NOTRANJE LASTNIŠTVO IN EKONOMSKA DEMOKRACIJA
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Ekonomska demokracija
kot družbena odgovornost

Drubena odgovornost postaja nova norma. Tudi med gospodarstveniki in politiki, ki so do sedaj
zanikali potrebno po spremembah, je slišati vedno veè klicev k odgovornosti poslovanja. Tako je
Svetovni ekonomski forum v Davosu zaznamoval pogovor o korporativnih metrikah, ki naj bi ocenjevale trajnost in odgovornost korporacij. Staranje prebivalstva, podnebna kriza, porast desnega
populizma in nestrpnosti, poglabljanje premoenjske neenakosti, nov val avtomatizacije in tehnološke brezposelnosti. Ali je »prostovoljna odgovