijami podjetja). Neupoštevanje teh pričakovanj lahko
negativno vpliva na ozračje v podjetjih in uspešnost podjetij.
Na osnovi analize izsledkov empirične raziskave lahko ugotovimo:
– da je lastniška strategija analiziranih slovenskih podjetij nejasna in
prepuščena vplivom iz okolja,
– da so ekonomske in organizacijske spremembe v devetdesetih negativno vplivale na odnose v podjetjih (strah, manj komunikacij, povečevanje nezaupanja); to pa je negativen dejavnik uresničevanja potenciala
lastništva zaposlenih,
– da način vodenja in organizacijska kultura v analiziranih slovenskih
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podjetjih večinoma ne omogočata optimalnega uresničevanja potenciala lastništva zaposlenih,
– da nova in spremenjena predstavništva zaposlenih (sindikati, sveti
delavcev, delavski direktor) niso nosilci strategij varstva dolgoročne
udeležbe zaposlenih v lastništvu podjetij.
Ker je bil raziskovalni vzorec majhen, ugotovitev ne moremo posploševati, toda zaradi pomembnosti (velikosti, uspešnosti, medijske prisotnosti) podjetij (in nekaterih vprašanih), ki so v vzorcu, menim, da so zbrani
podatki nazorni za slovensko gospodarstvo. Rezultati opravljene raziskave so lahko osnova za širšo analizo lastniških sprememb v slovenskih
podjetjih,
Na podlagi analiziranega empiričnega gradiva lahko ugotovimo, da potencial lastništva zaposlenih v analiziranih podjetjih (z izjemo enega podjetja) ni uporabljen kot del strategije uspešnega poslovanja. Lastništvo
zaposlenih ni opredeljeno niti kot osebna pravica zaposlenih (ki bi jo ščitila delavska predstavništva) niti kot morebitna primerjalna prednost
(socialni kapital ali osnova graditve socialnega kapitala) podjetja. Razloge za neuporabo potenciala, ki ga ponuja sedanja lastniška struktura v
slovenskih podjetjih, lahko iščemo v interesih nosilcev strategije spreminjanja lastništva in njihovih na novo nastajajočih koalicijah. Del razlogov
je ideološke narave, značilne za večino družb v prehodu (in tudi širše)60,
ki zahteva kar najkorenitejši odmik od vsega, kar spominja na socialistično preteklost. Poenostavljena opredelitev sprememb v vzhodni in srednji
Evropi kot »zgodovinska zmaga« kapitalizma narekuje poenostavljanje
opredelitev privatizacije, odnosa dela in kapitala, tržnih odnosov ter razvojnih možnosti prehoda. Novejše analize uspešnosti procesa prehoda v
državah vzhodne in srednje Evrope (Stark in Bruszt, 1998; Stiglitz, 1999)
ocenjujejo tranzicijske uspehe glede na merila, kot so skrb za trajnostni
razvoj, razumevanje pomembnosti socialnega in organizacijskega kapitala ter deležniškega koncepta podjetja61, razumevanje tranzicijskega
procesa kot počasnega in evolucijskega dogajanja, ki ima pomembne
politične in socialne konotacije in posledice. Tudi avtorji, ki menijo, da je
obrobnost lastništva zaposlenih na zahodu kazalec manjše uspešnosti te
lastniške oblike (in z njo povezanih načinov upravljanja podjetij),62 ugotavljajo, da je pri analizi lastništva zaposlenih kot posledico privatizacijskih procesov v tranzicijskih državah treba upoštevati okoliščine (obseg
60

61

62

Archer (1995) je med mnogimi, ki opozarajajo na v svetu v osemdesetih letih prevladujoče ideološko ozračje pod močnim vplivom neoliberalne doktrine in mednarodne dominacije »zahodnih« vrednot.
Stiglitz (1999: 15) se zavzema za deležniško privatizacijo kombinirano s deležniškim opolnomočenjem kot privatizacijsko alternativo, ki bo »združila de facto kontrolne pravice in de jure lastniške pravice v učinkovit sistem upravljanja korporacij«.
Pri tem ne upoštevajo odnosov in razdelitve ekonomske in družbene moči.
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privatizacije, stanje gospodarstev, neobstoječe alternative), zaradi katerih
ocenjujejo lastništvo zaposlenih kot superiorno mnogim obstoječim
privatizacijskim strategijam (Earle in Estrin, 1995; 1998).
Na podlagi povedanega lahko ugotovimo, da bodo z osipom lastništva
zaposlenih (ki ga lahko pričakujemo, če se strategije ne bodo spremenile)
podjetja v Sloveniji izgubila potencial, na podlagi katerega bi bilo laže
doseči nekaj, kar bodo potrebovala ne glede na lastniško strukturo –
motivirane zaposlene, ki bodo uspešno in zavzeto delali. Vlaganje v
socialni kapital – vezi med ljudmi, zaupanje in sodelovanje – bi zahtevalo
prepoznavanje tega potenciala in graditev na njegovi podlagi.
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10. STRATEŠKO-MARKENTINŠKA USMERITEV
IN SODOBNA VLOGA ZAPOSLENIH V ORGANIZACIJI
Zlatko Jančič

Uvod
Strateška sposobnost gospodarstva je pogosto opredeljena kot sposobnost zmagovanja v brezštevilnih poslovnih bojih. Je pa tudi in po našem
mnenju še zlasti sposobnost vodenja konstruktivnih procesov menjave,
ki omogočajo doseganje odličnosti podjetij. Je skratka v temelju povezana s problematiko marketinškega upravljanja, z ustvarjanjem vrednosti
za potrošnike, širšo družbo in seveda vrednosti za sam poslovni subjekt,
njegove lastnike in zaposlene.
Nedvomna je in nič kolikokrat dokazana temeljna povezanost med
učinkovito uveljavitvijo marketinškega koncepta in poslovno uspešnostjo v podjetjih. V razvitem svetu govorijo o tej povezanosti že petdeset let,
pri nas pa se bolj pospešeno ukvarjamo z njo z običajnim, a nič kaj
poslovno koristnim časovnim zaostankom. Marketinška zaostalost, kot
lahko poimenujemo stanje v slovenskih podjetjih, pa kljub temu še ni
prišla v ospredje zavedanja poslovne javnosti, saj se ta še vedno pretežno
ukvarja s problemi lastninjenja, združevanja, prevzemanja, problemi
odsotne gospodarske politike, problemi kratkoročne poslovne usmeritve,
problemi »visoke cene« dela itd. Realen problem pa je, da je slovensko
gospodarstvo znotraj krize uspešnosti, ki se kaže v blokadi poslovne
ustvarjalnosti in v nezmožnosti tržne uveljavitve inovativnosti pri velikem številu gospodarskih subjektov.
Med tem pa razviti poslovni svet razvija načine doseganja poslovne
odličnosti skozi iskanje konkurenčne in kooperativne prednosti podjetij,
ki se kaže v vse tesnejši povezanosti podjetja z njegovim okoljem, širši
problematiki maketinškega upravljanja torej. Pri tem ima pomembno
vlogo tudi interni marketing, ki izhaja iz predpostavke o nujnosti razumevanja in zadovoljevanja potreb zaposlenih skozi proces menjave.
Posledica tega je visok prispevek zaposlenih, ki se spet kaže kot pomemben prispevek h kakovosti outputa, vrednosti za potrošnike in temu
ustrezne donosnosti poslovanja.
Ta prispevek sodi po eni strani v sklop literature o marketinški usmerjenosti podjetij, ki je danes eno najbolj produktivnih raziskovalnih
področij znotraj discipline. Po drugi strani pa prispevek največji poudarek namenja spremenjeni vlogi zaposlenih v sodobnem podjetju. Po eni
strani spet umeščamo proučevano problematiko v širši sklop upravljanja
podjetij, po drugi pa jo ožamo na posebno področje soodvisnosti med
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eksternim in internim marketingom. Tako zastavljen pristop nam bo skušal predstaviti resno problematiko, s katero se danes srečujejo številna,
tudi za zdaj še uspešna slovenska podjetja. V zadnjem delu prispevka se
bomo zato podrobneje posvetili slovenskim izkušnjam na tem področju
in osvetlili tudi vrsto empiričnih ugotovitev o tej problematiki. Njihov
skupni imenovalec bo opozoril na nekatere razloge strateške suboptimalnosti slovenskega gospodarstva, ki neposredno vplivajo na njegovo uspešnost in poslovno donosnost.

Strategija kot umetnost gospodarskega bojevanja
Beseda strategija je v zadnjih desetletjih 20. stoletja postala tesen spremljevalec poslovnega sveta. Izvira iz grškega korena (stratos – vojska in
agein – voditi) in pomeni »obrt bojevnika« (Musashi, 1982: 37). Iz vojaškega besednjaka se torej neposredno prenaša v gospodarstvo in razkriva
podstat, znotraj katere danes potekajo poslovne aktivnosti. Zaradi omejenosti virov in vzporednosti prizadevanj mnogih gospodarskih subjektov je uspešno samo tisto podjetje, ki zna svoje cilje doseči bolje (hitreje,
uspešneje) kot drugi tekmeci, in to s pomočjo ustrezne poslovne strategije. Strategije so negacija taktičnega in naključnega ravnanja gospodarskih subjektov, ki se dogaja po načelu pogojnega refleksa (Henderson,
1989: 140). So umetnost, kako v boju za obstanek v pogojih kulture ljudi,
ki teži k stabilnosti in ohranjanju sedanjih vzorcev vedenja, narediti strateški zasuk.63 O strateškem pomenu notranje kulture in predvsem odnosa zaposlenih do podjetja bomo več spregovorili v nadaljevanju.
Najdlje je v analizi sodobne konkurenčnosti prišel Porter (1985), ki ga
zanima predvsem način, kako pred tekmeci doseči branljivo konkurenčno prednost. Osnovne strateške usmeritve so po Porterju (1985) tri: stroškovno prvenstvo, diferenciacija in osredotočenje. Stroškovno prvenstvo
temelji na doseganju ekonomije obsega, nizkih stroškov in visokih tržnih
deležev, ki jih omogočajo množična, globalna proizvodnja standardiziranih izdelkov in visoki kapitalski vložki v množični marketing. Diferenciacija je povezana s preseganjem načela popolne konkurence skozi
vzpostavitev razlike med izdelčnimi substituti. Je splet inovativne tehnologije in sofisticiranih marketinških prizadevanj, katerih naloga je, da
inovaciji nadanejo avreolo izjemnosti in zaželenosti pri potrošnikih, ki
morajo biti pripravljeni plačati višjo ceno kot za podoben izdelek drugega proizvajalca. Osredotočenje ali strategija zapolnjevanja tržnih vrzeli je
posledica visokorazvitega poznavanja ozkega segmenta tržne problematike, predvsem posebnih želja in zahtev potrošnikov ter tehnološke izostrenosti v rešitev specifičnega problema potrošnika. Kot je razvidno, je
63

Strategija je vzorec ali plan, ki poveže ključne cilje, politike in aktivnosti organizacije v eno celoto. Dobro oblikovana strategija pomaga organizaciji razporediti njene vire v enkratno in življenja zmožno obliko, ki temelji na notranjih sposobnostih in pomanjkljivostih organizacije, predvidevanjih sprememb v okolju in možnih nadaljnjih korakih razumnih konkurentov (Quinn, 1988: 3).
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marketinško delovanje inherentno pri vsaki izmed izbranih generičnih
strategij. Pitt in Morris (1995) celo trdita, da je prav marketing glavno
orodje, kako generične strategije v praksi tudi udejanjiti.
Porterjeva (1985) zahteva, da si mora podjetje izbrati eno izmed navedenih strategij, pa je v praksi pogosto spregledana. Podjetja rada izberejo
mešanico strategij in tako skušajo zmanjšati kompleksnost poslovnega
okolja. Rezultat je strateška povprečnost in temu primerna nižja profitabilnost poslovanja. Podjetje, ki mu ne uspe udejanjiti ene izmed navedenih strategij, postane »ujetnik sredine« (Porter, 1985: 12), ki sicer lahko
prosperira v stabilnih tržnih razmerah, ne pa tudi v diskontinuitetnih in
kaotičnih razmerah, kakršnim smo danes priča v svetu. Taka strateška
ujetost je značilna za t. i.sledilce.64 Ti se na V – krivulji povezanosti med
prodajo in donosnostjo uvrščajo v spodnji del, ki ga označuje najnižja
donosnost (Kotler, 1996: 391). Čeprav sledilci nimajo visokih stroškov z
razvijanjem inovacij in njihovo marketinško uveljavitvijo, je njihova profitabilnost nižja zaradi poznejšega vstopa na trg in cenovnih vojn, ki se
dogajajo na zrelem trgu. Sledilci so prisiljeni v stalno zniževanje stroškov
poslovanja in varčevanje, hkrati pa morajo zasledovati visoke standarde
kakovosti, kar je pogosto v neskladju z izplenom, ki ga dosežejo na trgu.

Marketinška usmeritev podjetja
Marketinška usmeritev je uporaba marketinškega koncepta v praksi podjetij in je v neposredni korelaciji z uspešnostjo in dobičkonosnostjo poslovanja (Kohli in Jaworski, 1990; Narver in Slater, 1990). Samo (ožje)
proučevanje te problematike je relativno mlado, čeprav je marketinška
usmeritev podjetij izkazala svojo utemeljenost že v zgodnjih šestdesetih
letih (Drucker 1954).65 Resna razprava o pomenu marketinške usmeritve
pa se je razvila šele v začetku devetdesetih let, ko vrsta avtorjev predstavi
empirično gradivo na to temo. Splošno sprejeti temelji koncepta marketinške usmeritve so: osredotočenost na potrošnika, koordinacija vseh
funkcij v podjetju in seveda posledična profitabilnost (Kohli in Jaworski,
1990). Narver in Slater (1999) v članku, ki je bil prvič publiciran leta
1993, kot pomemben steber poudarjata še konkurenčno naravnanost, ki
je zlasti pomembna v sodobnih razmerah presežne ponudbe dobrin in
storitev v svetu in temu primerne konkurenčnosti med ponudniki.
64
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Oligopolna tržna struktura je domnevno sestavljena tako, da vodilno podjetje dosega 40 % tržnega deleža, izzivalec 30 %, sledilci skupno 20 % in zapolnjevalci vrzeli skupno 10 % tržnega deleža (Kotler, 1996: 383).
Proučevanje razvoja marketinške usmeritve se seveda nadaljuje skozi celo obdobje njegovega kasnejšega razvoja. Najbolj znana je zgodovinska razvrstitev usmeritev organizacij k trgu, ki smo jo priredili po različnih avtorjih (Jančič, 1990: 24).
Organizacije so v preteklosti prehajale skozi: izdelčno (18. stol.), proizvodno (konec 19. stol.), prodajno (sredi tridesetih let), marketinško (leta 1950) in družbenomarketinško usmeritvijo (od leta 1970). K tem sami dodajamo še celostno marketinško usmeritev kot tisto, ki se začenja uveljavljati na prelomu tisočletja (Jančič,
1996).
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Celo raziskovalno polje je namenjeno problemu, da kljub razvitosti
marketinške discipline in neštetim dokazom njene nepogrešljivosti v
uspešnem poslovanju mnoga podjetja še vedno ne doumejo marketinške
usmeritve. Day (1999) navaja tri pasti, v katere se lahko ujamejo podjetja:
1. pozabijo na trg (obremenjenost samih s seboj);
2. k trgu so prisiljena (izdelujejo vse, kar se od njih zahteva – brez razumevanja dogajanj na trgu in brez strategije);
3. vzvišena so nad trgom (izdelčno-proizvodno usmerjena podjetja, ki
ne verjamejo, da inovacije spodbude potrošniki).
Te pasti, ali kot jim pravi Day (1995) »marketinška slepota«, so povezane z nesposobnostjo lovljenja signalov s trga, s tehnološko naravnanostjo
in kratkoročnim razmišljanjem.66
Za našo razpravo je posebej pomembno, da avtorji pri razlagi marketinške usmeritve ne govorijo le o njeni eksternalizaciji pač pa omenjajo
tudi pomen notranjega okolja. Marketinška usmeritev namreč osmisljuje
delovanje podjetja in se kaže v večjem delovnem zadovoljstvu in pripadnosti zaposlenih, kar posledično vpliva tudi na večje zadovoljstvo potrošnikov. To spoznanje kasneje še naprej razvijejo Deshpande, Farley in
Webster (1999), ki opozore na pomen podporne kulture organizacije.
Marketinško usmeritev definirajo kot: »Splet prepričanj, ki postavljajo na
prvo mesto interese potrošnikov pred interesi drugih deležnikov kot so
lastniki, menedžerji in zaposleni (Deshpande in drugi, 1999). Ta definicija je, kot vidimo, vpeta v konvencionalno upravljavsko paradigmo marketinga, ki vidi marketing kot predvsem akcijsko eksterno usmeritev
podjetja in tako ni del novih pogledov v marketinški disciplini, ki govore
o potrebnosti uravnoteženega deležniškega koncepta marketinga (Jančič,
1996, Gummesson, 1999). Posamezni avtorji svoj pristop pozneje korigirajo (Slater in Narver, 1999) in pomen notranjega dejavnika umeste v
celoten kontekst učeče se organizacije (Senge, 1990) in tej ustrezne marketinške kulture zaposlenih. Tako menijo, da mora podjetje razširiti svoj
pogled in vključiti vse deležnike, ki posedujejo ali razvijajo znanje, ki
lahko potencialno prispeva k superiornosti izdelka v očeh potrošnika
(Slater in Narver, 1999: 249–50).
Marketinška usmeritev torej ni zgolj tržna naravnanost podjetij. Gre
za usmeritev k upoštevanju vseh svojih déležnikov: partnerjev, dobaviteljev, trgovcev, lokalnih skupnosti, predvsem pa lastnih zaposlenih po načelih recipročne menjave. V zadnjem delu se bomo vrnili k tej usmeritvi
in si ogledali, kakšne so tozadevne razmere v slovenskih podjetjih.

Internomarketinška zamisel
Po obdobju »odmetavanja vreč«, industrijske anoreksije in kakor še lah66

Podoben koncept je Levitt (1960) že pred časom poimenoval z izrazom marketinška kratkovidnost ali miopija. Podjetjem je očital, da so tehnološko usmerjena, da
podcenjujejo potrošnike in da so obsedena s prodajno miselnostjo.
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ko poimenujemo prevlado finančnega razmisleka v menedžmentu ter
obdobju zmanjševanja števila zaposlenih v podjetjih je danes dozorelo
spoznanje, da morajo podjetja v novi luči doumeti pomen človeškega
dejavnika. V želji po zmanjševanju števila zaposlenih in brez jasne dolgoročne vizije se namreč pogosto zgodi, da podjetja izgube tudi najbolj
usposobljene zaposlene (Kono, 1994). Politike zmanjševanja števila zaposlenih so kratkoročno naravnane, posledice pa so dolgoročne. Rezultat je
zvečan strah, cinizem še zaposlenih in znižanje delovne morale (Deal in
Kennedy, 1999; Marshall, 1999)67. Uspešna podjetja pa so nasprotno
dokazala, da morajo zaposlene obravnavati kot pomembne vire svoje
uspešnosti in ne zgolj kot strošek dela. Še več, mnogi že dlje časa zagovarjajo podmeno, da je konkurenčna prednost podjetja največkrat skrita
prav v ljudeh, ki so izobraženi, usposobljeni in voljni v njem razvijati svoje človeške zmožnosti in hkrati prispevati k rasti podjetja (Naisbitt in
Aburdene, 1985: 139).
Sodobno podjetje mora vzpostaviti ravnotežje med poslovno strategijo
in notranjim okoljem, saj lahko le tako omeji kompleksnost zunanjega
okolja. To problematiko proučuje marketinška disciplina v okviru koncepta internega (notranjega) marketinga. Interni marketing je participativna poslovna filozofija menjave68 in obenem (so)upravljavski pristop k
dejavni vključitvi čim večjega števila zaposlenih v strateške načrte podjetja z namenom doseganja odličnosti v poslovanju. Je zrcalna slika
eksternega marketinga in je lahko zasnovana na skoraj enakih korakih
za doseganje podjetniških ciljev, le da tokrat v povezavi z »notranjimi
potrošniki«.
Interni marketing sodi sicer v širši sklop marketinga z déležniki, saj je
namenjen zaposlenim v podjetju. Znotraj vsestranske širitve uporabe
koncepta marketinga je pomemben miselni preobrat. Na kratko si bomo
ogledali le nekatere njegove ključne značilnosti, saj smo o tej tematiki
obširneje spregovorili že drugje (Jančič, 1990).
Interni marketing je v osemdesetih nastal kot rezultat spoznanj storitvenega marketinga in proučevanj na področju »celovite kakovosti«, ki so
govorila o pomenu vloge človeka v organizaciji. Sprva se je osredotočal
67

68

»Organizacije, katerih modus operandi je v uporabi sile ali nadzora, da bi bile
stvari narejene, bodo kmalu spoznale, da v dobi omrežij in odnosov ne morejo obdržati svojih najboljših zaposlenih, povečati produktivnosti ali ohranjati svojega
konkurenčnega položaja« (Marshall, 1999: 8).
Avtorji Tesluk, Vance in Mathieu (1999: 271) omenjajo rezultate raziskave med
1000 podjetji s seznama znane revije Fortune. Velika večina teh podjetij uporablja
neko obliko participacije zaposlenih in tovrstni trend se še povečuje. Posledice
participacije so po njihovem mnenju: manjši izostanki z dela, večji delovni prispevek posameznikov, izboljšan odnos do dela, večja povezanost med zaposlenimi in
organizacijo in posledično večja učinkovitost organizacije. Po drugi strani pa omenjajo tudi raziskave, ki dokazujejo, da med učinkovitostjo in participacijo ni velike povezanosti. To po našem mnenju dokazuje, da zgolj enostranska (internomarketinška) odličnost ni dovolj za uspeh organizacije.
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na vprašanja usposabljanja zaposlenih in njihove organizacijske kulture
na področju storitvenih dejavnosti, kot so bančništvo, javni prevoz itd.
(Berry, 1981; Flipo, 1986; Gummesson, 1987). V zadnjem času pa postaja
interni marketing nepogrešljiva sestavina vsakršnega strateškega razmišljanja v marketingu samem inv menedžmentu nasploh.
Konceptualno izvira zamisel o »dvostranski« usmeritvi marketinških
aktivnosti iz spoznanja, da mora organizacija, ki hoče stalno izboljševati
kakovost, upravljati ne le s svojimi zunanjimi potrošniki, pač pa tudi z
notranjimi potrošniki, svojimi zaposlenimi.
Logika razmišljanja ene skupine avtorjev (Gummesson, 1987 in 1999;
Schonberger, 1990; Percy in Morgan, 1991) je, da mora podjetje najprej
vzpostaviti splet notranjih menjav med zaposlenimi in menjav med
oddelki, ki morajo drug drugega obravnavati kot svojega kupca. Vsakdo
ima svojega kupca tudi navznoter in ne le navzven. S sodelavci namreč
izmenjuje izdelke, dokumente, sporočila itd. na način recipročne menjave. Podobno velja tudi za odnose med oddelki oziroma posameznimi
funkcijami v podjetju. Na ta način in seveda ob primernih oblikah notranjega komuniciranja dosežemo, da celotno podjetje razmišlja in deluje
marketinško, da je prežeto z marketinško organizacijsko kulturo69. Posledice so vidne predvsem v lažji uveljavitvi skupnih strategij, v izboljševanju kakovosti, zniževanju stroškov in dobrih medsebojnih odnosih, ki
vladajo v takem podjetju.
Bolj kot navedena razlaga internega marketinga pa se je v marketinški
teoriji uveljavila ocena, da s tem izrazom poimenujemo predvsem odnose, ki vladajo med podjetjem in zaposlenimi na tako imenovanem »internem trgu« (Berry, 1981; Cowell, 1984; Flipo, 1986; Gummesson, 1987 in
1999; Jančič, 1990; Thomson, 1990; Kanter, 1997).
Naše ugotovitve kažejo, da tako z etičnega kot tudi s strateškega stališča ni več mogoče upravljati podjetij na način prisile ali zgolj ekonomskih
spodbud za zaposlene. »Če hočejo podjetja učinkovito konkurirati, morajo privabiti, obdržati, motivirati in učinkovito uporabiti najbolj nadarjene
ljudi, kar jih obstaja« (Kanter, 1997: 142-3). Spremembe na trgu delovne
sile (predvsem strokovnih delavcev)70 kažejo, da v ospredje prihajajo
69

70

Značilnosti marketinške organizacijske kulture so:
1. Stalna in s številnimi raziskavami podprta usmeritev k trgu in potrošniku.
2. Integralni pristop k načrtovanju, ki omogoča doseganje sinergije, potrebne za
oblikovanje želene konkurenčne prednosti. Tako je problem marketinga na
primer tudi kakovost izdelkov in ne zgolj njihova menjava.
3. Usmerjenost v prihodnost zaradi graditve trajnih pozicij v očeh potrošnikov.
Vse marketinške investicije so usmerjene v trg in potrošnika in morajo dolgoročno vrniti vložena sredstva.
4. Visoko razvit marketinški informacijski sistem. Nobena odločitev v podjetju se
ne sprejme brez uporabe takega sistema.
5. Marketing preveva organizacijsko kulturo. Vodilni so praviloma marketinško
usmerjeni kadri in dobesedno »govore marketing« (Michaels, 1984: 31).
Fizični delavci potrebujejo delo veliko bolj kot delo potrebuje njih. Morda še ne
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povsem novi motivacijski momenti, ki se dotikajo smiselnosti dela,
občutkov koristnosti posameznika, možnosti osebnega razvoja, pripadnosti skupini itd. »Novi delavec« išče identifikacijo s poslanstvom
organizacije in hoče biti ustvarjalen del njene prihodnosti. To seveda ne
pomeni, da ekonomska menjava med zaposlenim in organizacijo ni
pomemben del pogajalske strategije na obeh straneh. Tisto, kar hočemo
poudariti, je, da poenostavljena razlaga kompleksnega menjalnega
razmerja med zaposlenim in organizacijo danes bolj škodi razumevanju
bistva intraorganizacijske menjave kot pa k njemu pripomore.
Koncept internega marketinga je v načelu zrcalna podoba eksternega
marketinga, zasnovanega na načelih (družbene) menjave. Kar ju loči, so
narava izdelka oziroma storitve, ki vstopa v proces menjave in lastnosti
obeh menjujočih strani. Čeprav je na prvi pogled logika internega marketinga sila preprosta, pa velik del »konzervativnih« marketinških teoretikov, pristašev upravljavske šole, tega koncepta ne obravnava. Razlogi so
v akcijski in navzven usmerjeni zastavitvi konvencionalnega proučevanja
ter paradigmatskem nedoumevanju novih odnosov na trgu delovne sile,
ki morajo biti tako kot pri drugih trgih, tudi tu predmet proučevanja marketinške discipline.
Dokaz, da lahko pri razumevanju internega marketinga uporabimo
koncepte eksternega marketinga, je spoznanje, da zaposleni (seveda le
določeni profili, ki pa so pogosto ključni) izbirajo med najboljšimi
ponudbami zaposlovalcev (do zdaj se je poudarjal le obraten proces) na
domala enak način, kot to kot potrošniki počno pri izbiri najprimernejših izdelkov in storitev na trgu. Zato moramo zaposlene obravnavati kot
notranje potrošnike z določenimi potrebami, željami in zahtevami.71
Medtem ko potrošniki menjajo predvsem ekonomske vire za izdelke in
storitve, zaposleni menjajo človeške vire za splet nagrad, ki jih daje organizacija. Ta oblika menjave za organizacijo ni nič manj pomembna kot
njena menjava z eksternimi javnostmi, predvsem potrošniki, še zlasti v
podjetjih, ki so naravnana k inovativnosti ter si prizadevajo za kakovost
in dobre storitve.
Za razumevanje internega marketinga si moramo podrobneje ogledati
še samo naravo izdelka, ki je predmet menjave. Generični izdelek (storitev) je delovno mesto. Pri tem seveda ne mislimo le na mesto za strojem
ali pisalno mizo. Gre za skupek lastnosti, ki ga sestavlja teh sedem elementov storitvenega internomarketinškega spleta:
– ustrezno delovno mesto in imidž podjetja,
– ustrezna plača in bonitete,

71

drži obratno, da delavce z znanjem organizacija potrebuje bolj kot oni potrebujejo
organizacijo. Za večino njih pa velja, da vlada simbiotični odnos, v katerem drug
drugega potrebujejo v enaki meri (Drucker, 1999: 149).
Na zaposlene moramo gledati kot na notranje potrošnike, delovna mesta kot notranje izdelke ter se truditi, da ponudimi take izdelke, ki zadovoljujejo potrebe in
želje teh notranjih potrošnikov, skladno s cilji organizacije (Berry, 1981: 34).
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– bližina kraja zaposlitve,
– ustrezni sodelavci in predpostavljeni,
– ustrezne delovne razmere,
– možnost osebnega razvoja in napredovanja in
– ustrezno interno komuniciranje (Jančič, 1990: 137).72
Kot je razvidno, smo se pri naši opredelitvi internomarketinškega
spleta odločili za storitveno naravo delovnega mesta. Po našem mnenju
je tak pristop pri konceptu internega marketinga popolnejši kot pri opredelitvi, da gre pri delovnem mestu za izdelek, kakor trdijo nekateri drugi
teoretiki (Flipo, 1986; Percy in Morgan, 1991; Thomson, 1990). Korist
storitvene zamejitve se pokaže še zlasti pri strateškem načrtovanju internega marketinškega upravljanja. Po našem mnenju je namreč vsaka
organizacija, tudi če ni storitvena, znotraj sebe inherentno storitveno
naravnana. Če hoče dosegati odličnost, mora upravljati vseh sedem elementov internega marketinškega spleta, ki so konsistentno oblikovani
okrog središčnega akterja – notranjega potrošnika.
Poskusimo na podlagi povedanega definirati interni marketing. Preprosto povedano bi ga s stališča podjetja lahko opredelili kot način privabljanja in ohranjanja pravih ljudi na pravih mestih. Taka definicija pa
je ujeta v akcijsko in miopično perspektivo, ki razlaga interni marketing
le kot aktivnost ene strani (podjetja) nasproti drugi strani (zaposlenim). S
stališča spoznanja o simetričnosti menjalne podstati marketinškega koncepta (Jančič, 1996) moramo interni marketing opredeliti na simetričen
način. Naša definicija se zato glasi:
»Interni marketing je način ustvarjanja vrhunskih poslovnih rezultatov
prek zadovoljevanja vseh potreb organizacije in zaposlenih s pomočjo
medsebojnih procesov menjave.«

Internomarketinško upravljanje ali internomarketinški odnosi?
Za poslovno prakso je pomembno tudi vprašanje pristopa k upravljanju
internega marketinga. Vsekakor ne gre za to, da skušamo z internim
marketingom reševati kratkoročne zaplete v poslovanju. Tak pristop bi že
na začetku naletel na nezaupanje, rezistenco in neuspeh. Interni marketing je vedno naravnan dolgoročno, celovito in s tem tudi strateško.
V načelu poznamo dva učinkovita pristopa k upravljanju oz. soupravljanju internega marketinga. Prvi izhaja iz konvencionalne paradigme
72

Berlogar (1999) je v slovenskih podjetjih empirično preverjal navedeni model in
pri tem dodal še en element, in sicer doživljenjsko zaposlitev. Rezultati njegovega
raziskovanja kažejo na visoko pomembnost vseh predlaganih elementov za zaposlene in potrjujejo hipotezo internomarketinškega spleta, ki smo jo predlagali
(Jančič, 1990). Glede osmega elementa, doživljenske zaposlitve, pa menimo, da ga
v sodobnih razmerah gospodarjenja ni ustrezno vključevati v model, saj ga tudi
države, ki so do zdaj vztrajale pri tovrstni »pogodbi« med organizacijo in zaposlenimi (npr. Japonska), zaradi negotovosti v poslovnem okolju opuščajo.
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marketinškega upravljanja, drugi pa sledi novim spoznanjem o t. i. marketinških odnosih, o katerih pa podrobno razpravljamo drugje (Jančič,
1996). Na kratko si oglejmo oba pristopa.
Konvencionalni internomarketinški pristop pri načrtovanju in izvedbi
aktivnosti sledi zrcalni sliki eksternega marketinškega upravljanja. Pri
tem na podlagi analiz in raziskav »internega trga« izoblikuje vrsto strategij, in sicer:
– strategijo ciljnega trga,
– strategijo konkurenčnega pozicioniranja delovnega mesta in
– strategijo internomarketinškega spleta.
Na temelju strateških izhodišč nato vodstvo izoblikuje programe izvedbe posameznih aktivnosti, ki se dotikajo sprememb v vseh elementih
internomarketinškega spleta. Tak pristop je primeren za velika podjetja,
v katerih je vzpostavljanje široke palete medosebnih stikov in odnosov
zelo oteženo. Prednost tega pristopa je v poglobljeni analitičnosti in
načrtnosti, ki pa sta lahko hkrati tudi njegova največja slabost. Vse prepogosto se namreč zgodi, da se strateški načrti pripravljajo v »slonokoščenih stolpih«, v pisarnah poklicnih strateških načrtovalcev ali zunanjih
svetovalcev, daleč od realnega poslovnega življenja in daleč od potreb,
želja ali zahtev zaposlenih. Posledice tega so, da načrti ne dosežejo želenih rezultatov ali pa so ti le polovični, tako da življenje v podjetju kmalu
steče spet po starem. Za uspeh tega pristopa je odločilna popolna zavzetost najvišjega vodstva, ki tudi z osebnim zgledom vzdržuje potrebni
strateško-simbolni naboj v procesu internega marketinga.
Drugi pristop ponazarjajo t. i.internomarketinški odnosi. Tako kot pri
prvem imamo tudi tukaj opravka z zrcalno sliko eksternemu marketingu,
le da tokrat ta sloni na marketinških odnosih, ki so v devetdesetihih letih
postali pravo gibanje v poslovodenju in tudi v marketinški teoriji (Gummesson, 1987; Grönroos, 1991; Christopher, Payne in Ballantyne, 1991;
Jančič, 1996). Marketinški odnosi so namenjeni dolgoročnemu vzpostavljanju in ohranjanju tesne povezanosti med partnerji v menjavi.73 Med
partnerje mora podjetje vključiti tudi lastne zaposlene in skupaj z njimi v
procesu soupravljanja graditi navzven uspešno, navznoter pa trdno in na
participaciji povezano organizacijo. Bolj kot načrtni postopki in zapletene strategije sta tu pomembni jasna vizija in filozofija organizacije, ki
zaposlenim omogočata visoko osmislitev njihovega dela. Vključitev zaposlenih v procese menjave informacij, znanja, družabnosti je ob zagotovitvi korektnosti drugih menjalnih razmerij v odnosu med organizacijo in
73

Definicija internega marketinga skozi perspektivo marketinških odnosov bi bila
lahko naslednja: »Interni marketing je pridobivanje, razvoj, motiviranje in ohranjanje usposobljenih zaposlenih skozi »delo-izdelke«, ki zadovoljujejo njihove potrebe. Interni marketing je filozofija obravnavanja zaposlenih kot potrošnikov –
res, njihovo navduševanje – in je strategija oblikovanja »delo-izdelkov«, da zadovolje človeške potrebe (Berry in Parasuraman, 1991: 151).
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zaposlenimi zagotovilo za visoko pripadnost in hkrati kompetentnost
tako zaposlenih kot organizacije. Tak pristop je primernejši za srednja in
manjša podjetja ali pa tudi pri močni diverzifikaciji večjih podjetij. Vodstvo je tu namreč v neposrednem odnosu z zaposlenimi, hkrati pa se tudi
zaposleni laže identificirajo z obvladljivo in pregledno organizacijsko
entiteto. Pomanjkljivosti tega pristopa so predvsem v tem, da vsi zaposleni (in vsi vodilni) niso pripravljeni vstopiti v tako tesne odnose s podjetjem oz. sodelavci, kar lahko povzroči prenekatere konflikte in zmanjša
splošno raven zaupanja, ki pa je v marketinških odnosih temeljno kohezivno sredstvo. Možnosti za uspeh tega pristopa so seveda večje, če podjetje tudi z drugimi partnerji dosledno posluje po načelih marketinških
odnosov.

Ideal – organizacijska skupnost
Tisto, kar nam govore spoznanja o internomarketinških odnosih, nekateri imenujejo organizacijska skupnost. Znotraj nje se vzpostavijo razmerja, ki omogočajo preseganje ekonomske menjave zaposlenega z organizacijo, saj vključujejo tudi intrinzične dejavnike menjave (zavezanost,
pripadnost, zaupanje, prilagajanje). V takih razmerah lahko usposobljeni
zaposleni v prepletanju s sebi enakimi dobesedno iz nič ustvarijo nadvse
uspešno organizacijo, ali pa nasprotno, organizacijo (s svojim odhodom,
nepripadnostjo, premočno kontrakulturo itd.) tudi uničijo.
Organizacijam, ki se otepajo popolne demokratizacije, tako ne preostane drugega, kot da spremene odnos do zaposlenih, da jih ne obravnavajo več kot nadomestljive dele organizacijskega stroja ali pa zgolj kot
strošek delovne sile, pač pa da v njih vidijo najpomembnejši vir svojega
sedanjega in prihodnjega bogastva. To pa pomeni, da vodstva in lastniki
opuste mentaliteto »gospodar – hlapec« in na zaposlene začno gledati kot
na svoje enakopravne partnerje, da torej z njimi sklenejo novo družbeno
pogodbo.74, 75
O organizacijskih (korporativnih) skupnostih danes obstaja že kar
obsežna literatura (Etzioni, 1994; Gozdz, 1995; Handy, 1995; Halal,
1996). Nasploh je treba omeniti, da skupnost tako v življenju družbe kot
tudi v poslovnem smislu v resnici ni nov pojav. Je le ponovno odkrit način odličnega delovanja organizacij, način preseganja njihove alienativne
narave v sodobnih družbenih in tržnih razmerah. Znana nam je skozi
74

75

Chilton in Weidenbaum opisujeta splet pričakovanj, ki jih ponuja nova družbena
pogodba. Obe strani naj bi si prizadevali, da:
– partnerstvo nadomesti prejšnji paternalizem,
– bi na zaposlene gledali kot na vire dodane vrednosti in ne zgolj kot na strošek,
ki ga je možno znižati,
– se zaposlovalec in zaposleni osredotočata na želje in zahteve potrošnikov (v
Carroll, 1996, 484).
Japonski jezik na primer ne pozna besed »delavec« ali pa »zaposleni«. Vsakdo je
le »sha-in«, član organizacije (Vandermerwe, 1995, 103).
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proučevanje narodov in plemen, verskih organizacij, družbenih in političnih gibanj kakor tudi najrazličnejših kooperativ, zadrug, podjetij (Jančič, 1997).
Odtujeno podjetje, v katerem službujemo in se v zameno za denar včasih potrpežljivo, včasih pa stresno odpovedujemo delu energije, predvsem pa svobodi, vrednotam in vezem iz siceršnjega okolja, v katerem
živimo, je v preteklosti postalo za velik del ljudi samoumevno dejstvo.
Vendar pa bi kljub navidez jasni ekonomski podstati organizacij podroben uvid razkril, da v resnici ljudje iščejo skupnost in vrednote tudi na
svojem delovnem mestu, na katerem prežive pravzaprav večino svojega
aktivnega življenja. Ta skupnost je lahko ožja ali širša, bolj ali manj
tesna, kar je po eni strani odvisno od kulture okolja, iz katerega prihajajo
zaposleni, po drugi pa od globine skupnih vrednot, ki se vzpostavijo na
delovnem mestu. Večjo vlogo skupnosti gre pripisati v manjših podjetjih,
v katerih lahko delujejo polni navzkrižni medsebojni odnosi, manjši, bolj
razpršen pomen pa imajo skupnosti v visoko strukturiranih korporacijah
(Jančič, 1997).
Če poskusimo definirati ta fenomen, lahko po Brownovi in Isaacsu
povzamemo, da organizacijska skupnost temelji na pripadnosti usposobljenih zaposlenih, ki skušajo v sodelovanju z drugimi dati od sebe čim
večji prispevek. Je trajna oblika sodelovanja, pri kateri igra močno vlogo
vest ljudi in v kateri se delovanje ter spori razrešujejo s pogovorom med
enakimi (Brown in Isaacs, 1995).
Ne da bi podrobneje razlagali posamezne elemente, povejmo le, da je
za našo razpravo posebej pomemben prvi element – pripadnost. Ta je namreč temelj, na katerem celotna zgradba stoji ali pade. Na podlagi medsebojno danih obljub organizacije in zaposlenih se lahko v organizaciji
začne pojavljati fenomen skupnosti, ki se izraža skozi skupne vrednote,
specifičen jezik, simbole, legende in mite. Vse to seveda lahko traja, se
krepi in daje tudi odlične rezultate vse do takrat, dokler ni kršen odnos
recipročnosti in soodvisnosti, skratka zaupanje med organizacijo in njenimi člani.76
Če torej sprejmemo tezo, naj bi »trendi k opolnomočenju77, participaciji, sodelovalnim delovnim odnosom, človeškim vrednotam in drugim
demokratičnim idealom vodili k razvoju organizacijskih skupnosti«
(Halal, 1996: 9), moramo ob tem ovrednotiti tudi pomen lastništva zaposlenih kot dejavnika demokratičnosti v organizacijskem življenju. Solastništvo naj bi prispevalo k večji pripadnosti in tudi k večji produktivnosti
ter kakovosti dela. Kljub temu še ni docela jasno, ali gre res za vsesplošno sprejemljivo upravljavsko inovacijo ali ne. Vrsta izkušenj z ESOP-i v
ZDA, Veliki Britaniji in drugod po Evropi je namreč pokazala, da se zlasti
76
77

O tem glej tudi v Bate (1996).
»Opolnomočenje pomeni zaposlenim dati željo, sposobnosti, orodja in avtoriteto,
da služijo potrošnikom« (Zeithaml in Bitner, 1996: 318–9).
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pri velikih korporacijah pojavi vprašanje birokratizacije ESOP-ov in prepada oz. antagonizma med vodstvom in zaposlenimi, ki ni v ničemer
drugačen od organizacij z zunanjimi lastniki78. To je na koncu lahko tudi
temeljni razlog za prenekateri propad programa ESOP. Drugače je v
manjših podjetjih ali pa v korporacijah, v katerih jim uspe zmanjšati število hierarhičnih ravni upravljanja (Wheeler in Sillanpää, 1997). Avtorja
navajata še specifičen primer Japonske, ki pa je poglavje zase tudi v tem
primeru. Skupinska pripadnost temelji na prepričanju o soodvisnosti
vseh: lastnikov, menedžerjev, zaposlenih in potrošnikov.79
Lastništvo v organizacijski skupnosti tako ne more predstavljati le
finančne udeležbe zaposlenih. Uspešno lastništvo zaposlenih je hkrati
tudi lastništvo smisla in poslanstva poslovanja, je pravica in odgovornost
biti član organizacije, ki se ukvarja s tako dejavnostjo in na tak način, da
ljudje lahko verjamejo vanjo.
Smisel internomarketinških odnosov v organizacijski skupnosti je, da
mora organizacija preseči zgolj kratkoročen transakcijski odnos z zaposlenimi in da torej ne gre za izvajanje novega načina eksploatacije zaposlenih, mehkega pritiska na zvečano produktivnost. Prej gre za iskanje
prave recipročnosti v odnosih med organizacijo in njenimi člani.

Strateška soodvisnost internega in eksternega marketinga
Raziskovanje na področju internega marketinga poudarja temeljno povezanost med delovanjem internomarketinških in eksternomarketinških
procesov. Dozorelo je spoznanje, da le zadovoljni in pripadni zaposleni
lahko ustvarjajo izdelke in oblikujejo storitve, ki bodo v celoti zadovoljile
zahteve potrošnikov, in le zadovoljni potrošniki omogočajo podjetju dolgoročno uspešnost. Poudarek večine raziskav se sicer pretežno osredotoča na storitvena podjetja, nič manj pa ta soodvisnost ni pomembna tudi
na drugih področjih.
Različni avtorji (Flipo, 1986; Gummesson, 1987 in 1999; Kline, 1987;
Mitchell, 1992) govore celo o tem, da je dober interni marketing osnovni
kazalec uspešne in učinkovite eksterne marketinške usmeritve podjetij.
Iz teh raziskovanj bi torej moralo slediti, da bodo podjetja z dobrim internim marketingom imela tudi dober eksterni marketing, kar pa ni nujno
slučaj, kot bomo videli v nadaljevanju.
Prav skozi proučevanje situacije pri nas, ki na neki način to podmeno
postavlja pod vprašaj, se sami bolj zavzemamo za soodvisni pogled, ki ne
govori o primatu ene oblike marketinga pred drugo, pač pa o vzajemnosti in sočasnosti delovanja obeh (Jančič, 1990).
78
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Delavec železarne Weirton, njen solastnik po programu ESOP, ki so ga zaradi
nujnosti zniževanja stroškov odpustili, se je takole čudil: »Kako nas morejo odpuščati, ko pa smo vendar lastniki podjetja« (Halal, 1996: 7)?
Japonci imajo zgrajeno tradicionalno vez med podjetjem in njegovimi člani. Gre
za močan občutek istovetnosti in vzajemnosti, ki sloni na partnerstvu (Vandermerwe, 1995, 103).
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Kratek pregled razvoja slovenskega marketinga
Za boljše razumevanje nadaljevanja razprave bomo na kratko predstavili
nekaj zgodovinskih iztočnic razvoja slovenskega marketinga. Slovenija se
je z marketinško miselnostjo srečala v poznih šestdesetih letih v času
liberalizma nekdanje skupne države. Pretežno industrializirana in seveda
najbolj zahodna se je bila Slovenija izmed vseh nekdanjih republik najbolj sposobna vključiti v mednarodno menjavo. Vrsta licenčnih sporazumov z evropskimi podjetji je poleg tehnološkega in proizvodnega znanja
vnesla v tedanje razmere tudi znanja s področja menedžmenta in marketinga. Kmalu se je vzpostavil poslovni sistem, ki je vključeval modificiran
oglaševalski trikotnik (oglaševalci, mediji, oglaševalske agencije), tržnoraziskovalne organizacije, razvoj sistemov distribucije in trgovinske mreže ter infrastrukturo v obliki poskusov marketinškega izobraževanja.
Prvi pozitivni rezultati pa so kmalu naleteli na ovire ob uveljavitvi koncepta dogovorne ekonomije (sredi sedemdesetih let). V okviru le-tega je
bila konkurenčna razsežnost, ključna za marketinško upravljanje, zavrnjena in nadomeščena z dogovori o proizvodnji, trgu in cenah. Marketinški zagon je v nekaj letih dobesedno izpuhtel, kar je bilo vidno v
kadrovskem osipu v podjetjih, še zlasti pa v izobraževalnem procesu na
naših fakultetah. V tem obdobju, ki je bolj ali manj intenzivno trajalo
dobrih deset let, lahko govorimo o neke vrste marketinški črni luknji, ki
je zavladala v izobraževanju (z redkimi izjemami) in katere posledice so
vidne še danes.
Sredi osemdesetih let se je ozračje spremenilo in beseda marketing se
je vrnila na strani »uradnih« časopisov, do ponovnega začetka pospešenega izobraževanja (zlasti na Univerzi v Ljubljani) pa je bilo treba počakati prav do začetka devetdesetih. Danes se lahko pohvalimo z dokaj
kakovostnim marketinškim izobraževanjem na EF in FDV v Ljubljani ter
EPF v Mariboru (tu je izobraževanje tudi v »svinčenih časih« potekalo
bistveno bolj kontinuirano kot v Ljubljani). Upoštevati je treba dejstvo,
da tovrstno izobraževanje usposablja šele prve diplomante, ki bodo v
prevladi menedžerskega kadra v naših podjetjih, ki ni nikoli doživel marketinškega izobraževanja, še nekaj časa čakali na svojo pravo priložnost.
Sedanje razmere lahko torej ocenimo kot ambivalentne. Kljub dokajšnji zalogi znanja, ki nastaja v družbi, še nima pravega vstopa v naša podjetja. Veliko pove že to, da tudi ugledna podjetja z uglednimi marketinškimi strokovnjaki, razen redkih izjem, teh običajno ne pripustijo v ožjo
upravo. Pogosto tudi nimajo npr. funkcije podpredsednika za marketing
ali pa, kot to velja za tuja uspešna podjetja, predsednika (generalnega
direktorja) z zadostno marketinško izobrazbo oz. naravnanostjo.
Treba je omeniti še eno posebnost, ki je značilna za naše razmere. Če
marketing kot strateška filozofija upravljanja pri nas še ni mogel zaživeti,
pa je treba poudariti, da so posamezne taktične funkcije marketinga
(oglaševanje, pospeševanje prodaje) vendarle dobile svoj domicil, hkrati
pa do neke mere zameglile vso kompleksnost, ki je zajeta v marketinški
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usmeritvi. So namreč dejavnosti, ki jih uvrščamo predvsem v prodajno
usmerjenost kot predhodnico in pogosto tudi nasprotnico marketinški
usmeritvi.

Raziskovanje marketinške usmerjenosti v Sloveniji
Raziskovanje marketinške usmeritve podjetij (s poudarkom na internem
marketingu) je v Sloveniji postalo aktualno konec osemdesetih let. V tistem obdobju smo opravili prvo raziskavo, ki sodi v ta kontekst, na vzorcu 99 najuspešnejših slovenskih proizvodnih podjetij.80 Zanimivo je nato
postalo spet konec devetdesetih, ko se v znanstveni literaturi pojavi kar
nekaj poročil o tovrstnih raziskavah (Snoj, Gabrijan, 1998; Gabrijan,
Snoj, Mumel, 1998; Zupančič, 1998). Prvi skupini avtorjev proučujeta
različne vidike marketinške usmeritve v sklopu longitudinalnega mednarodnega projekta pod vodstvom britanskega profesorja Grahama Hooleyja. Snoj in Gabrijan (1998) ugotavljata, da skoraj polovica naših generalnih direktorjev ni zadovoljna z doseženo marketinško (avtorja
uporabljata izraz tržna naravnanost) usmerjenostjo svojih podjetij. Pri
tem poudarjata dva temeljna razloga za tako stanje: pomanjkanje finančnih sredstev in navade iz preteklosti.
Avtorji Gabrijan, Snoj in Mumel (1998) se osredotočajo na spremembo
lastniške strukture podjetij in se sprašujejo, ali je vstop tujega kapitala
spremenil odnos naših podjetij do marketinga. Na podlagi empirične
raziskave ugotavljajo, da ni bistvenih razlik. Tudi vstop tujega kapitala ni
prinesel želenih rezultatov, saj tuji lastniki ali partnerji strateško pomembnih funkcij ne prenesejo na slovenska tla, tiste, ki pa so bile vsaj delno
že razvite, pa običajno celo ukinejo. Boljši so rezultati pri podjetjih, ki so
že od ustanovitve v domači zasebni lasti. Gre za manjša podjetja brez
neposrednih tujih vlaganj, ki so očitno precej bolj tržno naravnana od
drugih, celo uglednih srednjih in večjih slovenskih podjetij.
Za naše proučevanje je pomembno tudi poročilo Zupančičeve (1998),
ki je opisala raziskavo izvedeno v okviru Katedre za tržno komuniciranje
na FDV Ljubljana (Zupančič, Jančič, 1998: Anketa slovenskih proizvodnih podjetij z največjim dobičkom v letu 1996 – usmeritev podjetij &
interni marketing). Gre za ponovitev in poglobitev že omenjane raziskave, ki je bila izvedena konec osemesetih (Jančič, 1988). Raziskava, kot
80

Merjenja v slovenskih razmerah so dokazala, da je med različnimi pristopi k
upravljanju internega marketinga za nas verjetno najuspešnejši pristop povezan z
graditvijo pristnih (družabnih) marketinških odnosov med vodstvom in zaposlenimi. Tak pristop, povezan s polno vključenostjo najvišjega vodstva in z jasnimi strateškimi usmeritvami, se kaže v tem, da podjetje deluje kot uigrano moštvo, da je
možno v kratkem času izvesti večino strateških načrtov in predlaganih izboljšav,
da podjetje nima težav s fluktuacijo ključnih kadrov, da je večina zaposlenih ponosna na svoje podjetje itd. Omenjeno je bilo značilno za najboljša slovenska podjetja tik pred našim vstopom v politično in gospodarsko tranzicijo (Jančič, 1988).
Na nujnost osebnih stikov in druženja kljub sodobnim komunikacijskim orodjem
(npr. intranet) opozarja tudi Gummesson (1999).
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izhaja že iz samega naslova, po eni strani proučuje različne vrste podjetniških naravnanosti naših podjetij, po drugi pa se osredotoča na problematiko internega marketinga, podobno kot se je prvotna raziskava. Zupančičeva (1998) v poročilu poudarja, da je raziskava odkrila precejšnjo
nejasnost pri usmeritvi naših podjetij. Ključna pri tem je zamenjava dveh
nasprotujočih si usmeritev: prodajne in marketinške. Iz raziskave je razvidno, da direktorji slovenskih uspešnih podjetij v večini primerov izrecno navajajo, da so njihova podjetja usmerjena marketinško. Ko pa se
natančno opredelijo dejavnosti, ki sodijo v tako usmeritev, se izkaže, da
so naša uspešna podjetja v resnici še vedno prodajno usmerjena.
Primerjava rezultatov raziskave z rezultati pred desetimi leti pokaže,
da v celotnem obdobju torej ni zaslediti vidnega napredovanja na proučevanem področju, kar glede na silovit razvoj v svetu vzbuja skrb. Avtorica opozarja še na situacijo, ki se pojavlja pri vlogi raziskav in razvoja, ki
sta temeljna zaveznika marketinške usmeritve uspešnih podjetij. Ta vloga je v desetih letih pomembno oslabela, in to še zlasti v podjetjih z očitnejšo prodajno naravnanostjo. Kaj tak podatek pomeni za problematiko
ustvarjanja visoke dodane vrednosti, ni treba posebej razlagati. Avtoričino poročilo se konča s spoznanjem, da je očitno mogoče v Sloveniji za
zdaj še vedno poslovati in celo dosegati določeno uspešnost brez marketinške usmeritve (podjetja, ki so močneje vpeta v mednarodno menjavo,
izkazujejo višjo stopnjo marketinške naravnanosti). Vprašamo se seveda
lahko, koliko časa še in za kakšno ceno.
Drugi del raziskave, ki se ukvarja s problematiko internega marketinga, smo podrobneje predstavili v članku v Industrijski demokraciji (Jančič 1998). Zaradi povezanosti tematike bomo povzeli nekatere ključne
ugotovitve. Raziskava je v tem delu sledila predpostavki, po kateri naj bi
se s spremembo sistema spremenil tudi odnos vodstev do zaposlenih,
kar naj bi se izrazilo v opuščanju metod internega komuniciranja in drugih oblik internega marketinga. Rezultati te predpostavke niso v celoti
potrdili. Uspešna podjetja tako kot pred desetimi leti še vedno verjamejo
v človeški dejavnik, kaže pa, da ga vse manj razumejo. Pri ukinjanju
oblik internega komuniciranja gre za desetodstotno zmanjšanje le-teh.
Kljub temu se uspešna slovenska podjetja še vedno lahko pohvalijo s
povprečno uporabo devetih oblik internih komunikacij. Tisto, kar pa se
pri tem spreminja, je dejstvo, da so oblike postale bolj formalne in predvsem manj strateško domišljene. Očitno v vodstvih ne vedo (več) natančno, kako ravnati na tem področju. Čeprav se na področju internega
marketinga položaj poslabšuje, pa menimo, da je ta pri nas še vedno
kakovostnejši od eksternega marketinga.

Rezultati raziskave
Kot dopolnilo in pojasnilo navedenih rezultatov navajamo še prehodne
rezultate raziskave, ki poteka v okviru projekta Regulacija industrijskih
odnosov in strateška sposobnost slovenskih podjetij pri Inštitutu za druž-
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bene vede – FDV (1998). Ker so cilj, vzorec in metoda raziskave podrobneje opisani v prispevku Miroslava Stanojevića (ista knjiga), bomo
navedli le nekaj posebnosti. Del vprašalnika, ki je bil namenjen direktorjem intervjuvanih podjetij, je vseboval tudi vprašanja, pomembna za oceno strateške (in marketinške) usmerjenosti. Zanimalo so nas je opis razmer na domačem in tujem trgu ter postopki, ki jih podjetja pri tem
uporabljajo.
Rezultati terenske pilotske raziskave petih uglednih podjetij (Iskraemeco – Kranj, Mura – Murska Sobota, Fructal – Ajdovščina, Gorenje –
Velenje in Melamin – Kočevje) dajejo mnogo iztočnic za oceno proučevane problematike in tudi usmeritev za nadaljnje raziskovanje. V okviru
strateških vprašanj so intervjuvanci izrazili vrsto problemov, ki kažejo na
značilne vzorce vedenja naših podjetij. Odgovore smo vsebinsko analizirali in združili v ustrezne kategorije. Zaradi varovanja poslovne tajnosti
ne bomo poimensko prikazovali posameznih rezultatov. Podjetja bomo
označili s črkami od A do E. V nadaljevanju bomo ugotovitve predstavili
še v zbirni tabeli.
Tabela 1: Pregled izbranih odgovorov intervjuvanih podjetij
PODJETJE A

PODJETJE B

PODJETJE C

PODJETJE D

PODJETJE E

TEHNOLOŠ.
ZAOSTANEK

5 let

5 let

5 let

ni zaostanka

zaostanek
(nedoločen)

USMERITEV
K TRGU

proizvodnoprodajna

prodajna

prodajnomarketinška

prodajna

proizvodnoprodajna

STRATEŠKI
POLOŽAJ

sledilec

sledilec

sledilec

sledilecizzivalec

sledilec

STRATEŠKA
NARAVNAN.

zniževanje
stroškov

zniževanje
stroškov

zniževanje
stroškov

tehnična
kakovost

tehnična
kakovost

IZVOZNI
MARKETING

defenziven

defenziven

ni strategije

poskusi
preboja

defenziven

IZV. TRŽNO
RAZISKOV.

ni raziskav

ni raziskav

srednje razvito

ni raziskav

ni raziskav

KULTURA

močna

močna

močna

močna

močna

LASTNIŠTVO

večinsko:
zaposleni

manjšinsko:
zaposleni naj.

manjšinsko:
zaposleni naj.

razpršeno

razpršeno

IZOBRAZBA

prenizka –
se izboljšuje

prenizka –
se izboljšuje

prenizka –
se izboljšuje

prenizka –
se izboljšuje

prenizka –
se izboljšuje

PROFITABIL.

srednja

srednja

šibka

srednja

šibka

PLAČE
ZAPOSLENIH

3- do 4-krat
nižje kot
v Nemčiji

nizke - pod
povprečjem

povprečno
nizke

povprečno
nizke

povprečno
nizke

Odgovori kažejo na presenetljivo enovit vzorec. To spoznanje nam
ponuja hipotezo, da slovenska poslovna (organizacijska) kultura ni endogena, pač pa eksogena spremenljivka (v Jančič, 1990). Dojemanje poslo-
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vanja je torej manj odvisno od posameznih vodij organizacij, kot pa je
posledica neke vrste prepričanja, ki je ustvarjeno v slovenski družbi o
splošno sprejetih (idealnih?) parametrih poslovanja. Rezultate smo združili tudi v zbirno tabelo.
Tabela 2: Zbirna tabela opisnih rezultatov intervjujev
med slovenskimi podjetji
Tehnološko zaostajanje
Usmeritev k trgu
Strateški položaj
Strateška naravnanost
Izvozni marketing
Tržno raziskovanje
Kultura
Lastništvo
Izobrazba
Profitabilnost
Plače zaposlenih

Do 5 let
Pretežno prodajna
Sledilci, »ujetniki sredine«
Zniževanje stroškov (kakovost)
Neizoblikovan
Defenzivno
Močna (ni druge izbire)
Večinsko (največji delež) zaposleni
Prenizka (se izboljšuje)
Nizka do srednja
3- do 4-krat nižje kot v Nemčiji

Seveda je vzorec raziskave veliko premajhen, da bi navedeno ugotovitev lahko posplošili na vsa slovenska podjetja. Poleg tega obstajajo tudi
rezultati drugih raziskav na tem področju, ki tej tezi delno oporekajo
(npr. Mesner, 1988). Na to zanimivo hipotezo lahko odgovori le nadaljnje
raziskovanje na večjem vzorcu slovenskih podjetij.
Rezultati raziskave Regulacija industrijskih odnosov in strateška sposobnost slovenskih podjetij, FDV-IDV (1998) pa po drugi strani nedvomno podpirajo naše ugotovitve iz uvodnega dela. Pri tem opozarjajo na
strateško suboptimalnost in marketinško nerazvitost slovenskega gospodarstva še zlasti večjih podjetij, ki so izšla iz prejšne gospodarsko politične ureditve in se skušala prilagoditi novim razmeram. Prilagoditev je bila
po našem mnenju le na videz uspešna (prepričljiva je le ob pogoju, da se
družba in posebej zaposleni sprijaznijo s primerjalno tako nizkim vrednotenjem lastnega delovnega prispevka) in se lahko ob nadaljevanju
obstoječe strategije kaže v resno poslabšanih gospodarskih rezultatih. Če
povzamemo ključne probleme in k tem dodamo še druge ugotovitve iz
intervjujev, ki jih v tabeli posebej nismo poudarjali, lahko oblikujemo
vrsto hipotez nadaljnjega raziskovanja in hkrati opozorimo na smeri
sprememb, ki bi se morale dogoditi v menedžmentu navedenih in predpostavljamo tudi mnogih drugih slovenskih podjetij.
Hipoteze so naslednje:
1. Bolj kot marketingu, v raziskovanih podjetjih zaupajo kratkoročnim
prodajnim prijemom.
2. Bolj kot lastnim tržnim raziskavam na tujih trgih, podjetja zaupajo
podatkom sekundarne narave.
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3. Bolj kot vodilno strategijo ali strategijo tržnih izzivalcev, podjetja izvajajo strategijo sledilcev.
4. Bolj kot vstopanje v strateške povezave, je podjetjem pomembna
samostojnost.
5. Bolj kot marketinška suverenost, podjetja zanima tehnološka razvitost.
6. Bolj kot iskanje večje donosnosnosti poslovanja, podjetja zanima
(pre)visoka cena domače delovne sile.
7. Bolj kot bližajoči vstop v EU, podjetja zanima trenutna ekonomska
politika vlade.
8. Bolj kot dolgoročno strateško načrtovanje, podjetja zanimajo načini
kratkoročnega, refleksnega preživetja.
9. Podjetja verjamejo v svoje blagovne znamke, a jih ne znajo (uspejo)
mednarodno uveljaviti.
Kot lahko povzamemo iz navedb, ki so nastale s pomočjo analize globinskih interjujev z direktorji navedenih podjetij, tudi ta raziskava potrjuje in še dodatno poglablja naše ugotovitve o problematičnosti marketinške usmeritve slovenskih podjetij.

Nekateri razlogi marketinške zaostalosti v slovenskem gospodarstvu
V dosedanjem prikazu smo navedli kar nekaj misli, ki bi lahko pojasnile
razloge za eksterno marketinško zaostalost slovenskih podjetij. Med
ključne probleme postavljamo naslednje:
– lokalno-socialno nastajanje podjetij in nejasno lastništvo,
– predolgo delovanje v razmerah avtarkičnega trga in prevlada nekompetitivne, dogovorne ali pa monopolne narave gospodarskega okolja,81
– prevladujoči koncept nemenjalne ideologije,
– odsotnost relevantnega marketinškega in menedžerskega izobraževanja,
– miopičen promocijsko-prodajni pogled na marketing in podcenjevanje
raziskovalnih projektov,
– nezahtevni domači potrošniki,
– prevlada enosmernega, kontinuitetnega razmišljanja v gospodarskem
življenju.
Ti dejavniki pa seveda niso imeli takšnega negativnega predznaka pri
razvoju internomarketinških značilnosti naših podjetij. Specifično poslanstvo podjetij v samoupravnem sistemu je dovoljevalo oz. zahtevalo
81

Najbolje to ponazarja izjava generalnega direktorja enega od intervjuvanih podjetij: »Doma smo imeli ogromne tržne deleže in visoke cene. Če povem nazorno,
smo s tem ob enotretjinski proizvodnji dosegali dve tretjini prihodkov. Eno tretjino prihodkov smo dosegali z izvozom, čeprav smo izvažali skoraj dve tretjini proizvodnje« (1998, Regulacija industrijskih odnosov in strateška sposobnost slovenskih podjetij – intervjuji, FDV-IDV, g. d., 20–21).
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temeljito notranje komuniciranje in tudi sicer skrb za kolikor toliko
dostojne delovne razmere. Podjetja so tako lahko razvila svojo socialno
komponento do skrajnih meja možnega, medtem ko niso mogla (smela)
biti enako uspešna pri ekonomski, predvsem marketinški komponenti
svoje uspešnosti. S tem so se znašla v paradoksalni situaciji, v kateri ni
jasne vzročno-posledične povezanosti med delovanjem eksternega in
internega marketinga.82 Paradoks pa za zdaj še ni pred razrešitvijo, saj
modela učinkovitega spoja uspešnih tradicij preteklosti in novih spoznanj sedanjosti doslej pri nas še nikomur ni uspelo oblikovati. Vprašanje
je tudi, če je to sploh mogoče.

Sklep
V intervjuju v slovenskem osrednjem časniku je direktor enega od podjetij, ki smo jih analizirali v raziskavi IDV-FDV, izjavil: »V normalnih razmerah bi bilo nelogično, da se v podjetjih, ki povečujejo proizvodnjo,
prodajo in izvoz, zmanjšujejo stroške, vlagajo v tehnologijo in boljšo
organizacijo dela, poslovni rezultati slabšajo« (Delo, 1998). Misel direktorja se nato usmeri v očitanje državi, češ da vodi mačehovsko politiko
do izvoznikov, ne uravnava tečajnih razlik ipd. Nič pa ni bilo spregovorjeno o vprašanjih strateške neustreznosti, ki je zlasti problematična v
diskontinuitetnih in negotovih gospodarskih razmerah na svetovnih
trgih. Nič tudi ni bilo povedano o slabotni marketinški usmerjenosti, ki
po našem mnenju, kot smo v pokazali razpravi, v največji meri pojasnjuje razloge za slabšo uspešnost slovenskih podjetij. Podobne izjave so
postale stalnica tudi na drugih mestih, kjer direktorji mnogih uglednih
podjetij govore o nujnosti povečevanja proizvodnje, zmanjševanja stroškov (tudi dela) in čakanja na čudežno konjunkturo, ki jim bo omogočila
poslovati z nizko inovativnostjo in zaostalo marketinško naravnanostjo
še naslednjih 20 let. Pri tem računajo na tuji kapital, ki bo Sloveniji prinesel rast, naša podjetja pa dokončno pretvoril iz ustvarjalnih v zgolj
proizvodna okolja. Posledice za celotno družbeno strukturo jih pri tem
ne zanimajo.
Marketinška zaostalost je po našem mnenju eden od najbolj kritičnih
dejavnikov strateške suboptimalnosti slovenskega gospodarstva. Ugotovili smo, da je ta še posebej pereča pri eksternem marketingu, manjši
zaostanek pa je zaslediti pri internem marketingu. Slednji je lahko po eni
strani odlično izhodišče za izboljšanje stanja tudi v eksternomarketinški
usmerjenosti podjetij, po drugi strani pa se v najbolj negativni različici
lahko sprevrže v zgolj manipulativno komunikacijsko orodje za povečevanje produktivnosti dela in prisiljene pripadnosti zaposlenih. Katera
možnost bo prevladala, je v mnogočem odvisno od procesa izobraževanja
82

Eno možnih razlag ponujajo Peck in drugi (1999), ko menijo, da med eksternim in
internim marketingom ne gre za popolnoma ekvivalenten odnos. Potrošniki imajo namreč večjo svobodo izbire kot zaposleni.
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in tudi širše družbenega ozračja, ki mora sprejeti spoznanje o nujnosti
marketinške usmeritve ne le znotraj podjetij, pač pa tudi drugih organizacij v družbi.
V naši razpravi smo marketinško zaostalost skušali prikazati skozi pregled vrste različnih raziskav, ki so bile v svetu in v Sloveniji opravljene na
temo marketinške usmerjenosti podjetij. K tem smo dadali še rezultate
razsikave Regulacija industrijskih odnosov in strateška sposobnost slovenskih podjetij, FDV-IDV (1998). Poleg navedenih raziskav obstaja še
cela vrsta neobjavljenih virov, študij primerov iz svetovalne prakse in informacij, ki jih lahko na primer spremljamo v gospodarskem tisku. Vse
to govori o realnosti obravnavanega problema in zahteva svoj odgovor
tudi z akademske ravni.
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11. USPEŠNA NEDOZORELOST: PRIMERJAVA
INDUSTRIJSKIH ODNOSOV V SLOVENIJI IN MADŽARSKI
Miroslav Stanojević
Kapitalizem je primarno tržno regulirana družba. V tej družbi tržno
posredovanje produkcije in porabe deluje kot splošno načelo družbene
reprodukcije. Ker je primarno tržno reguliran, je kapitalizem družba, ki
je podrejena profitabilni produkciji. Implikacija te podrejenosti je jasna
temeljna diferenciacija (agentov) dela in kapitala ter tej ustrezna razredna strukturacija kapitalistične družbe.
Diferenciaciji dela in kapitala ustrezajo različni ‘mehanizmi’ njune
integracije. Na ravni podjetij – temeljnih organizacij te družbe – je (notranja) regulacija razmerja med delom in kapitalom lahko unitaristična ali
pluralistična (Fox, 1966). Znotraj unitarne perspektive so različni deležniki v organizaciji nelegitimni; organizacija je pojmovana kot tim, ‘ki ga
združuje skupni cilj’ (Fox, 1966: 2; 1985: 31) ter vodi osrednja nedeljiva
avtoriteta (po avtoritarnem ali paternalističnem obrazcu). Znotraj pluralistične perspektive, ki implicira priznanje različnih interesov v organizaciji, je organizacija konceptualizirana kot ‘majhna demokratična država’
(Fox, 1966: 2), ki sestoji iz ‘koalicije interesnih skupin, ki jim predseduje
najvišje vodstvo (Fox, 1985: 26).
Z vidika vsakdanjih razmerij v delovnem okolju se unitaristični obrazec ujema s sodelovanjem, pluralistični pa vključuje sodelovanje in konflikte. Sodelovanje, ki se pojavlja znotraj dveh obrazcev, ni sodelovanje
iste kvalitete: unitaristično je utemeljeno na nepriznavanju, pluralistično
pa na priznavanju različnosti interesov deležnikov. Prvi je bolj tradicionalen, drugi pa bolj moderen.
Različica sodelovanja na mikro ravni, ki ustreza modernemu pluralističnem obrazcu, se sistematično pojavlja znotraj (povojnega) nemškega
sistema industrijskih odnosov. Bistvo tega sodelovanja Streeck pojasnjuje
kot ‘a mutual incorporation of capital and labor by which labor internalizes the interests of capital just as capital internalizes those of labor’.
Značilnosti ‘medsebojne inkororporacije’ poudarja s pomočjo primerjave
s sistemi konfliktnih (adversarial) odnosov med managementom in
delavskimi predstavniki, v katerih delavski predstavniki, ki ne internalizirajo interesov kapitala, skušajo z opozicijskim delovanjem, ki zavrača
interese kapitala, vplivati na managersko odločanje (Streeck, W., 1992:
163–64).
Streeckova koceptualizacija sugerira razlikovanje dveh tipov industrijskih odnosov znotraj pluralističnega obrazca: ‘konfliktnih odnosov’ in
‘odnosov medsebojne inkorporacije’.

USPEŠNA NEDOZORELOST

211

Kombinacija unitaristične in pluralistične perspektive s Streeckovo
pojasnitvijo omogoča identifikacijo treh idealnih tipov industrijskih odnosov v razvitih kapitalističnih družbah: unitarističnih, pluralističnih
konfliktnih in pluralističnih inkorporativnih.
Po zlomu (evropskega) ‘realnega socializma’ se je na območju srednjevzhodne Evrope (SVE) pojavila skupina relativno uspešnih ‘postkomunističnih’ družb. V kontekstu hitrih sprememb političnega in
ekonomskega sistema so se na mikro ravni teh družb izoblikovale organizacijske oblike podjetij, ki (po nekaterih bistvenih značilnostih) močno
odstopajo od utečenih obrazcev znotrajpodjetniškega reguliranja razmerja med delom in kapitalom v razvitih zahodnih družbah.
Kaj je temeljna značilnost teh prehodnih organizacijskih oblik? Za
zdaj še maloštevilne raziskave razkrivajo, da je specifična oblika unitarizma definirajoča značilnost organizacij v teh relativno uspešnih transformacijskih družbah.
V primerjavi z zrelimi organizacijskimi oblikami na razvitem zahodu,
ki so utemeljene na jasni izdiferenciranosti (agentov) dela in kapitala,
unitarizem organizacij na vzhodu indicira nerazvitost in ustrezno neizdiferenciranost (agentov) dela in kapitala. Te vzhodne ‘prehodne’ organizacijske oblike so s stališča zahoda ‘nezrele oblike’.
Zagovarjal bom tezo o obstoju različnih tipov ‘nezrelosti’, ki izvirajo iz
različnih tipov ‘realnega socializma’. S primerjavo industrijskih odnosov
v Madžarski in Sloveniji bom skušal pokazati, da dve ‘nezreli’ organizacijski obliki v Sloveniji in Madžarski predstavljata posebena subtipa ‘nezrelosti’, ki sta povezana z izkušnjami posebnih tipov ‘realnega socializma’ v nekdanji Jugoslaviji in Madžarski. Pričakujem, da bo primerjava
omogočila sprotno oblikovanje jasnejšega vpogleda v strukturo in razvoj
industrijskih odnosov v obeh družbah, vključno s širšim sklepanjem o
tipih kapitalizma, ki so realno dosegljivi znotraj teh družb.

Dve dediščini:
‘realni socializem’ v Madžarski in Sloveniji/Jugoslaviji
‘Realni socializem’ je (bil) primarno državno regulirana družba. V tej
družbi je (bilo) državno posredovanje produkcije in porabe splošno načelo družbene (re)produkcije. Ker je (bil) primarno državno reguliran, je
(bil) ‘realni socializem’ družba, ki ni (bila) podrejena motivu profita
(Ticktin, 1992). Ta družba je bila podrejena reprodukciji politične moči
(Feher, Heler, Markuš, 1986). Posledica tovrstne naravnanosti na reprodukcijo moči politične elite je bila odsotnost jasne temeljne diferenciacije
(agentov) dela in kapitala ter tej ustrezna odsotnost razredne strukturacije družbe. ‘Realsocialistična’ družba je bila ujetnica državno posredovane
industrializacije (Stanojević, 1989). Na podlagi državnih posredovanj je
dosegla kompleksnost, ki se z ohranjanjem čistih državnih regulacij ni
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dala več obvladovati. Zaradi tega so se v ‘realnem socializmu’, posebej v
razvitejših družbah ‘realnega socializma’, ciklično pojavljale ‘tržne reforme’, decentralizatorski in deregulatorski poskusi vpeljevanja tržnih
popravkov napak, ki jih je proizvajal primarno netržni sistem. Tovrstni
poskusi obvladovanja kompleksnosti so implicirali napetosti in tendence
razrednega strukturiranja, ki pa se, zaradi primarnosti državnih mediacij, niso mogle realizirati. Vladajoča elita ni imela popolne kontrole nad
proizvodnjo in prilaščanjem presežka, delavstvo pa je bilo ekstremno
atomizirano in ni zmoglo učinkovito nasprotovati eliti (Ticktin, 1992).
Posebnosti sistema primarno državnega posredovanja družbene reprodukcije, zaradi katerih se razredno strukturiranje ni moglo realizirati, so
sestavljali mehanizmi avtoritarne regulacije, ob teh pa tudi globlje, izvirne interesne cepitve, ki so nenehno blokirale ‘normalno’ razredno strukturacijo družbe. Na mikro ravni so artikulacijo delavskih interesov onemogočali partijsko kontrolirani sindikati ter v nekaterih različicah tudi
vseprisotnost tajne policije. Ob teh ne pretirano izvirnih mehanizmih – ti
so se namreč sistematično pojavljali tudi pod totalitarnim kapitalizmom
– sta bili ključni ‘realsocialistični’ posebnosti intenzivna interesna fragmentacija po eni ter specifična ‘realsocialistična’ integracija (skupin) znotraj podjetij po drugi strani.
Tako fragmentacijo kot integracijo je induciral pritisk primarno državno reguliranega okolja organizacij. Državna regulacija družbene reprodukcije je ustvarjala neravnovesja, ki so povzročala anarhijo in fragmentacije na mikro ravni (Burawoy in Krotov, 1992; Burawoy, 1989). V
podjetjih so se sistematično dogajale napake in prekinitve proizvodnje,
kar je za zaposlene na ravni proizvodnih obratov pomenilo nenehno,
vsakdanje soočanje z nepredvidenimi situacijami. Sistemu nenehnih presenečenj je ustrezal sistem nenehnih improvizacij, spontanih samoregulirajočih čudes ‘realnega socializma’, vključno z vsakdanjimi individualnimi neformalnimi pogajanji delavcev in nadzornikov/uprave glede norm.
Ob tem je močno individualizacijo in fragmentacijo na mikro ravni še
dodatno poglabljala neformalna ekonomija, ki je temeljila na izrazito individualiziranih preživetvenih strategijah. Posledica tovrstnih procesov je
bila močna ‘atomizacija’ razmerij na mikro ravni. Za egalitaristično in
kolektivistično ‘fasado’ (uradna enakost nizkih plač in socialne ugodnosti) se je izoblikoval svet visoko individualiziranih razmerij v ‘realnem
socializmu’.
Državno-partijska regulacija, ki je povzročala kaotizacije in fragmentacije na mikro ravni, je obenem inducirala specifične integracije predmetov svojih voluntarističnih obravnav. V podjetjih so se nenehno oblikovale pragmatične, ad hoc koalicije, ki so izvirale iz konflikta z državo.
Permanentni boj podjetij s prenapetimi zahtevami državno-partijskega
aparata je integriral skupine znotraj podjetij; proizvajal je zavezništvo
delavcev, sindikatov in direktorjev proti državi (Pollert, 1999:134). Ta
močna interesna cepitev je v kombinaciji z atomizacijo mikrorazmerij
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spodnašala normalno razredno strukturacijo družbe, saj je spontano
diferenciacijo (agentov) dela in kapitala v tržnem okolju nadomeščala z
restrukturacijami na mikro ravni, ki jih je generiral državno-partijski
aparat oziroma primarno državno regulirano okolje organizacij.
V ‘realnem socializmu’ je torej formalni urejenosti okolja organizacij
ustrezala kaotizacija njihovega znotrajorganizacijskega življenja. V primerjavi s kapitalizmom je bila to nekakšna obrnjena podoba ‘normalnosti’, saj znotraj ‘normalnega’, ‘zrelega’, na dobiček naravnanega sveta zunajorganizacijska anarhičnost tržnih regulacij (odnosov proizvodnje)
inducira znotrajorganizacijsko disciplino – načrtovanje/organiziranost
odnosov v proizvodnji (Marx, 1947: 303; Burawoy, 1985).
To je približen povzetek skupnih značilnosti vseh družb ‘realnega
socializma’. Ob teh skupnih značilnostih so med konkretnimi družbami
tega tipa obstajale tudi pomemebne – seveda zgodovinsko pogojene –
razlike. V primeru Madžarske in Jugoslavije/Slovenije so bile te razlike
tako izrazite, da opravičujejo njuno konceptualizacijo kot samostojnih
subtipov ‘realnega socializma’.

‘Realni socializem’ madžarskih barv
Med družbami nekdanjega sovjetskega imperija je veljala Madžarska za
‘najmehkejšo’ različico ‘realnega socializma’, saj je bila med vsemi družbami ‘sovjetskega bloka’ glede gospodarskih reform najnaprednejša.
Kljub tržnim reformam, s katerimi so reformatorji nenehno zapolnjevali
hibe državno-partijskih regulacij, je bil na ravni prav teh regulacij
madžarski sistem replika sovjetskega modela: hrbtenica madžarskih
državnih regulacij je bila sistem komandne ekonomije. Ta najbolj rigidni
sistem državnih regulacij je impliciral zgoraj orisane klasične ‘realsocialistične’ interesne cepitve oziroma močne fragmentacije in pragmatične
integracije na mikro ravni. Sindikat, ki je bil le člen v verigi komandne
ekonomije (Feher,Heler, Markuš, 1986), je bil na mikro ravni močno integriran z vodstvi podjetij.
Ta klasična ‘realsocialistična’ narava madžarskega sistema je bila (zgodovinsko) pogojena z naddeterminanto sovjetske ureditve. Ker je bila del
sovjetskega imperija, je morala Madžarska sprejeti sovjetski model družbene regulacije.
Gospodarske reforme so se na Madžarskem začele v šestdesetih letih.
Tem poskusom vpeljevanja tržnih popravkov sistema komandne ekonomije je predhodila protisovjetska vstaja iz leta 1956. Brez upoštevanja
tega zgodovinskega dejstva ‘realnega socializma’ madžarskih barv ter
njegovega vpliva na strukturiranje industrijskih odnosov v ‘postkomunistični’ Madžarski, ni možno razumeti. ‘Realni socializem’ je na Madžarsko pripeljala tuja vojaška sila, ki je vstajo iz leta 1956 tudi vojaško zatrla.
Na Madžarskem je bil ‘realni socializem’ (‘komunizem’) simbol omejene
suverenosti. Madžari ga nikoli niso sprejeli. ‘Realni socializem’ ‘madžarskih barv’ je bil prilagoditev sovjetskemu modelu. Tržne reforme so bile
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reforme, s pomočjo katerih je ta uvoženi model vzpostavljal stik z madžarsko družbo, nekakšna menjava med politično elito in protikomunistično družbo.

Jugo/slovenski ‘realni socializem’
Madžarski ‘realni socializem’, ki je predstavljal najmehkejšo različico
‘realnega socializma’ znotraj sovjetskega imperija, je bil v primerjavi z
jugoslovanskim ‘realnim socializmom’ še zmeraj pretrda, ‘stalinistična’
oblika. Komandna ekonomija je bila ogrodje madžarskega sistema. To
ogrodje je bilo v Jugoslaviji v osnovi demontirano že v petdesetih letih
(Mencinger, 1997: 214).
Jugo/slovenski ‘realni socializem’ je izviral iz vojaške zmage levih sil v
osvobodilni in državljanski vojni 1941–1945. Bil je rezultat predvsem
notranjih, endogenih procesov – notranje, ne pa uvožene socialne revolucije, kar vsaj delno pojasnjuje tudi njegovo poznejše oblikovanje zunaj
meja nekdanjega sovjetskega imperija. V petdesetih je bil sistem
komandne ekonomije kombiniran z delavskimi sveti, pozneje pa je bil
nadomeščen s sistemom samoupravljanja. Ta sistem je omogočal za ‘realni socializem’ nenavadno visoko stopnjo avtonomije podjetij. Logika tega
sistema je implicirala vključitev voljenih delavskih predstavništev (delavskih svetov) v procese odločanja in redistributivne družbene konflikte na
ravni podjetij. Tovrstna pozicija delavskih svetov je ustvarjala prostor, ki
je omogočal samostojne akcije delavskih skupin. Te so se občasno kazale
tudi kot (praviloma kratkotrajne) stavke (Jovanov, 1979; Županov, 1983).
Ob delavskih svetih so v podjetjih obstajali tudi sindikati. Kljub njihovi
integriranosti z vodstvi podjetji, ki je bila verjetno primerljiva s tovrstno
integriranostjo v madžarskih podjetij, je bila njihova pozicija v jugoslovanskih podejetjih specifična. Ob sebi so namreč imeli delavske svete. Z
monopolom predstavljanja delavskih interesov preprosto niso razpolagali.
Osnovni ‘realsocialistični’ mehanizem fragmentacij in integracij na
mikro ravni je deloval tudi v Jugoslaviji, saj so bila jugoslovanska podjetja tako kot v drugih ‘realsocialističnih okoljih’ vpeta v sistem primarno
državnih regulacij. Razlike so izvirale iz tržnih reform, ki so bile v nekdanji Jugoslaviji intenzivnejše kot v drugih ‘realsocialističnih’ okoljih. Ob
ukinitvi centralnega (direktivnega) planiranja v petdesetih letih ter vzpostavitvi finančne avtonomije podjetij v šestdesetih letih, so se v jugoslovanskem sistemu izoblikovali relativno avtonomni tržni mehanizmi. V
tem okolju so delovala podjetja v družbeni lasti. Njihovi vključenosti v
relativno avtonomna horizontalna menjalna razmerja so ustrezale določene znotrajorganizacijske diferenciacije in racionalizacije, ki jih v drugih
‘realsocialističnih’ družbah niso poznali. Managerska funkcija se je v tem
okolju v primerjavi z drugimi družbami ‘realnega socializma’ že dokaj
jasno izdiferencirala; formalno družbena podjetja so dejansko delovala
kot podjetja v kolektivni lasti zaposlenih. To je bila zgornja meja tržnih
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reform, ki jih je ‘realni socializem’ sploh še lahko prenesel. Stopnjevanje
teh reform je lahko pomenilo le še dokončno oblikovanje temeljnih tržnih inštitucij ter sistemski ‘preskok’ iz primarno državno regulirane v
primarno tržno reglirano družbo. V osemdesetih letih se je zadnja velika
gospodarska reforma ustavila prav na tej meji: implicirala je sistemsko
spremembo – medsebojno dokončno ločitev ekonomske in politične
moči (Mencinger, 1997:204). Ta je bila (zaradi notranjih in mednarodnih
političnih konstelacij) na ravni federacije nedosegljiva. Sledil je razpad
druge Jugoslavije.
Slovenija je bila dejavni soustvarjalka nekdanje jugoslovanske ‘tretje
poti’. Pri rekonstrukciji slovenskega primera je zelo pomembno upoštevanje dejstva, da je bila Slovenija najrazvitejši del nekdanje jugoslovanske federacije, ki je imel utečene povezave z zahodnimi trgi (Prunk, 1997:
27; Mencinger, 1997: 205). Managerji slovenskih podjetij so bili razen
prvih let po drugi svetovni vojni v celotnem obdobju jugoslovanskega
‘realnega socializma’ v vsakdanjem intenzivnem stiku z razvitim evropskim okoljem; bili so natančno seznanjeni s standardi tega okolja in so
jih pri svojem poslovanju tudi upoštevali. Ker meje Jugoslavije niso bile
meje ‘železne zavese’, je bilo tudi prebivalstvo Slovenije vključeno v večplastno menjavo s sosednjimi okolji, posebej z bližnjimi italijanskimi in
avstrijskimi mesti.
V celoti gledano lahko rečemo, da je bil jugoslovanski ‘realni socializem’ v primerjavi z madžarskim bolj odprt in bolj tržno naravnan. Ob
klasičnih ‘realsocialističnih’ cepitvah oziroma znotrajpodjetniških fragmenaticijah in integracijah je vseboval tudi elemente znotrajorganizacijskih diferenciacij, ki so bile kongruentne z njegovo večjo odprtostjo in
tržno naravnanostjo.
Če povzamem: Primera Madžarske in Jugoslavije nam omogočata identificiranje dveh tipov ‘realnega socializma’: eksogenega, ki je bil inštaliran
s tujim vojaškim posegom, ter ‘realnega socializma’, ki je bil rezultat
primarno endogenih družbenih procesov.1 Oba so zaznamovale tržne
1

To je pogosto spregledano ozadje ‘tranzicijskih’ družb, ki močno determinira njihovo razvojno dinamiko. Različne dediščine ‘realnih socializmov’ se presenetljivo
ujemajo z uspešnostjo oziroma neupešnostjo procesov preobrazbe v kapitalizem.
Vse uspešne ‘tranzicijske zgodbe’ se bolj ali manj ujemajo z družbami, v katere je
bil komunizem pripeljan od zunaj, in skoraj vse neuspešne z družbami, v katerih
je bil komunizem rezultat notranje, ‘organske’ socialne revolucije. Madžarska po
drugi svetovni vojni in druga Jugoslavija sta dobra primera obeh ‘komunizmov’.
Ti dve ‘tranzicijski zgodbi’ dokaj prepričljvo potrjujeta tezo o relativni uspešnosti
transformacijskih družb, ki izvirajo iz eksogenega komunizma, ter neuspešnosti
družb, ki izvirajo iz endogenega komunizma. Težava je s Slovenijo. Slovenija je
izkusila drugi, endogeni tip komunizma. Kljub temu njena ‘tranzicija’ ni bila
neuspešna. S tega vidika je primer Slovenije nenavadna izjema. Še več: ob izstopu
iz nekdanje federacije je Slovenija izgubila jugoslovanski trg in doživela ‘tranzicijski’ šok, ki je bil vsaj na ravni šoka, če ne celo intenzivješi, od šoka, ki se je zgodil
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reforme. Prvi jih je kombiniral s sistemom komandne ekonomije, drugi s
sistemom samoupravljanja. V obeh je imel državno-partijski aparat odločilen vpliv. Znotraj jugoslovanskega sistema so imela podjetja večjo
samostojnost, temeljne tržne inštitucije pa so bile bolj razvite. Orisana
narava teh dveh dediščin kaže, da ‘vrnitev’ madžarske in slovenske družbe v kapitalizem ni mogla potekati po enotnem obrazcu.

Vrnitev v kapitalizem
Preobrazba ‘realnega socializma’ v kapitalizem se (je) dogaja(la) pod vplivom družbenih sil in ideologij, katerih interese v najčistejši obliki artikulira neoklasična ekonomska teorija. Poanta neoklasične teorije je svobodni trg, njen program v ‘postkomunizmu’ pa osvoboditev trga. Ta program
je v družbah nekdanjega ‘realnega socializma’ pridobil močno podporo:
srečal se je z dokaj naivnim zaupanjem vseh protagonistov transformacijskih družb v svobodni trg. Realizacija programa ‘osvoboditve trga’ je
dejansko v nasprotovanju s pričakovanji povzročila kaotizacijo večine
‘postkomunističnih’ družb. Najhujše učinke je imela v najbolj rigidnih
različicah ‘realnega socializma’. Ker se je v teh družbah skombinirala s
podedovano anarhičnostjo na mikro ravni, je povzročila njihovo totalno
kaotizacijo. Rezultat programiranih spektakularnih preskokov v kapitalizem je bil uničujoča ‘tranzicijska kriza’ (Pollert, 1999).
‘Tranzicije’ so se začenjale skladno z ideologijo osvoboditve trga s privatizacijami. Te so se povsod osredotočale na iskanje ‘pravih lastnikov’.
Oblikovalci privatizacijskih politik so pričakovali, da bo ‘definiranje pravih lastnikov’ – že preprosta formalna prerazdelitev vlog – sprožila hitro
modernizacijo njihovih družb. Sledil je splošni neuspeh teh formalnih
sprememb. Nauk tega neuspeha je bil preprost: kapitalizem ni možen
brez kapitala; naložbe, ob teh še strateški management in managerski
know-how, so ključni dejavniki kapitalističnih (modernizacijskih) restrukturacij.
Ker te ključne pogoje podjetniških modernizacij ‘tranzicijskega’ vzhoda kontrolirajo subjekti iz razvitega kapitalističnega okolja, med temi
posebej zahodna transnacionalna podjetja, brez njihovih posegov resnejše podjetniške restrukturacije v družbah SVE niso možne. V devetdesetih letih so bila zahodna multinacionalna podjetja dejansko odločilni
sprožilci in nosilci številnih uspešnih podjetniških modernizacij na ‘tranzicijskem’ vzhodu. Kljub temu se podedovano zamudništvo družb SVE v
v drugih transformacijskih družbah. Pri tem je bil prehod iz endogenega ‘komunizma’ v Sloveniji presentljivo nekonflikten. Na temelju izrazito postopnih, evolutivnih sprememb je ohranila primerljivost z uspešnimi družbami, ki izvirajo iz
uvoženega komunizma. Celo več: sodeč po bistvenih makroekonomskih kazalcih
(npr. BDP na prebivlaca), ohranja Slovenija vodstvo med vsemi družbami v prehodu.
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devetdesetih letih ni bistveno spreminjalo: v strukturi njihovega izvoza
na zahod še zmeraj prevladujejo izdelki iz delovno intenzivnih panog in
surovine. Ohranjanje te strukture izvoza nakazuje neugodno pozicioniranje družb SVE v mednarodni delitvni dela. Tovrstni širši vpogled razkriva podrejeni položaj družb SVE v mednarodni menjavi, oziroma njihovo
odvisnost od razvitih kapitalističnih družb. Proces umeščanja gospodarstev SVE v regionalni in širši gospodarski prostor je daleč od integracije
enakih. Ta proces oblikujejo globalni pritiski, ki jih najjasneje artikulirajo Svetovna banka, IMF in EU (Pollert, 1999:128).

Osnovne značilnosti dveh uspešnih ‘tranzicij’
Desetletna preobrazba nekdanjih družb ‘realnega socializma’ v kapitalizem ni ravno ‘zgodba o uspehu’. Odkrito soočanje s celoto preobrazbe v
kapitalizem razkriva pretežnost bede in tragedij, ki so ob zlomu ‘realnega
socializma’ prizadele večino prebivalstva Balkana in nekdanje Sovjetske
zveze. V tem kontekstu je hvaljena ‘stabilnost in uspešnost’ (Greskovits,
1998) izbranih družb srednjevzhodne Evrope (SVE) zelo relativna reč. Ne
le da na drugih točkah planeta obstajajo upešnejše razvojne ‘zgodbe’,
temveč je tudi precejšnje dele prebivalstva ‘uspešnih’ ‘tranzicijskih’
družb zajela revščina, ki močno načenja podobo njihove uspešnosti.
Kljub vprašljivi uspešnosti najuspešnejših ostaja dejstvo, da so se po
desetletnem obdobju ‘tranzicijske družbe’ medsebojno izdiferencirale na
manjšo skupino relativno uspešnih družb SVE, ter po številu primerov,
prebivalstvu in območjih neprimerno večjo skupino manj uspešnih in
neuspešnih družb.
Madžarska in Slovenija pripadata skupini relativno uspešnih ‘tranzicijskih’ družb.
Madžarska ‘tranzicija’
Po desetletnem obdobju ‘prehoda’ velja Madžarska za eno med najnaprednejšimi družbami SVE. Uspehi madžarskega gospodarstva se po
navadi povezujejo z orisano dolgo tradicijo gospodarskih reform v ‘realnem socializmu’.
Po obdobju globoke recesije na začetku devetdesetih let madžarsko
gospodarstvo od leta 1994 ponovno dosega rast. Do leta 1993 so bile letne stopnje rasti BDP negativne, po letu 1994 so se ti trendi obrnili. Do
leta 1997 je bila letna rast na ravni (približno) 2 %. Od leta 1997 letne
stopnje rasti presegajo 4 %, kar je – ob pogoju ohranjanja teh stopenj –
dinamika, ki Madžarski obeta zelo postopno razvojno približevanje EU
(tabela 1 a).
Leta 1990 je bil bruto družbeni proizvod na prebivalca 3189 USD; štiri
leta pozneje (1994) je presegel 4000 USD, ob koncu desetletja pa se je
približeval ravni 5000 USD. Bruto družbeni proizvod na prebivalca po
kupni moči je bil leta 1990 7610 USD; ob koncu desetletja je presegel
10.000 USD (glej tabeli 1, b in c).
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Stopnja brezposelnosti je leta 1994 presegla 10 %. V drugi polovici devetdesetih let se je počasi zniževala do ravni 7–8 % (tabela 1d).
Leta 1990 je bila povprečna mesečna bruto plača na Madžarskem 343
DEM. Štiri leta pozneje je znašala (približno) 500 DEM bruto; ob koncu
desetletja se približuje ravni 600 DEM bruto. Realne plače so se na
Madžarskem sredi desetleja (dve leti zaporedoma) upadale, potem pa so
začele postopoma rasti (tabela 1 e).
Po zgodnjih zapletih, ki so bili skupni vsem tranzicijskim družbam, je
v privatizacijskih procesih na Madžarskem prevladala prodaja podjetij
zunanjim (domačim in tujim) kupcem. Med vsemi družbami SVE je bil ta
obrazec privatizacije najbolj poudarjen prav na Madžarskem (natančneje
o privatizaciji v Madžarski: Pollert, 1999: 98–99).
Tovrstna metoda privatizacije je skupaj z nekaterimi drugimi dejavniki
(kot sta npr. desetmilijonski trg in relativno poceni delovna sila), močno
spodbudila tuja vlaganja. V devetdesetih letih je imela Madžarska največji dotok tujih naložb med vsemi družbami VSE (Rojec in Stanojević,
2000; Pollert 1999). Leta 1998 so na Madžarskem tuje neposredne naložbe (TNN) dosegle 18 milijard USD, kar je predstavljalo 38,5 % madžarskega BDP oziroma 1809 USD na prebivalca (glej tabelo 2). Lahko rečemo, da v drugi polovici devetdesetih let temelji razvoj madžarskega
gospodarstva prav na tem izjemno močnem dotoku tujega kapitala.

‘Tranzicija’ v Sloveniji
Slovenija se je podobno kot Madžarska na začetku tranzicije znašla v globoki recesiji. Tako kot Madžarska po letu 1994 dosega postopno rast, ki
se od tedaj giblje okrog 4 %, kar velja za spodnji prag letne rasti, ki zagotavlja zelo postopno približevanje razvojni ravni EU (tabela 1, a).
Leta 1990 je bil BDP na prebivalca v Sloveniji 8699 USD, v naslednjih
letih se zmanjšuje, potem pa doseže približno 10.000 USD, kar je na ravni nekaterih manj razvitih članic EU. Bruto družbeni proizvod na prebivalca po kupni moči je leta 1990 presegal 10.000 USD, ob koncu desetletja pa je bil na ravni 15.000 USD (tabeli 1 b in c).
Stopnje brezposelnosti so se v obdobju 1994–1998 gibale od začetnih
9,0 % do 7,9 % leta 1998.
Leta 1990 je bila povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji 1453
DEM. V naslednjih letih se povprečna mesečna bruto plača zmanjšuje,
potem pa narašča do ravni 1674 DEM leta 1998. V Sloveniji so realne plače ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let strmo upadale, od
leta 1994 pa postopoma naraščajo (glej tabelo 1 e).
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Tabela 1: Zbrani ekonomski kazalci za Madžarsko in Slovenijo,
1990–1998
a. Realne stopnje rasti bruto družbenega proizvoda
1990

1994

1995

1996

1997

1998

Madžarska

–3.5

2.9

1.5

1.3

4.6

5.1

Slovenija

–4.7

5.3

4.1

3.5

4.6

3.9

1998

b. Bruto družbeni proizvod na prebivalca (v USD po menjalnem tečaju)
1990

1994

1995

1996

1997

Madžarska

3189

4046

4367

4433

4504

4694

Slovenija

8699

7233

9431

9481

9163

9847

1998

c. Bruto družbeni proizvod na prebivalca po kupni moči (v USD)
1990

1994

1995

1996

1997

Madžarska

7610

8380

8890

9340

10010

10680

Slovenija

10660

11520

12390

13220

14150

14890

d. Stopnje brezposelnosti v % (po merilih MOD)
1990

1994

1995

1996

1997

1998

Madžarska

–

10.7

10.2

9.9

8.7

7.8

Slovenija

–

9.0

7.4

7.3

7.4

7.9

e. Povprečna mesečna bruto plača (v DEM po menjalnem tečaju in realne rasti neto plač v %
1990

1994

1995

1996

1997

1998

Madžarska

343.53

512.13

442.85

461.90

531.85

554.76

–3.7

7.2

–12.2

–5.0

4.9

3.6

Slovenia

1453.14

1192.11

1354.89

1435.04

1565.90

1674.28

–26.5

6.0

4.7

4.4

2.9

1.5

Viri: Countries in Transition 1999, Viena: WIIW; Central European countries’ employment and labour market review, European commision, Eurostat, No. 1, july 1999

Notranji odkupi so bili prevladujoča metoda privatizacije v Sloveniji.
Ta oblika privatizacije se je sicer pojavljala tudi v drugih ‘tranzicijskih’
družbah, nikjer pa ni prerasla v osrednjo privatizacijsko metodo. V zelo
postopnem procesu privatizacije2 so slovenski delavci pridobili pomembne lastniške deleže v nekdanjih družbenih podjetjih. Kljub zmanjševanju teh (delavskih lastniških) deležev v drugi polovici devetdesetih let, so
ob managerjih ter različnih (para)državnih skladih delavci še zmeraj najpomembnejša skupina deležnikov v lastniških strukturah slovenskih
podjetij (Prašnikar, J., Svejnar, J., in Domadenik, P., 2000).
2

Ob koncu osemdesetih in začetku devetdesetih let, ko je bila sprožena privatizacija na Madžarskem, se je začel razpad Jugoslavije in jugoslovanskega komunizma.
Privatizacija je bila v Sloveniji formalno končana skoraj 10 let pozneje. Rezultat
tega dolgega procesa je omenjena atipična lastniška struktura.
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Tabela 2: Tuje neposredne naložbe v Madžarski in Sloveniji, 1993
in 1998
Madžarska

Slovenija

1993

1998

Vrednst (v mil. USD)

5,585

954

Delež v BDP ( %)

14.5

7.5

Na prebivalca (USD)

543

479

1998

1998

Vrednost (v mil. USD)

18,255

2,863

Delež v BDP ( %)

38.5

14.7

Na prebivalca (USD)

1,809

1,444

Vir: Rojec, 2000, po: Hunya & Stankovsky 1999; WIIW 1999.

Slovenska metoda privatizacije je skupaj z dejavniki, ki pomenijo skorajda idealno nasprotje omenjenih dejavnikov na Madžarskem (majhen
notranji trg in draga delovna sila), demotivirala dotok tujega kapitala.
Temu primerno je bil dotok TNN v devetdesetih letih v Sloveniji primerjalno šibek.
Če povzamem: Predstavljeni podatki kažejo, da je bilo v začetku devetdesetih let razvojno izhodišče Slovenije v primerjavi z madžarskim bistveno
ugodnejše, saj je v začetku tranzicije imela Slovenija BDP na prebivalca,
ki je več kot dvainpolkrat presegal raven madžarskega BDP na prebivalca. Po desetletnem obdobju se je ta razlika zmanjšala: ob koncu devetdesetih let je bila Madžarska na ravni (približno) 5000 USD, Slovenija pa
10.000 USD na prebivalca. Na začetku tranzicije so bile povprečne
mesečne bruto plače v Sloveniji štirikrat višje, ob koncu desetletja pa trikrat višje kot v Madžarski.
Stopnje brezposelnosti so bile v obeh okoljih podobne. Glede BDP na
prebivalca po kupni moči razlike niso tako izrazite in se tudi bistveno ne
spreminjajo.
Nekateri med naštetimi podatki indicirajo razvojne pospeške madžarskega gospodarstva v drugi polovici devetdesetih let. Podatki o velikih
razlikah v TNN (tabela 2) nakazujejo ključni vir teh pospeškov. V primerjavi s Slovenijo je bila Madžarska očitno uspešnejša pri pritegovanju
TNN. Zdi se, da je Slovenija kljub ohranjanju svojega primerjalno relativno ugodnega položaja oziroma zmerne gospodarske rasti v preteklem
desetletju (Ferfila, Phillips, 1999:239) glede razvojnih trendov v primerjavi z Madžarsko v slabši poziciji (glej tudi prispevek L. Sočana v tej
knjigi).

Dve različici sistema hibridnih industrijskih odnosov
V preteklem desetletju so se v družbah SVE izoblikovali hibridni sistemi
industrijskih odnosov (Pollert, 1999: 146). Na makro in mezo ravni je nji-
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hova hibridnost razpoznavna v nestabilnih tripartitnih aranžmajih ter
tem ustrezni šibkosti intermediranih interesnih organizacij. Na mikro
ravni so izrazite fragmentacije in integracije, ki močno spominjajo na
zgoraj orisane ‘realsocialistične’ obrazce. Preden se osredotočim na
natančnejšo primerjalno analizo znotrajpodjetniških razmerij, bom na
kratko predstavil osnovne značilnosti makro in mezo ravni ‘tranzicijskih’
industrijskih odnosov.

Makro in mezo raven: nestabilni tripartizem
in šibkost intermediarnih organizacij
V družbah SVE je tripartizem nestabilna, krhka tvorba, ki ima značilnosti paternalističnega neokorporativizma (Pollert 1999). Sistematična
societalna intermediarna regulacija, ki je značilna za sisteme liberalnega
korporativizma oziroma neokorporativizma (Schmitter, 1974; Lehmbruch, 1979), zagotovo ni temeljna značilnost tega tripartizma. Kljub tripartitnim inštitucijam, so v ‘tranzicijskih’ družbah vlade nesporni kreatorji in kontrolorji vseh faz oblikovanja nacionalnih politik. Praviloma
arbitrarno, odvisno od lastnih pragmatičnih – običajno legitimizacijskih
– potreb, v nekatere od teh faz občasno vključujejo sindikalne predstavnike kot ‘mlajše’ partnerje, ki lahko pomagajo pri oblikovanju in/ali implementaciji posameznih javnih politik (Hethy, 1994).
Tovrstni notranji paternalizem nacionalnih vlad ‘tranzicijskih’ družb
izvira iz njihove podrejenosti mednarodnim ‘naddeterminantam’ po eni
ter iz specifičnih dejavnikov, ki delovanje intermediarnih organizacij v
tranzicijskih družbah sistematično spodnašajo, po drugi strani.
Ker ključne elemente ‘tranzicijskih’ nacionalnih politik dejansko definirajo mednarodne inštitucije in organizacije, odgovornost za posledice
teh politik pa je na nacionalnih vladah ‘tranzicijskih’ družb, te vlade tripartizem potrebujejo. S pomočjo tripartitnih aranžmajev skušajo zagotavljati podporo neoliberalnim reformam, ki jim jih ‘predpisuje’ mednarodno okolje (Petkov, po: Pollert, 1999). Ta razlaga pojasnjuje, zakaj se
določeni elementi tripartitnih aranžmajev v tranzicijskih družbah sploh
pojavljajo.
V ‘tranzicijskih’ družbah so intermediarne regulacije praviloma šibke,
neprofilirane. Kontekst ideologije in politike ‘osvoboditve trga’ je bil za
nadpodjetniška, sektorska in širša kolektivna pogajanja izrazito neugoden, saj je močno poudarjal deregulacije in mikroregulacije. Tuje institucije in domače (neoliberalne) vlade so v tem duhu visoko vrednotili izrazito decentralizirano ‘regulacijo’, saj so ocenjevali, da se prav ta najbolj
ujema z logiko tržnega delovanja. Vplivne transnacionalke za nadpodjetniško regulacijo niso bile zainteresirane. Ob teh akterjih so se tudi sindikati skladno s tradicijo (in tudi zanje življenjsko pomebno nalogo pobiranja članarine) osredotočili na mikro raven.
Nerazvitost tripartizma in sektorskih kolektivnih pogajanj se da vsaj
delno razlagati s splošnim pomanjkanjem tradicije civilnodružbenega
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organiziranja v ‘tranzicijskih družbah’. V sektorskih kolektivnih pogajanjih državo in delodajalce predstavljajo nova državna administracija in
novi delodajalci, ki so še zmeraj zakoreninjeni v starih omrežjih nomenklature. Tudi številni sindikalni voditelji so bili del teh omrežij (Pollert,
1999: 145). Na tem ozadju je ovtonomno organiziranje delavskih interesov oziroma postavljanje novih sindikatov zelo težaven proces.
Sindikate v družbah SVE je v preteklem desetletju zaznamovalo močno upadanje članstva. Tega trenda, ki zagotovo ni izraz moči sindikatov,
ni možno v celoti brati kot (za sindikate) popolnoma neugoden pojav.
Njegova izhodiščna točka je namreč totalna formalna ‘realsocialistična’
sindikalizacija delovnega ljudstva oziroma kvazisindikalizacija. Ker tovrstna sindikalizacija ni bila avtonomna oziroma ni bila civilnodružbeni
proces, je poznejšo ‘tranzicijsko’ intenzivno desindikalizacijo mogoče
razlagati kot proces ‘normaliziranja’, za katerim se skriva oblikovanje po
članstvu sicer manjših, zato pa avtonomnih delavskih organizacij. V tem
pomenu je proces desindikalizacije v ‘tranzicijskem’ okolju zagotovo zelo
specifičen (Stanojević, 2000) in neprimerljiv z razvitimi družbami. Kljub
tovrstnim zadržkom podatki sugerirajo (glej npr. sliko 1 o desindikalizaciji na Madžarskem), da je upadanje sindikalnega članstva v družbah
SVE tako močno, sedanje stopnje sindikaliziranosti pa tako nizke, da
lahko na podlagi teh zelo grobih kazalcev sindikalne moči sklepamo o
nemoči oziroma šibkosti sindikatov v ‘tranzicijskih družbah’.
Na šibkost sindikatov v ‘tranzicijskem’ okolju, ob neugodni dediščini
vplivajo še nekateri dejavniki, med katerimi so najpomembnejši nagle
spremembe struktur zaposlovanja, ob teh pa tudi specifične ‘postsocialisitčne’ strukturacije na mikro ravni.
Spremembe struktur zaposlovanja, ki so za sindikate nasploh velik
problem, so v ‘tranzicijskem’ okolju močno pudarjene. Nagle sektorske
spremembe, kot je na primer hitra rast samozaposlovanja in malih podjetij, ki so pogosto na samem robu neformalne ekonomije, je tipičen ‘tranzicijski’ pojav. Množica neorganiziranih delavcev v družbah SVE dramatično narašča. Velik del te množice se zaposluje prav v malih podjetjih, v
katerih je izogibanje in/ali kršitev zakonodaje zelo razširjena praksa,
protisindikalna naravnanost delodajalcev pa pravilo. Migrantsko delo, ki
ga je nasploh težko sindikalizirati, je množičen pojav. Množice dnevnih
delovnih migrantov prehajajo v sosednje družbe EU, po drugi strani pa
množice delavcev iz bolj oddaljenih vzhodnih držav, Belorusije, Ukrajine,
Moldavije in drugih, prehajajo v države SVE.

Novi institucionalni aranžmaji in desindikalizacija na Madžarskem
Na Madžarskem so bile inštitucije socialnega partnerstva kljub zgodnjemu nastanku v osnovi šibek instrument oblikovanja in implementacije
vladnih politik. Madžarska vlada se je že leta 1988 posvetovala s sindikati
(SZOT), leta 1990 pa je bil ustanovljen osrednji tripartitni svet (Svet za rekonciliacijo nacionalnih interesov). Posvetovanja znotraj sveta so vplivala
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na ohranjanje socialnega miru v začetku devetdesetih in olajšala sprejetje
nove delovne zakonodaje (Hethy, 1994). Osrednja tripartitna inštitucija
na Madžarskem nikoli ni imela dejanske neokorporativne, saj sindikatom
ni zagotavljala ne vpliva na privatizacijo ne na gospodarsko preobrazbo
(Deppe in Tatur, 1997: 252). Po letu 1995 se je madžarski tripartizem omejil na posvetovanja o zaposlovanju v javnem sektorju (ibid.: 264).
Različni avtorji poročajo, da je na Madžarskem težišče regulacij plač
na ravni podjetij Struktura kolektivnih pogajanj je nekoherentna. Sektorska pogajanja so redka in se pojavljajo le v nekaterih industrijah (Neumann, 1997: 198; Frege, Toth, 1999: 6).
Nova delovna zakonodaja iz leta 1992 je predvidela inštaliranje participativnih (intermediarnih) inštitucij na mikro ravni (Toth, 1997: 19). Novo
inštitucijo, ki je bila povzeta po vzoru nemškega sveta delavcev, je tedanja neoliberalna vlada močno zagovarjala, sindikati pa so ji močno nasprotovali. Učinke te intermediarne inštitucije v madžarskem ‘tranzicijskem’ okolju bom skušal oceniti pozneje v kontekstu analize mikro
procesov.
V devetdesetih letih so madžarsko sindikalno prizorišče zaznamovale
ostre ideološke in politične cepitve med taboroma ‘starih reformiranih’
(SZOT) in ‘novih neodvisnih’ sindikatov (Liga, Delavski sveti). Občasno
je madžarska vlada s svojimi posegi te medsindikalne spore še dodatno
poglabljala. Odločitvi neoliberalne Antallove vlade za delitev sindikalnega premoženja in zgoraj omenjeno vpeljavo svetov delavcev veljata za
najizrazitejša primera tovrstnih posegov. V prvem primeru je bila med
sindikate vržena ‘kost’ lastnine (delitev sindikalnega premoženja), na
katero so se ti osredotočili vobdobju množičnega odpuščanja delavcev in
zapiranja tovarn, v drugem primeru pa so bili z zakonsko prisilo potisnjeni v medsebojni boj za reprezentativnost, ki se je pridobivala na podlagi izidov volitev za svete delavcev.
Pollertova pravi, da sta se opozicijska sindikata LIGA in Delavski sveti
na začetku ‘tranzicije’ oblikovala v močni organizaciji, ki sta imeli delavsko podporo, usposobljene voditelje in ustrezen mobilizacijski naboj.
Predstavljali sta avtentnični izziv od spodaj, ki je resno ogrožal stare, managersko inkorporirane sindikate. Člani Lige in Delavskih svetov so bili
predvsem sindikalisti in šele potem antikomunisti. Vodstva teh sindikatov so naredila usodno napako, ko so se odločila za tesno povezovanje z
desnimi političnimi strankami in močno politizacijo (antikomunizem).
Od te točke se začne njihovo upadanje (Pollert, 1999: 140).
Vmes pa je ‘stari reformirani’ SZOT skladno z obrazci, ki jih je podedoval iz prejšnjega sistema, vztrajal pri povezovanju z managementom
na mikro ravni ter pri pragmatičnem zagotavljanju legalne zaščite zaposlenim kot posameznikov. S tovrstno politiko je ohranil pomembno pozicijo na celotnem sindikalnem prizorišču. Danes ima članstvo, ki značilno
presega članstvo ‘novih neodvisnih’ sindikatov (Mason, 1995, Pollert,
1999: 140).
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Po podatkih iz sindikalnih virov, ki se nanašajo na prvo polovico devetdesetih let, se je stopnja sindikalizacije na Madžarskem gibala okrog
50 % (Mason, 1995). Novejši podatki kažejo visoko stopnjo fragmentacije
madžarskih sindikatov (Frege, Toth, 1999:5) in dramatično upadanja
stopnje sindikaliziranosti do ravni 22 % (Robert, Medgyesi, 1999: 6).
Slika 1: Stopnja sindikaliziranosti na Madžarskem, 1989–1997

Vir: ‘Model of social stratification’ Research (1982); TARKI-I. (1986);ISSP(1989–1997)
Total sample size: N=1,000 (1989–995); 1,500 (1996,1997);
From: Robert, P. and Medgyesi, M. (1999: 6)

Novi institucionalni aranžmaji in desindikalizacija v Sloveniji
V primerjavi z Madžarsko so bile inštitucije socialnega partnerstva v Sloveniji pozneje oblikovane, saj je bil socialno-ekonomski svet ustanovljen
šele leta 1994 (Lukšič, 1997). V drugi polovici devetdesetih se je svet uveljavil kot inštitucija, ki sindikatom omogoča vpliv na oblikovanje in izvajanje (v drugi polovici devetdesetih let dokaj uspešne) vladne dohodkovne politike.
Leta 1990, še pred osamosvojitvijo, so bila v Sloveniji uvedena formalno izrazito centralizirana kolektivna pogajanja. Skladno s tem sistemom
je v Sloveniji težišče kolektivnih pogajanj na zunajpodjetniški, panožni
in splošni ravni (glej 5. poglavje te knjige).
V začetku tranzicijskega obdobja je bila v Sloveniji sprejeta tako kot na
Madžarskem inštitucija soodločanja po nemškem vzoru (Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju, 1993). Slovenski sindikati so novo participativno zakonodajo ter z njo definirane nove inštitucije od začetka dejavno podpirali. Novi slovenski zakon je bil v primerjavi z madžarskim,
fakultativen. Njegova uporaba je bila pogojena z ustrezno kolektivno pobudo zaposlenih.
V interakciji s temi (makro, mezo in mikro) institucionalnimi aranžmaji, ki so jih sindikati soustvarjali, se je izoblikovalo slovensko sindikalno prizorišče. Začetne cepitve med sindikati so močno spominjale na
zgoraj orisani madžarski obrazec. V začetku devetdesetih let so se tudi
slovenski sindikati ideološko in politično razdelili na ‘stare reformirane’
in ‘nove neodvisne’ sindikate. V drugi polovici devetdesetih let sindikalno prizorišče v Sloveniji ni bilo več tako močno povezano z nasprotnimi
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političnimi tabori. Sindikati so se bolj osredotočili na ekonomske cilje.
Med štirimi reprezentativnimi konfederacijami je na sindikalnem prizorišču najpomembnejša ‘stara reformirana’ ZSSS, ki vključuje približno
polovico sindikalizirane delovne sile. Znaki fragmentacije sindikatov so
opazni tudi v Sloveniji, saj ob koncu devetdesetih let približno 40 % sindikalnega članstva deluje zunaj krovnih organizacijah v številnih avtonomnih sindikatih.
Po neodvisnih ocenah je bila v letu 1994 stopnja sindikalizacije v Sloveniji skoraj 60-odstotna (Stanojević & Omerzu, 1994). Novejši podatki
kažejo upadanje za približno 20 % v drugi polovici devetdesetih let. Desetletni trendi na slovenskem sindikalnem prizorišču so natančneje
predstavljeni v 5. poglavju pričujoče knjige (glej tudi: Stanojević, 2000).
Slika 2: Stopnja sindikaliziranosti v Sloveniji, 1989–1998

Vir: SJM 1989–1998; Total sample size: N=2040 (89), 2078 (91), 1049(92), 1044(93), 1037(94), 1016 (95),
1024(96), 2007(97), 1008(98).

Mikro raven: ‘postkomunistični’ unitarizem
Interesne atomizacije po eni in integracije sindikatov v vodstvene strukture podjetij po drugi strani so splošne značilnosti sistemov ‘tranzicijskih’ industrijskih odnosov na mikro ravni (Frege, 1999; Frege in Toth,
1999; Ost in Weinstein, 1999; Pollert, 1999). Obe značilnosti izvirajo iz
dediščine ‘realnega socializma’.
Na mikro ravni so se po letu 1989 sicer oblikovali finančno neodvisni
sindikati s priznanim legalnim statusom, vsebinsko pa so te nove organizacije še zmeraj močno fuzionirane z vodstvi podjetij. Ob ohranjanju
visoko individualiziranih delavskih strategij, ukinjanju prejšnjih socialnih ugodnosti, pri katerih so imeli ‘realsocialistični’ sindikati pomembno
besedo, se je manevrski prostor novih podjetniških sindikatov močno
zožil. V pogojih deregulacije cen, ukinjanja državnih subvencij in odprodaje zmogljivosti družbenega standarda je postala višina plač za zaposlene prednostno vprašanje. V tej točki je pritisk tradicije visoko individualiziranih neformalnih pogajanj za sindikate seveda velik problem. Med
atomiziranim delavstvom je razširjen občutek nemoči, ki ga sindikati,
tradicionalno vpeti v podjetniško vodstveno strukturo, ne morejo spremeniti. Delavci sindikate vidijo kot organizacijo, ki jim sicer ne škoduje,
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prepričani pa so, da bi lahko shajali tudi brez njihove prisotnosti. Skladno z ekstremno atomizacijo imajo do sindikatov izrazit legalistično-individualistični pristop – pričakujejo pravno pomoč za posameznike, ki se
znajdejo v težavah.
Predstavljena podoba tipičnih ‘tranzicijskih’ industrijskih odnosov na
ravni podjetij opozarja na štiri splošne značilnosti teh odnosov: prvič, integriranost podjetniških sindikatov z vodstveno strukturo podjetij; drugič, visoko atomizacijo zaposlenih, med katerimi je razširjen občutek nemoči; tretjič, močno osredotočenost zaposlenih na plače ter, četrtič,
izrazit legalistično-individualističen pristop zaposlenih do sindikatov.
Ugotovljene splošne značilnosti industrijskih odnosov v podjetjih tranzicijskih družb kažejo znake neke izvirne oblike unitarnega tipa internih
(podjetniških) regulacij. Jasna interesna pluralizacija, ki temelji na strukturni izdiferenciranosti interesov dela in kapitala, očitno ni ključna značilnost teh odnosov.
V nadaljevanju bom predstavil izsledke novejših empiričnih raziskav,
ki so bile opravljene v madžarskih in slovenskih podjetjih. Na podlagi
teh raziskav bom skušal ugotoviti posebnosti obeh nacionalnih sistemov
industrijskih odnosov na mikro ravni.

Primerjava industrijskih odnosov v slovenskih in madžarskih podjetjih
Industrijske odnose v slovenskih in madžarskih podjetjih bom skušal primerjati na podlagi izsledkov mednarodne, madžarsko-slovenske raziskave iz leta 1999, ki je zajela več kot 200 podjetij.3 Ugotovitve iz te raziskave
bom dopolnjeval z ugotovitvami dveh ožjih raziskav iz leta 1998. Prva je
zajela vzorec 24 podjetij iz madžarske konfekcijske (oblačilne) industrije
(Frege, 1999). Druga, ki jo je izvajala skupina raziskovalcev z Inštituta za
družbene vede FDV, je bila opravljena na vzrocu petih uspešnih slovenskih podjetij (ta raziskava je natančneje predstavljena v 7. poglavju te
knjige).
Mednarodna, madžarsko-slovenska raziskava se je osredotočila na
delovanje sindikatov znotraj podjetij. Respondenti so bili predsedniki
podjetniških sindikatov. Odgovarjali so na strukturiran vprašalnik (zaprtega tipa), ki je vseboval 96 vprašanj, organiziranih v sedem tematskih
sklopov: podatki o respondentih, podjetjih, sindikatu, sindikalnem
članstvu ter stališča do delovanja sindikatov, njihove identitete ter odnosov med zaposlenimi, sindikati in managementom znotraj podjetij.
Madžarski in slovenski vzorec sindikaliziranih podjetij sta bila podobno strukturirana, saj sta zajela medsebojno primerljive deleže podjetij iz
kovinske, strojne, elektro in živilske industrije. Po letu 1994 so letne
3

Mednarodna raziskava o delovanju sindikatov v Sloveniji, Madžarski in Poljski je
del širšega projekta, ki se ukvarja s spremembami industrijskih odnosov v ‘tranzicijskih’ družbah. Projekt koordinirajo raziskovalci z London School of Economics.
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stopnje rasti prvih treh panog tako v Sloveniji kot v Madžarski presegale
povprečne stopnje rasti teh dveh nacionalnih industrij, živilska industrija
pa je bila v obeh primerih pod temi povprečji. Vzorec je torej zajel tako
podjetja iz bolj, kot podjetja iz manj ekspanzivnih industrijskih panog. V
obeh gospodarstvih ustvarja prva skupina panog približno tretjino letne
industrijske proizvodnje. Delež živilske industrije v industrijski proizvodnji Madžarske je 21,5-odstoten in Slovenije 15.4-odstoten (Countires in
Transition 1999).
Terensko delo je v obeh primerih potekalo v drugi polovici leta 1999.
Ker je bil odziv anketirancev na odposlane vprašalnike v Madžarski nezadosten, so študenti Srednjeevropske univerze iz Budimpešte obiskali
120 izbranih sindikaliziranih podjetij iz odgovarajočih panog. Vzorec je
zajel 60 podjetij (od skupno 340 sindikaliziranih) iz kovinske/strojne industrije in elektroindustrije ter 60 podjetij (od skupno 186 sinidikaliziranih) iz živilske industrije. Podjetja so bila vzorčena proporcionalno po
(šestih) regijah. Zbranih je bilo 113 vprašalnikov.
V Sloveniji je bil odziv anketirancev na (po pošti) odposlane vprašalnike zadovoljiv. V slovenski živilski industriji je leta 1999 delovalo 62 sindikaliziranih podjetij. Vprašalnik je bil odposlan vsem predsednikom, od
teh jih je 38 vrnilo izpolnjene vprašalnike. V strojegradnji, kovinski in
elektroindustriji je bilo 173 sindikaliziranih podjetij. Vrnjenih je bilo 68
vprašalnikov. Zbranih je bilo torej 106 vprašalnikov.
V madžarskem vzorcu so podjetja iz kovinske/elektro in strojne industrije po eni ter živilske industrije po drugi strani enakomerno predstavljena (približno 50 % : 50 %). V slovenskem vzorcu je delež podjetij iz
neživilskih panog višji (približno 60 % : 40 %).
Ker smo anketirance zaprosili, da nam navedejo osnovne podatke o
podjetjih, v katerih delujejo, razpolagamo tudi z informacijami, ki omogočajo grobo primerjavo osnovnih značilnosti madžarskih in slovenskih
podjetij, ki smo jih zajeli z vzorcem mednarodne raziskave.
Kar zadeva rezultate privatizacij in dotoka tujega kapitala, ta primerjava potrjuje uvodoma že ugotovljen obstoj bistvenih razlik med tranzcijskima obrazcema obeh ‘postsocialističnih’ družb. Lastništvo zaposlenih,
ki je na Madžarskem marginalna oblika lastništva, je prisotno v štirih petinah vseh primerov, ki smo jih zajeli s slovenskim vzrocem Primerjava je
tudi potrdila, da je razširjenost podjetij v državni lasti v Sloveniji značilno večja kot na Madžarskem. Znotraj slovenskega vzorca je bilo vsako
četrto podjetje v (večinski) državni lasti. To je bistveno več kot v madžarskem vzorcu, kjer je tovrstno lastniško obliko imelo le vsako deseto podjetje. Znotraj madžarskega vzorca je skoraj vsako drugo privatizirano
podjetje v pretežno tuji lasti, kar je približno štirikrat več kot v Sloveniji.
Podatki iz madžarskega vzorca sugerirajo, da so tujci med višjimi vodilnimi v madžarskih podjetjih močno prisotni. Na ravni slovenskih podjetjih
je število tujih managerjev zanemarljivo.
Znotraj madžarskega vzorca je delež podjetij z več kot 500 zaposlenimi
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višji. V preteklem desetletju se je delež podjetij, ki so zaposlovala do 100
zaposlenih, na Madžarskem zmanjševal, v Sloveniji pa se je zviševal.
Podjetja iz slovenskega vzroca so bolj izvozno usmerjena (približno polovica v primerjavi z dobro tretjino iz madžarskega vzorca).
Predsednike sindikatov smo zaprosili, da ocenijo uspešnost svojih
podjetij. Sodeč po teh odgovorih, so deleži uspešnih in neuspešnih podjetij v obeh vzorcih podobni, približno tretjinski. Ker predpostavljamo,
da so predsedniki sindikatov seznanjeni s poslovanjem podjetij, smo v
naših analizah njihove ocene (ne)uspešnosti podjetij upoštevali kot objektivna dejstva.

Rezultati empiričnih raziskav
Statistična primerjava vseh odgovorov madžarskih in slovenskih respondentov je razkrila veliko podobnost obeh sistemov. Primerjava odgovorov
o gibanju sindikalnega članstva ter njegovi spolni in poklicni strukturi
pokaže, da so razlike neznačilne. V obeh okoljih tudi ni statistično značilnih razlik v odgovorih, ki kažejo šibek vpliv sindikatov na področju
managerskega odločanja. T-test kaže, da sindikalistiti v obeh okoljih
sodelovanje z managementom razumejo kot ključni pogoj uspeha sindikatov ter da v enaki meri verjamejo v ‘prekrivanje’ oziroma istovetnost
interesov delavcev in podjetja (‘vse, kar je dobro za podjetje, je dobro za
delavce’). Vse ugotovljene podobnosti se močno ujemajo s splošnim unitarističnim obrazcem podjetniških industrijskih odnosov ‘tranzicijskih’
družb: nakazujejo integriranost sindikatov in vodstev podjetij tako v madžarskih kot v slovenskih podjetjih.
Izrazite, statistično značilne razlike so ugotovljene na treh področjih:
prvič (i), med samimi respondenti; drugič (ii), na ravni ključnih kazalcev
sindikalne moči in, tretjič (iii), pri zaznavi odnosov (med zaposlenimi,
sindikati in managementom) znotraj podjetij.
(i) Predsedniki sindikatov. Skupini madžarskih in slovenskih respondentov se medsebojno bistveno razlikujeta. Iz tabele 3 je razvidno, da (po
ključnih značilnostih) je populacija slovenskih predsednikov skorajda
idealno nasprotje populacije madžarskih predsednikov. Slovenski sindikalisti so večinoma moški, mlajši od 51 let, ki so bili na sindikalne funkcije izvoljeni v ‘tranzicijskem’ času. Madžarski sindikalisti so večinoma
sindikalistke; skoraj polovica jih je starejša od 51 let, na sindikalnih
funkcijah pa so praviloma še iz ‘predtranzicijskih’ časov. Med slovenskimi sindikalisti je več navadnih delavcev, zelo malo (5,8 %) pa jih izjavlja,
da so na vodilnih (managerskih in nadzornih) pozicijah v podjetju. Večina madžarskih respondentov (66,8 %) izjavlja, da so na vodilnih pozicijah
v podjetju. Izrazita večina (80,4 %) madžarskih respondentov lastne politične poglede opredeljuje kot leve. Med slovenskimi predsedniki prevladujejo zmerni (sredinski) politični pogledi.
Tudi raziskava C. Frege, ki je bila opravljena v madžarski industriji
oblačil, je ugotovila, da podjetniške sindikate v madžarskih podjetjih
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večinoma vodijo ženske, ki so na sindikalnih – praviloma neplačanih
funkcijah – še iz časa ‘komunizma’ (Frege, 1999: 8). Ker je bila ta raziskava omejena na podjetja iz industrije oblačil, generalizacija na celotno
populacijo sindikalnih predsednikov ni bila možna. Ugotovljena spolna
struktura sindikalnih vodstev se je npr. dala prepričljivo razlagati s pretežno žensko sestavo delovne silo v tej industriji. Podatki iz mednarodne
(madžarsko-slovenske) raziskave (tabela 3), ki je zajela tudi druge panoge, nazorno kažejo, da ta razlaga ne drži. Madžarske podjetniške sindikate dejansko večinoma vodijo ženske, ki so na sindikalnih funkcijah še
iz ‘predtranzicijskih časov’. Njihova politična samopodoba je pretežno
levičarska. V madžarskih podjetjih te levičarske sindikalistke praviloma
zasedajo managerske/nadzorne položaje.
Tabela 3: Predsedniki sindikatov
Madžarski respondenti

Slovenski respondenti

Delež žensk

68.0

N=113

24.5

N=106

Starejši od 51 let

47.6

N=113

12.3

N=106

Poklic
Vodilni
Delavci-ke

66.8
14.5

N=106
N=106

5.8
39.1

N=105
N=105

Politični pogledi
Levi
Sredinski

80.4
17.4

N=102
N=102

28.5
64.3

N= 98
N= 98

Na sindikalni funkciji manj kot 10 let

36.3

N=112

80.0

N=106

Lahko rečemo, da ugotovljena izrazita kontinuiteta vodstev sindikatov
na ravni madžarskih podjetij kaže, da madžarski podjetniški sindikati
ohranjanjo kontinuiteto s preteklostjo. Na tej ravni je pri slovenskih sindikatih opazna izrazita diskontinuiteta.
(ii) Moč sindikatov. Stopnja sindikaliziranosti v slovenskih podjetjih je
značilno višja kot v madžarskih podjetjih. Po podatkih, zbranih s primerjalno raziskavo, ta stopnja presega 51 % zaposlenih v več kot štirih petinah (82 %) podjetij iz slovenskega ter v le dveh petinah (38,3 %) podjetij iz
madžarskega vzorca. Omenjena raziskava v madžarski industriji oblačil
je ugotovila velike razlike v stopnjah sindikaliziranosti med madžarskimi
podjetij, saj so se te gibale od 10 do 95 % (srednja vrednost 54 %). Ker je v
slovenskih podjetjih nadpolovična sindikalizacija zaposlenih pravilo, se
tovrstna ‘nihanja’ članstva na ravni slovenskih podjetij lahko pojavljajo le
izjemoma.
Samoocene zmožnosti organiziranja stavk kažejo, da mobilizacijska
kapaciteta (Offe, 1985) slovenskih sindikatov presega tovrstno kapaciteto madžarskih sindikatov. Slovenski sindikalisti menijo, da bi ob poslabšanju delovnih razmer zaposlene pritegnili v stavko brez večjih težav.
Madžarski sindikalisti bi imeli z izpeljavo stavke velike težave. Če te raz-
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like kombiniramo s podatki o odnosu madžarskih in slovenskih sindikalistov do stavk, ki kažejo, da slovenski stavke bolj podpirajo (polovica
slovenskih in le četrtina madžarskih respondentov), potem lahko rečemo, da slovenski sindikalisti v primerjavi z madžarskimi kažejo večjo militantnost.
Tretjina (34,0 %) predsednikov madžarskih sindikatov ugotavlja, da
madžarski delavci podjetniške sindikate negativno ocenjujejo oziroma da
jih vidijo kot neučinkovite organizacije. Z isto ugotovitvijo se strinja značilno večja skupina slovenskih sindikalistov (54,4 %).
Iz odgovorov madžarskih in slovenskih sindikalistov je razvidno, da so
zaposleni v obeh okoljih izrazito nezadovoljni s plačami. Odgovori predsednikov sindikatov kažejo, da je ta značilno ‘tranzicijska’ osredotočenost zaposlenih na plače izrazitejša v Sloveniji, saj slovenski respondenti
sporočajo, da so slovenski delavci v primerjavi z madžarskimi bistveno
bolj nezadovoljni s plačami in delovnimi razemrami. T-test kaže, da je ta
razlika značilna.
Tabela 4: Moč sindikatov
Madžarski respondenti

Slovenski respondenti

Sindikaliziranost:
več kot 51 % zaposlenih

38.3

N=112

82.0

N=106

Mobilizacijska moč:
članstvo bi lahko pritegnil v stavko

44.3

N=106

80.0

N=105

Sindikat je neučinkovit

34.0

N=113

54.4

N=92

Ocena moči sindikatov:
sindikat ima realno moč

76.7

N=113

50.0

N=106

Delavci so nezadovoljni s plačami

64.0

N=113

86.5

N=105

Skoraj polovica slovenskih sindikalistov meni, da njihovi sindikati na
ravni podjetij nimajo realne moči. Madžarski sindikalisti v nasprotju s
slovenskimi kolegi ocenjujejo, da imajo njihovi sindikati realno moč na
ravni podjetij. Te razlike so statistično značilne.
Lahko rečemo, da sta stopnja sindikaliziranosti in mobilizacijska kapaciteta sindikatov ključna kazalca moči vsakega sindikata (Kelly, 1998;
Offe, 1985; Tilly, 1978). Ocene o realni moči sindikatov so tako v madžarskem kot v slovenskem primeru v očitnem neskladju s temi ključnimi kazalci sindikalne moči.
Kljub visoki sindikaliziranosti in visoki mobilizacijski kapaciteti, velika skupina slovenskih predsednikov ocenjuje, da v podjetjih nimajo realne moči.
Madžarski sindikalisti pa menijo, da imajo pri njih sindikati realno
moč kljub primerjalno nizki sindikaliziranosti in bistveno nižji mobilizacijski kapaciteti njihovih organizacij.
(iii) Odnosi znotraj podjetja. Določene stavkovne aktivnosti v prete-
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klih petih letih omenja 17,0 % slovenskih in le 6,8 % madžarskih respondentov. Na podlagi teh razlik lahko sklepamo, da je bilo v preteklih petih
letih v Sloveniji več stavk kot na Madžarskem. Tudi iz večkrat omenjene
raziskave v madžarski oblačilni industriji je mogoče ugotoviti, da industrijske odnose na Madžarskem karakterizira nizka stopnja industrijskih
konfliktov.
Tabela 5: Odnosi znotraj podjetja
Madžarski respondenti

Slovenski respondenti

Stavke v preteklih petih letih

6.8

N=113

17.0

N=106

Odnosi med sindikati in
managementom so kooperativni

80.6

N=113

52.4

N=105

Magement je vreden zaupanja

70.9

N=113

39.1

N=106

Menim, da obstaja močan občutek
‘mi in oni’ med delavci in
managerji v našem podjetju

28.4

N=113

69.8

N=106

Sodeč po odgovorih madžarskih in slovenskih respondentov so odnosi
med managementom in sindikati v madžarskih podjetjih bistveno bolj
kooperativni kot v slovenskih podjetjih. Neposredna primerjava tipičnih
odgovorov, ki so se nanašali na kooperativnost, nazorno kažejo, da je ta v
slovenskih podjetjih šibkejša kot v madžarskih. V primerjavi z 80,6 %
madžarskih respondentov jih le polovica (52,4 %) slovenskih meni, da so
odnosi med managementom in sindikati v njihovih podjetjih kooperativni. Podobno v primerjavi s 70,9 % madžarskih le dve petini (39,1 %) slovenskih respondentov soglašata z oceno, da so vodilni njihovih podjetij
vredni zaupanja. In, na koncu, dobri dve tretjini (69,8 %) slovenskih respondentov v primerjavi z le 28,4 % madžarskih menita, da v njihovem
podjetju obstaja močan občutek ‘mi in oni’ med delavci in managerji.
Primerjalna raziskava ponuja le posredne podatke o odnosih zaposlenih do sindikatov in vodstva podjetij. Na podlagi teh podatkov vemo, kaj
predsedniki sindikatov menijo, da zaposleni menijo o sindikatih in managementu podjetij. Omenjeni podatki nakazujejo, da večina slovenskih
predsednikov zaznava napetosti med delavci in managerji (obstoj občutka ‘mi in oni’) v svojem okolju ter da madžarski predsedniki tovrstne napetosti zaznavajo v značilno nižji stopnji.
Žal, raziskav, ki bi neposredno ugotavljale stališča zaposlenih do sindikatov in managementa v Sloveniji, še nimamo. Razpolagamo pa z rezultati tovrstne raziskave v madžarski oblačilni industriji. Na podlagi podatkov
iz te raziskave se da razbrati naslednje. Zaposleni v madžarski (oblačilni)
industriji ocenjujejo, da so njihovi sindikati neučinkoviti ter da jim ne
morejo zagotoviti boljših delovnih razmer. ‘Komunistični’ sindikati so bili
v primerjavi s sedanjimi boljši. Kljub tem ocenam anketiranci menijo, da
so sindikati in sveti delavcev koristne organizacije ter da je udeležba
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članstva v teh organizacijah nujna. Osebno pa ne želijo biti aktivni. Njihova identifikacija s sindikati je šibka. Hkrati pa se zaposleni v madžarskih
podjetjih ‘močno identificirajo s skupinami svojih sodelacev’ (Frege and
Toth, 1999: 10) Za našo primerjalno analizo je izjemno pomembna naslednja ugotovitev: V primerjavi s predsedniki madžarskih sindikatov, zaposleni v madžarskih podjetjih izražajo močan ‘občutek mi in oni’ (proti
managementu). Statistična analiza pokaže, da se odnos članstva do sindikatov ne bi bistveno spremnil, tudi če bi vodstva sindikatov začela močneje nasprotovati managementu (oziroma izražati močnejši ‘občutek mi in
oni’). Nič ne pomaga. Po razlagi avtorjev raziskave je ugotovljena nepripravljenost na kolektivno delovanje ‘komunistična’ dediščina. Madžarski
podjetiniški sindikati niso partnerji, temveč so podrejeni managementu
in so njegova podaljšana roka (Frege, 1999: 16). Ker so še ujeti v ‘komunistično’/unitaristično paradigmo ‘mi-občutka’, ‘postkomunistični’ sindikati še niso prava članska, interesna organizacija (Frege, 1999: 16). Če malo
svobodneje interpretiram to ugotovitev: niso še pravi, zreli sindikati; so
ujetniki komunistične preteklosti, neustrezni, ne-dozoreli interpretatorji
in artikulatorji interesov zaposlenih v ‘postkomunizmu’.
Če povzamem: Izsledki raziskave v madžarski oblačilni industriji kažejo, da madžarski delavci (v tej industriji) izražajo močen občutek ‘mi in
oni’ ter da madžarski sindikalisti (v oblačilni industriji) teh napetosti ne
zaznavajo.
Izsledki primerjalne raziskave nedvomno kažejo, da predsedniki
madžarskih sindikatov tudi v podjetjih iz drugih panog ne zaznavajo
napetosti med zaposlenimi in managementom. Z gotovostjo torej lahko
rečemo, da so zaznave tovrstnih napetosti med predsedniki madžarskih
sindikatov šibke. Ker s širšo raziskavo stališč zaposlenih v madžarski
industriji ne razpolagamo, o njihovem odnosu do managementa in sindikatov lahko sklepamo le po analogiji na podlagi podatkov raziskave iz
oblačilne industrije. Ta generalizacija, seveda, vsebuje možnost napake.
Problem s stališči zaposlenih v slovenskih podjetjih je še težji. O njihovih stališčih do managementa in sindikatov nimamo primerljivih podatkov. Vemo le, da predsedniki slovenskih sindikatov menijo, da zaposleni
menijo, da med njimi in managementom obstaja močna napetost. Ta
podoba ‘visoke napetosti’ in primerjalno močne razširjenosti nekooperativnih razmerij v slovenskih podjetjih močno odstopa od rezultatov slovenske kvalitativne raziskave iz leta 1998 (predstavljena je v 7. poglavju
knjige). Na podlagi te raziskave se je dalo ocenjevati, da delodajalci v Sloveniji niso protisindikalno naravnani ter da sindikati sodelujejo z vodstvi
podjetji. Sodelovanje med managerji in zaposlenimi je zelo dobro. Ta
raziskava je pokazala, da obstaja močen ‘mi občutek’ med sindikalnimi
predsedniki v slovenskih podjetjih, ob tem pa je sugerirala oceno o močni identifikaciji zaposlenih z njihovimi podjetji. Podobno o nenavadni
vdanosti slovenskih delavcev njihovim podjetjem občasno poročajo tudi
predstavniki (za zdaj relativno maloštevilnih) tujih vlagateljev v Sloveniji.
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Jorgen Clausen, predsednik koncerna Danfoss, ki ima v Sloveniji dve
tovarni, pravi:
»Slovenci so zelo pridni delavci in vedno lojalni svoji tovarni. Nimajo socialistične mentalitete Vzhoda, ki je drugod pogosto ovira. Tudi s sindikati pri vas ni
težav, saj se je mogoče z njimi resno dogovarjati in znajo oceniti tudi položaj
gospodarstva«… (J. Clausen, Delo, 1. 4. 1999).
Ugotovitve o (ne)kooperativnosti na ravni slovenskih podjetij so torej
protislovne. Podobo visoke kooperativnosti je močno zrelativizirala širša
primerjalna raziskava D. Mesner in J. Štebeta, ki jo predstavljamo v 8.
poglavju te knjige, madžarsko-slovenska primerjalna raziskava, na katero se sam močno naslanjam v tem prispevku, pa tudi nakazuje precejšnjo
razširjenost nekooperativnih razmerij v slovenskih podjetjih. V nadaljevanju bom skušal pojasniti te protislovne ugotovitve.
Pomanjkanje podatkov o stališčih zaposlenih v slovenskih podjetjih
bom nadomestil s predpostavko, da predsedniki slovenskih sindikatov,
ki jih je zajela madžarsko-slovenska primerjalna raziskava, zaznavajo
dejanske napetosti v podjetjih: da torej zaposleni v slovenskih podjetjih
dejansko izražajo močen občutek ‘mi in oni’. Posredni podatki kažejo, da
je ta predpostavka smiselna, saj predsedniki sindikatov ‘poročajo’ o velikem nazadovoljstvu s plačami med zaposlenimi v slovenskih podjetjih
(glej tabelo 2) in tudi navajajo podatke, ki razkrivajo relativno visoko
stopnjo stavkovnih aktivnosti v Sloveniji (glej tabelo 3).
Če povzamem: v nadaljevanju bom izhajal iz predpostavke, da zaposleni v madžarskih in slovenskih podjetjih praviloma izražajo močen
občutek ‘mi in oni’, ter iz ugotovljenih dejstev, da predsedniki madžarskih sindikatov tovrstnih občutkov zaposlenih ne zaznavajo, slovenski
predsedniki pa jih zaznavajo.

Diskusija: tradicija in (ne)kooperativnost
Primerjava podatkov, ki smo jih zbrali z empirično raziskavo iz leta 1999
kaže, da so na Madžarskem industrijski odnosi bolj kooperativni kot v
Sloveniji. Sodeč po odgovorih predsednikov in predsednic sindikatov, je
intenziteta medsebojnega zaupanja na ravni slovenskih podjetij močno
pod ravnijo zaupanja, ki obstaja med akterji industrijskih odnosov v
madžarskih podjetjih.
Ta ugotovitev je presenetljiva. Študije primerov slovenskih podjetij iz
1998 so kazale podobo visoko kooperativnih industrijskih odnosov v Sloveniji. Slovensko-madžarska raziskava je močno zamajala to podobo.
Od kod izvirajo ugotovljene razlike? Kaj jih povzroča?
Med ugotovljenimi splošnimi značilnostmi madžarskih in slovenskih
podjetij obstajajo vsaj tri, ki bi lahko vplivale na razlike v kooperativnosti
industrijskih odnosov na ravni podjetij.
Nedokončana privatizacija, ki se kaže v relativno visoki udeležbi podjetij v pretežno državni lasti, bi lahko bila dejavnik, ki spodbuja oblikovanje ‘sovražnih’ industrijskih odnosov v Sloveniji.
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Po drugi strani bi lahko visok delež podjetij, ki so v pretežno tuji lasti,
ob večjem deležu velikih podjetij interpretirali kot dejavnika, ki spodbujata oblikovanje kooperativnih industrijskih odnosov na Madžarskem. V
podjetjih v tuji lasti zaposleni verjetno prejemajo višje plače od zaposlenih v podjetjih, ki so v lasti madžarskih državljanov in se najbrž soočajo
s sodobnejšimi, bolj kooperativno naravnanimi managerskimi politikami. Ker so madžarska podjetja velika, verjetno razpolagajo z bolj razdelano interno birokratsko regulacijo. Oba dejavnika bi lahko spodbujala
večjo kooperativnost na ravni madžarskih podjetij.
V naših vzorcih nam ni uspelo ugotoviti pomembnejšega vpliva nedokončane privatizacije, tujega lastništva in velikosti podjetij na (ne)kooperativnost akterjev industrijskih odnosov v Sloveniji in Madžarski.
Na ravni objektivnih podatkov se, kot sem pokazal, najmočnejše, presenetljivo ostre razlike pojavljajo ob primerjavi (struktur) madžarskih in
slovenskih respondentov. Razlike so tako močne, da se z odkloni v vzorcih ne dajo razložiti. Za njimi očitno stojijo globlji, strukturni vzroki.
Še enkrat bom povzel te ključne razlike:
Slovenski in madžarski sindikalisti imajo različne pozicije v organizacijskih strukturah podjetij. Med slovenskimi predsedniki je več navadnih
delavcev, med madžarskimi pa prevladujejo nadzorniki in managerji.
Madžarski predsedniki so (stari) levičarji, novi slovenski sindikalisti
pa so politično bolj zmerno, sredinsko usmerjeni.. Na ravni praktičnega
delovanja sta podobi obrnjeni: tu kažejo slovenski sindikalisti visoko
stopnjo militantnosti, madžarski pa zmernost!? Soočamo se torej z dvojnim paradoksom: na Madžarskem s starimi levičarskimi sindikalisti, ki
so na ravni vskadanjega delovanja zmerni, ter z novimi politično zmernimi sindikalisti v Sloveniji, ki so na ravni praktičnega delovanja militantni.
Zakaj je med slovenskimi predsedniki več navadnih delavcev? Zakaj
se militantni sindikalisti v slovenskih podjetjih pojavljajo sistematično?
Zakaj jih je v madžarskih podjetjih bistveno manj?
Te razlike je vsaj delno možno pojasnjevati z vplivom dveh specifičnih
tradicij. V ozadju madžarskih ‘kooperativnih’ in slovenskih ‘konfliktnih’
industrijskih odnosov sta različni praksi ‘realnega socializma’.
Uvodoma sem že omenil, da je bila za Slovenijo/Jugoslavijo značilna
praksa relativno avtonomnega delavskega delovanja na ravni podjetij. V
obliki ‘samoupravljanja’, primarno prek delavskih svetov, so se delavci
vključevali v (kolektivne) redistributivne konflikte na mikro ravni; interesi zaposlenih so se artikulirali relativno samostojno.
Na Madžarskem je prevladoval sistem komandne ekonomije z ustreznimi političnoideološkimi omejitvami. Sindikati so bili člen v verigi
komandne ekonomije; neločljiv del birokratskega upravljavskega mehanizma. Znotraj tega sistema samostojna artikulacija kolektivnih delavskih interesov ni bila možna.
V ‘tranzicijskem’ obdobju sta bila prav ta dva različna obrazca indu-
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strijskih odnosov ‘cepljena’ na sistem tržnega gospodarstva. V novem
okolju je prvi induciral ‘konfliktna’, drugi pa ‘kooperativna’ industrijska
razmerja. Izoblikovale so se različne strukture industrijskih odnosov. Zdi
se, da prva ‘potrebuje’ nove militantne sindikaliste; s stalilšča druge so
funkcionalni stari, na ravni praktičnega delovanja zmernejši kadri.
Če razlika v tradicijah pojasnjuje sprožitev oblikovanja dveh struktur,
ne zadostuje za razlago reprodukcije teh dveh struktur (kot ‘konfliktnih’
po eni oziroma ‘kooperativnih’ po drugi strani). Zakaj se torej industrijska razmerja na ravni slovenskih podjetij kažejo kot bolj ‘konfliktna’, na
ravni madžarskih pa kot bolj ‘kooperativna’?
Pri poskusu odogovora na to vprašanje bom izhajal iz ugotovljenih dejstev o razlikah v pozicioniranju sindikalistov v organizacijskih strukturah podjetij. Kot je bilo že večkrat omenjeno, je med slovenskimi predsedniki več navadnih delavcev, med madžarskimi pa več nadzornikov in
managerjev. Veliko verjetnost, da to dejstvo predstavlja ‘odtise’ dveh tradicij, lahko odmislimo. Zanima nas reprodukcija sistemov industrijskih
odnosov, ki so zaznamovani s tako različnim pozicioniranjem delavskih
predstavnikov v organizacijskih strukturah podjetij.
Prva elementarna implikacija razlik v pozicioniranju delavskih predstavnikov je razlika v distancah teh predstavnikov do delavcev po eni in
managerjev po drugi strani. Ker je med slovenskimi predsedniki več
navadnih delavcev, med madžarskimi pa prevladujejo nadzorniki in
managerji, lahko rečemo, da so slovenski predsedniki bližje delavcem,
madžarski pa managementu.
Tako ugotovljena ‘nagnjenost’ sindikalnih vodstev na delavsko ali managersko stran je seveda rezultat zelo grobe ocene. K natančnejši oceni
lahko pripomore vpeljava podatkov o njihovi zaznavi znotrajorganizacijskih razmerij.
Kot sem napovedal, predpostavljam, da madžarski in slovenski delavci
izražajo močan občutek ‘mi in oni’, ki kaže njihovo distanco do managementa.
Slovenski novi sindikalisti občutke ‘mi in oni’, ki jih izražajo zaposleni
v njihovih organizacijah, jasno zaznavajo (tabela 5); občutljivi so za
delavsko nezadovoljstvo (tabela 4, nezadovoljstvo s plačami).
V primerjavi s slovenskimi sindikalisti, ‘mi in oni’ občutke zaposlenih
madžarski sindikalisti komaj zaznavajo (tabela 5). Njihov ‘posluh’ za
delavsko nezadovoljstvo je značilno manjši (tabela 4, nezadovoljstvo s
plačami).
Pravkar ugotovljene razlike v zaznavah ne pomenijo, da smo z našo
raziskavo dobili deformirano podobo madžarskih ter bolj realno podobo
slovenskih industrijskih razmerij. Ne, nasprotno. Identificirane razlike v
percepcijah indicirajo dva načina socialne konstrukcije realnosti (Berger
& Luckmann, 1966): konstrukcijo ‘kooperativnih’ razmerij v madžarskem ter ‘konfliktnih’ razmerij v slovenskem primeru.
Nakazane razlike v percepcijah razmerij v organizaciji izvirajo iz različ-
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nih pozicij sindikalnih predstavnikov v organizacijskih strukturah podjetij. Ker madžarski sindikalisti zasedajo managerske pozicije, njihova zaznava razmerja ‘mi in oni’ ni jasna. Če madžarski delavci te razlike zaznavajo, potem to pomeni, da se zaznavi ne ujemata. Madžarski sindikalisti
in madžarski delavci govorijo različne ‘jezike’. Na ravni predstavljanja interesov zaposlenih ta razlika implicira, da so madžarski sindikalisti do delavskih interesov bolj zaprti, selektivni. Neobčutljivost madžarskih respondentov za ‘mi in oni’ razmerja kaže njihovo distanco do delavcev. To
je distanca med managerji, ki so sindikalisti, in navadnimi delavci.
Distanca sindikalistov do delavcev je dejavnik pacifikacije industrijskih odnosov na Madžarskem. To je filter, ki učinkovito omejuje manifestne konflikte v organizacijah.
Problem tovrstnega filtra je, da lahko zagotavlja le pasivno ‘kooperacijo’ zaposlenih v organizaciji. Ker interese zaposlenih selekcionira in fragmentira, jih pasivizira; spodbuja njihov instrumentalni odnos do organizacije.
Na ravni sindikalnega delovanja se distanca med sindikalisti/managerji in delavci kaže kot (primerjalno) nižja stopnja sindikaliziranosti ter
kot šibka mobilizacijska kapaciteta sindikatov (tabela 4). Predsedniki
sindikatov se temu ustrezno pritožujejo nad nezainteresiranostjo članstva ter pomanjkanjem sindikalistov, ki jim članstvo zaupa.
Če povzamemo: ugotovljeni madžarski obrazec regulacije industrijskih razmerij dejansko zagotavlja mir v organizaciji. Ta mir temelji na
izključitvi/pacifikaciji delavskih interesov iz organizacije. Bolj aktivna
vključitev delavskih interesov v organizacijo preprosto presega zmogljivost tega mehanizma.
Distanca med sindikalisti in delavci v slovenskih podjetjih je bistveno
manjša. Ker zasedajo bolj delavske pozicije, slovenski sindikalisti tudi jasno zaznavajo razmerja ‘mi in oni’ v organizaciji: z delavci govorijo podoben
jezik. Ker so do delavcev bolj odprti, so dejavnik artikuliranja kolektivnih
delavskih interesov v organizaciji. Temu primerno nimajo težav z manjšanjem članstva in mobilizacijsko kapaciteto svoje sindikalne organizacije.
Njihova odprtost ima še eno posledico: ker so odprti za delavske interese/zahteve, so militantni in radikalni. Zaradi tega je tudi stopnja manifestnih konfliktov v slovenskih podjetjih višja. Znotraj tega mehanizma
so delavci s podjetjem v aktivni menjavi; lahko pogojujejo mir v organizaciji. Ta ni rezultat pacifikacije, temveč vključitve njihovih interesov v
organizacijo. Ta mehanizem omogoča aktivno sodelovanje zaposlenih v
organizaciji – tip kooperacije, ki ga pacifikacija ne more doseči.
Kako potem razložiti paradoks bistveno višjega občutka realne moči
sindikatov pri madžarskih respondentih (tabela 4)?
Madžarski sindikalisti, že zaradi ugotovljene distance do delavcev niso
izpostavljeni močnemu pritisku delavskega nezadovoljstva. Ob tem so z
gospodarsko rastjo (glej tabelo 1) v izhodišču sicer primerjalno nizke plače madžarskih delavcev v letu 1999 značilno naraščale. Kombinacija teh
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dveh dejavnikov najbrž spodbuja občutek madžarskih sindikalistov, da
imajo njihovi sindikati realno moč na ravni podjetij.
Slovenski sindikalisti so zaradi odprtosti do delavcev izpostavljeni
sistematičnemu močnemu pritisku delavskega nezadovoljstva. Ob tem
pa so ujeti v mehanizem socialnega partnerstva. Rast plač se regulira na
makro in mezo ravni; prostor za pogajanja na mikro ravni je omejen. Plače, ki so bistevno višje kot na Mažarskem, je težko zvišati. Z managementom se sicer pogajajo, dejanskih izboljšav v tarifnih prilogah pa je
bolj malo. Članstvo pa jih ocenjuje po učinku na tem področju. In ker je
učinek sindikatov v boju za višje plače izrazito pod ravnijo delavskih
aspiracij, so temu primerno delavci do svojih sindikatov zelo kritični.
Zaradi relativne neuspešnosti v kolektivnih pogajanjih in kritike
članstva slovenski sindikalisti, v nasprotju z madžarskimi kolegi ocenjujejo, da njihovi sindikati nimajo realne moči. Primarnega vzroka te
nemoči ne vidijo v pasivnem članstvu ali pomanjkanju zaupanja vrednih
sindikalistov, temveč v zakonodaji – v normativnih regulacijah. Dokaj
natančno problem vidijo v sistemu, ki jim onemogoča prevajanje delavskega pritiska na zvišanje plač v realno zvišanje plač.
Kljub ugotovljeni empirični razširjenosti občutka realne nemoči med
slovenskimi sindikalisti, ki se praviloma prekriva s (primerjalno) nekooperativnimi znotrajorganizacijskimi razmerji, so med slovenskimi podjetji izjeme, ki oblikujejo sicer manjšinsko, kljub temu pa še zmeraj relevantno skupino podjetij, v katerih sindikalisti ne izražajo občutka realne
nemoči in v katerih so hkrati notranja razmerja kooperativna ali celo
izjemno kooperativna. Tovrstna podjetja so praviloma nadpovprečno
profitabilna oziroma uspešna.
Ker v uspešnih slovenskih podjetjih obstaja (finančni) prostor, ki sindikatom omogoča, da delavsko nezadovoljstvo prevedejo v višje plače, so
v teh podjetjih sindikati praviloma uspešnejši v podjetniških kolektivnih
pogajanjih. V teh podjetjih sindikalisti praviloma izražajo občutek realne
moči. V istih podjetjih so tudi industrijska razmerja kooperativna ali
izjemno kooperativna. Znotraj slovenskega vzorca obstaja statistično
značilna korelacija med uspešnostjo podjetij in notranjo kooperativnostjo. Ta ugotovitev pojasnjuje protislovne ugotovitve raziskav iz let 1998 in
1999. Ker se je kvalitativna raziskava omejila na uspešna podjetja, je razkrila visoko notranjo kooperativnost v (teh) slovenskih podjetjih. Primerjalna raziskava iz leta 1999 pa je pokazala, da je v Sloveniji notranja kooperativnost jasno omejena le na uspešna podjetja.
Znotraj madžarskega vzorca tovrstnih povezav ni. Za madžarske respondente kooperativna razmerja obstajajo v vseh madžarskih podjetjih
neodvisno od uspešnosti. To pomeni, da kooperativnih razmerij ne dojemajo kot razmerij, ki so pogojena z realizacijo kolektivnih interesov
zaposlenih v organizaciji. V diskurzu madžarskih respondentov so
kooperativna razmerja pacificirana razmerja. Ta so dejansko enakomerno, neselektivno porazdeljena znotraj madžarskega vzorca.
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Dadatek: sveti delavcev v ‘tranzicijskem’ okolju
Dosedanja analiza zagotavlja izhodišče za kompleksnejšo evalvacijo
učinkov zrelih, neunitarnih institucionalnih aranžmajev v ‘tranzicijskem’
okolju. Ker tovrstna evalvacija ni v ospredju te analize, bom na primeru
usode ‘nemške’ inštitucije sveta delavcev v dveh pravkar orisanih ‘tranzicijskih’ okoljih le nakazal nekatere probleme, ki izvirajo iz institucionalnih transferjev oziroma prenosa institucij razvitega tržnega okolja v
‘tranzicijski’ kontekst.
Omenil sem že, da so se inštitucije nemškega sistema soodločanja uveljavile tako v Madžarski kot v Sloveniji že v začetku devetdesetih let. Ker
je bil ta sistem pomemben dejavnik gospodarske prosperitete Nemčije
po drugi svetovni vojni (Jacobi, O. et al., 1998: 190), je razumljivo, da je
pritegnil pozornost kreatorjev internih instiuticionalnih aranžmajev
obeh ‘tranzicijskih’ družb.
Okolje, iz katerega so bile prevzete participativne inštitucije, je bilo
zelo ‘nemško’, zares specifično. Glede na uvodoma omenjeno tipologijo
je nemški sistem, posebej pa njegova osrednja inštitucija – svet delavcev
– organski del inkorporativnega pluralističnega tipa regulacij na mikro
ravni. V nemškem sistemu je svet delavcev institucija, ki uglaša (koncertira, harmonizira) delavske kolektivne interese z interesi kapitala znotraj
pluralističnega obrazca. Koncertacija je oblika interakcije legitimnih, jasno izdiferenciranih delavskih interesov z interesi kapitala, katerega
agenti močno upoštevajo (internalizirajo) te drugačne temeljne interese
dela. V tem pomenu so nemški sveti delavcev intermediarne (MullerJentsch, 1985) institucije.
Skušal bom oceniti učinke te intermediarne inštitucije v obeh ‘tranzicijskih’ okoljih.
Naša analiza je izluščila dva tipa ‘tranzicijskih’ industrijskih odnosov.
V prvem, slovenskem tipu so sindikati do delavcev bolj odprti. V drugem, madžarskem tipu so sindikati do delavcev bolj zaprti.
Na ta različna obrazca je bil v obliki podobnih zakonodaj o soodločanju apliciran nemški model. Ali lahko rečemo, da je ta model spodbujal
visoko kooperativnost znotraj dveh obrazcev?
Na Madžarskem so sindikalne konfederacije vpeljavi svetov delavcev
nasprotovale, saj so menile, da bodo ti zmanjševali vpliv njihovih organizacij na mikro ravni. Na koncu so se z zakonskimi določili o soodločanju
sprijaznili. Ker so bila ta določila (kot sestavni del novega zakona o
delovnih razmerjih) obvezujoča za vsa podjetja, so vodstva podjetij v sodelovanju s sindikati omogočila konstituiranje svetov delavcev v vseh
podjetjih. Ti danes praviloma delujejo poenoteno s sindikati. Ker sindikalni voditelji večinoma zasedajo mangerske pozicije v podjetjih, lahko
rečemo, da so na Madžarskem sveti delavcev pretežno taktične ekstenzije
managerskih funkcij.
Težko bi rekli, da je vpeljava svetov delavcev spremenila temeljni zemljevid moči v madžarskih podjetjih. Sindikalna vodstva, ki so bila pred
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uvajanjem nemškega modela že močno vpeta v managersko strukturo, so
se kvečjemu s to strukturo še bolj povezala.
V Sloveniji so sindikati vpeljavo ‘nemških’ svetov delavcev močno
podprli. V ozadju te podpore je bila njihova specifična izkušnja. Ob ugašanju starih delavskih svetov konec osemdesetih in na začetku devetdesetih let so od njih spontano prevzemali funkcijo predstavljanja kolektivnih delavskih intersov. Metaforično lahko rečemo, da so sindikati
‘okupirali’ samoupravni obrazec vključitve kolektivnih interesov zaposlenih v redistributivne konflikte znotraj podjetij. Ko so se stabilizirali, so
nove ‘nemške’ svete delavcev, ki jih je leta 1993 ponudil Zakon o soodločanju, razumeli kot dodatno priložnost za utrditev lastnega položaja ter
posebej učinkovitejše kontrole privatizacijskih procesov. Zaradi tega so
večinoma delovali kot ključni nosilci konstituiranja svetov delavcev po
podjetjih.4 Njihov izjemen angažma je še dodatno spodbudila fakultativnost zakona o soodločanju.5
V Sloveniji so se novi ‘nemški’ sveti delavcev oblikovali kot (taktične)
ekstenzije sindikatov, ki so v primerjavi z madžarskimi avtonomnejši oziroma manj integrirani z vodstvi podjetij. Ker so jih ustanavaljali sindikati, jih je management praviloma (in pravilno) dojemal kot podaljšano
roko sindikata. Za svet delavcev, ki je bil zakonsko načrtovan kot izrazito
intermediarna inštitucija, je bila to od začetka velika obremenitev.
Zakonsko predvidena intermediarnost nove ištitucije je kljub njeni
praktični umeščenosti v območje vpliva militantnih sindikatov svetu
delavcev določila vlogo konstruktivnega sooblikovalca nekaterih managerskih politik, posebej na kadrovskem področju. Ta nova ‘kontaktna’
inštitucija je sindikate sicer razbremenila, hkrati pa je zmanjševala njihovo potencialno intermediarnost, saj jih je potisnila v vlogo skupine pritiska, ki je predvsem odgovorna za tarifna podjetniška pogajanja. Na tem
področju pa je njihov prostor, kot sem že ugotovil, razen uspešnih podjetij, omejen. Kolektivna pogajanja se dejansko dogajajo na drugi (nadpodjetniški, panožni in nacionalni) ravni. Sindikati so ‘stisnjeni v kot’. Pod
pritiskom visokih delavskih aspiracij in nezmožnosti njihove uresničitve
4

5

To pomeni, da se v podjetjih, v katerih so bili sindikati šibki ali jih sploh ni bilo,
sveti delavcev niso pojavljali. Fakultativnost slovenske zakonodaje o soodločanju
je torej povzročila ‘podvajanje’ delavskih predstavništev v podjetjih, v katerih so
bila sindikalna predstavništva močna, ob tem pa tudi pojavljanje (bolj izjemnih)
primerov podjetij, v katerih ni ne sindikatov in ne svetov delavcev.
Madžarski in slovenski primer kažeta, da dejanske učinke aplikacij tujih modelov
ob njihovi vsebini, izjemno močno determinira tudi način aplikacije. V slovenskem primeru bi madžarski način aplikacije verjetno znižal intenziteto sindikalnega angažmaja, kar bi najbrž ugodno vplivalo na oblikovanje izrazitejšega intermediarnega značaja svetov delavcev v slovenskih podjetjih. Nasprotno, na Madžarskem bi fakultativnost, ki je bila uporabljena v Sloveniji, verjetno spodbujala
oblikovanje neodvisnih pobud na ravni podjetij, kar bi lahko sprožilo procese ‘depacifikacij’ industrijskih odnosov.
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radikalizirajo svoja stališča. To je položaj, ki najbrž močno frustira tako
sindikaliste kot delavce, ki jih ti predstavljajo.
Če povzamem: nemški model tudi v Sloveniji ni spodbudil večje kooperativnosti med akterji industrijskih odnosov. Z vpeljavo dodatne inštitucije, ki se je specializirala za zmernejšo politiko, je celo možno, da je
vplival na radikalizacijo slovenskih sindikatov na mikro ravni.

Sklep: dve nedozorelosti
Analiza primerov Madžarske in Slovenije je razkrila dve različici integracije dela v ‘postkomunizmu’. Obe sta močno zaznamovani z obrazci
regulacij na mikro ravni, ki so se oblikovali znotraj dveh različic ‘komunizma’.
Madžarski unitaristični industrijski odnosi izvirajo iz eksogenega ‘komunizma’. Označuje jih visoka stopnja integracije sindikatov v managersko strukturo. To integracijo najjasneje razkriva njihovo sodelovanje tako
z uspešnimi kot z neuspešnimi managerji. Kot smo ugotovili, znotraj madžarskega vzorca ni povezave med uspešnostjo podjetij in kooperativnostjo med sindikati in managementom. Svojega sodelovanja madžarski
sindikalisti preprosto ne pogojujejo z uspešnostjo podjetij/managerjev.
Na Madžarskem je ‘visoka kooperativnost’ industrijskih odnosov rezultat podedovanih pacifikacij kolektivnih delavskih interesov. Delavci
so pasivni. V konjunkturi, ki se kaže tudi kot značilno naraščanje (sicer
nizkih) plač, je zagotovljeno instrumentalno naravnano sodelovanje zaposlenih. Znotraj tega sodelovanja ni odkritega nasprotovanja, pa tudi
izrazite identifikacije zaposlenih s podjetjem ne.
Slovenski industrijski odnosi izvirajo iz endogenega ‘komunizma’.
Kljub splošnim unitarističnim značilnostim teh odnosov, ki so primerljivi
z madžarskim unitarizmom, so sindikati na ravni slovenskih podjetij v
primerjavi s sindikati na ravni madžarskih podjetij bolj delavsko naravnani. Celotno prizorišče je temu primerno bolj pluralistično in bolj konfliktno.
V slovenskih podjetjih z neuspešnimi managerji sindikati ne sodelujejo: svojo kooperativnost pogojujejo z uspešnostjo. Ta drža pojasnjuje
pojavljanje ‘otokov’ kooperativnosti in visokega medsebojnega zaupanja
v slovenskem sistemu industrijskih odnosov. Ti ‘otoki’ so jasno omejeni
na uspešna podjetja.
‘Pogojna kooperativnost’ v slovenskih in ‘brezpogojna kooperativnost’
v madžarskih podjetjih sta dva kakovostno različna pojava. ‘Pogojna kooperativnost’ slovenskih sindikatov implicira vključitev/identifikacijo
zaposlenih z uspešnimi podjetji in odkrito zavračanje neuspešnih. V takšnih razmerah uspešni postajajo še uspešnejši, manj uspešni pa se zelo
težko restrukturirajo. Možno je celo, da prav ‘odkrito zavračanje neuspešnih’ oziroma boji, ki potekajo v manj uspešnih slovenskih podjetjih,
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delujejo kot relativno samostojen dejavnik, ki dodatno inducira državni
intervencionizem in visok delež podjetij v državni lasti v Sloveniji.
V celoti gledano sta za slovenski sistem značilni izjemno visoka kooperativnost in visoka konfliktnost. Doseganje tovrstnih skrajnosti je znotraj madžarske ‘brezpogojne kooperativnosti’ manj verjetno.
Uvodoma smo razločili tri idealne tipe (regulacij) industrijskih odnosov v razvitih tržnih gospodarstvih: unitaristični, pluralistični konfliktni
in pluralistični inkorporativni.
Naša analiza razkriva močno podobnost madžarskih industrijskih
odnosov z unitarističnim obrazcem. Tudi slovenski industrijski odnosi so
v osnovi unitaristični, v nekaterih točkah pa se – v primerjavi z madžarskim – približujejo pluralističnemu konfliktnemu obrazcu. Lahko rečemo, da procesi strukturacije industrijskih odnosov v obeh ‘tranzicijskih’
družbah kažejo znake divergentnosti.
Divergenca se pojavlja kljub zgodnji implementaciji istega (nemškega)
modela v obeh družbah. Zdi se celo, da je imelo uvajanje istih intermediarnih inštitucij v dveh okoljih povsem nasprotne učinke. V madžarskih
podjetjih so ‘nemške’ inštitucije spodbujale integracijo funkcij kapitala
neposredno, v slovenskih pa bolj posredno; neposredno so namreč spodbujale radikalizacijo sindikalnega delovanja.
Slovenija in Madžarska sta relativno uspešni ‘tranzicijski’ družbi. Z
vidika tega temeljnega dejstva se zdi, da so iz ‘realnega socializma’ podedovane ‘nezrele’ organizacijske oblike podjetij obeh transformacijskih
družb v osnovi koristne, uporabne rutine. Gospodarska uspešnost obeh
družb namreč sugerira, da so te ‘nezrele’ oblike s stališča tržne učinkovitosti funkcionalne: zagotavljajo stopnjo integracije dela, ki omogoča
doseganje zadovoljive konkurenčnosti podjetij ‘’tranzicijskih’ družb.6
‘Nezrele’ organizacijske oblike podjetij transformacijskih družb kažejo
nenavadne podobnosti z nekaterimi bistvenimi poudarki HRM ideologije. Po tej ideologiji lahko podjetja ohranjajo svojo konkurenčnost ob
stopnjevanju globalne konkurence, le če z zagotavljanjem relativno varne
zaposlitve, možnosti oblikovanja karier in podobno ter z uporabo korporacijske kulture oziroma unitaristične ideologije integrirajo interese
(jedra) svoje delovne sile z interesi podjetja (Sisson in Storey, 2000:
39–41). Ti prijemi inducirajo visoko stopnjo identifikacije zaposlenih s
6

Učinkovita vključitev teh podjetij v mednarodno menjavo pomeni, da so ta podjetja profitabilna, da ustvarjajo dobiček. In ker ustvarjajo dobiček, so kapitalistična. Hkrati pa so ta podjetja po svojih notranjih strukturah še ‘nedozorele’, protokapitalistične organizacije. Orisane integracije dela v ‘postkomunizmu’ so posebne zgodovinske oblike regulacije dela, ki se dopolnjujejo z oblikami regulacije
dela na razvitem zahodu. Na današnjem območju družb SVE so se v 16. in 17. stoletju uveljavljala podjetja, ki so v menjavi z razvitim evropskim okoljem tudi ustvarjala dobičke, temeljila pa so na fizični prisili, na delu sužnjev in kmetov (Wallerstain, 1974). Danes se ‘postkomunistična’ Evropa vključuje v menjavo z razvito
Evropo na podlagi organizacijskih oblik, ki so dediščina komunizma.
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podjetjem, doseganje visoke kakovosti proizvodnje in ohranjanje konkurenčne prednosti podjetja.
V podjetjih transformacijskih družb so delavci po obdobju visoke varnosti zaposlitve v ‘komunizmu’ izkusili dramatične restrukturacijske procese teh podjetij. Tisti med njimi, ki so še zaposleni, se s podjetji močno
identificirajo. Preprosto dejstvo, da še imajo službe, inducira to njihovo
močno identifikacijo. Ker so bili v ‘komunizmu’ predmet intenzivnih
interesnih atomizacij in integracij (ki so izvirale iz nasprotovanja državi),
kolektivnega nasprotovanja managementu ne poznajo. Po logiki ‘komunističnega’ unitarizma management podjetja razumejo kot neločljivi del
lastnega kolektiva. Rezultat je integracija/identifikacija zaposlenih s podjetjem.
V razvitih zahodnih družbah so vloge dela in kapitala tradicionalno
jasno izdiferencirane. Zaradi te izdiferenciranosti je močna integracija
‘postkomunističnega’, vzhodnega tipa na ravni zahodnih podjetij strukturno nedosegljiv ideal HRM strategije. Ta ideal pa je dosegljiv na vzhodu. V transformacijskih družbah prav ‘komunistična’ dediščina zagotavlja materializacijo idealov neoliberalnega kapitalizma. Zaradi tega smo
priče močni medsebojni privlačnosti transnacionalnega kapitala in
‘nezrelih’ organizacijskih oblik v transformacijskih družbah. Primer
Madžarske zelo prepričljivo ponazarja to privlačnost.
Ugotovljenima obrazcema integracije dela na ravni madžarskih in slovenskih podjetij ustrezata različni dinamiki restrukturacij/fragmentacij
širših delavskih kolektivnih intersov v obeh transformacijskih družbah.
Naša primerjava industrijskih odnosov Madžarske in Slovenije kaže, da
je fragmentacija delavskih interesov na Madžarskem močneje poudarjena. Na Madžarskem se stopnja sindikaliziranosti približuje 20 %, v Sloveniji pa se ohranja na bistveno višji ravni (približno 40 %).
Na prvi pogled je možno te razlike pojasniti kot izraz počasnosti slovenske transformacije. Madžarska družba, ki je bila ujetnik eksogenega
‘komunizma’, je brez večjih težav zavrgla dediščino tega ‘komunizma’.
Model privatizacije, ki je dajal prednost eksternim lastnikom, je ob razlastitve države spodbudil intenziven dotok tujega kapitala, kar je sprožilo
hitro modernizacijo madžarske družbe. Sprotni učinek teh procesov je
bil (tudi) hitra desindikalizacija aktivnega prebivalstva. V Sloveniji naj bi
vsi ti procesi zaradi dediščine endogenega ‘komunizma’ in (tudi) državnega konstituiranja potekali z zamikom. Ker je bila globlje v ‘komunizmu’, naj bi Slovenija potrebovala več časa za ‘normalizacijo’ – vrnitev v
kapitalizem. S tega vidika predstavlja dosedanji madžarski razvoj scenarij naslednjih korakov slovenske transformacije. Po obdobju počasne privatizacije, ki je dajala prednost notranjim lastnikom oziroma močno zavirala dotok tujega kapitala, ko so se sindikati postopoma restrukturirali,
aktivno prebivalstvo pa počasi desindikaliziralo, sledijo spremembe, ki
so se na Madžarskem že zgodile. Prihajajočemu močnejšemu odpiranju
slovenskega gospodarstva oziroma odprodaji lastniških deležev države
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tujemu kapitalu naj bi sledil močan val desindikalizacije in marginalizacije delavskih predstavništev.
Če so naše analize pravilne, se to ne bo zgodilo. Primerjava z Madžarsko kaže, da je številne znake zamudništva pri Sloveniji možno razlagati
kot elemente/manifestacije drugačnega obrazca transformacije. S tega
vidika se tradicija endogenega ‘komunizma’ ne kaže kot breme, ki otežuje transformacijo, temveč kot zgodovinsko izhodišče, na katerem se
strukturirata drugačna transformacija in drugačen kapitalizem. V Sloveniji so imeli sindikati poseben vir moči v dediščini samoupravljanja. Ker
je imelo delo v jugoslovanskem tipu ‘komunizma’ močnejšo pozicijo kot
v drugih sosednjih (praviloma eksogenih ‘komunizmih’), se je v slovenski različici ‘postkomunizma’ ta prejšnja moč manifestirala tudi v večji
moči sindikatov. Prav tovrstna izhodiščna moč dela v Sloveniji je ob drugačnem obrazcu privatizacije povzročila tudi postopno oblikovanje relativno učinkovitega sistema intermediarnih regulacij. Brez jasno izražene
sindikalne moči ta sistem sploh ne bi mogel biti vzpostavljen. Ker pa je
vzpostavljen in ker deluje (predvsem v obliki relativno centraliziranih kolektivnih pogajanj)7, bo v prihodnje slovenskim sindikatom zagotavljal
širša interesna povezovanja in vsaj delno preseganje omenjenih intenzivnih interesnih fragmentacij dela v ‘postkomunizmu’.
Ugotovljene razlike v obrazcih regulacij na mikro ravni in v splošnejših značilnostih transformacijskih procesov, imajo en sam temeljni skupni imenovalec: položaj dela v obeh ‘tranzicijskih’ družbah. Relativno
močna pozicija delavskih predstavništev v Sloveniji skupaj z nekaterimi
drugimi dejavniki, posebej dobrim razvojnim izhodiščem, vpliva na oblikovanje bolj socialno naravnanega obrazca transformacije. V Sloveniji se
oblikuje (primerjalno) bolj socilano reguliran tip kapitalizma.
V Madžarski šibkost dela in manj ugodno razvojno izhodišče implicirata bolj neoliberalno transformacijo, v kateri se strukturira tej ustrezen
tip kapitalizma.

7

Nekateri avtorji poudarajajo, da so se v Sloveniji sindikati in kolektivne pogodbe
izoblikovali v glavnega dejavnika determiniranja plač in delovnih razmer, kar je
verjetno prispevalo k ohranitvi kontinuitete plač in ugodnosti (Ferfila, Phillips:
1999: 236).
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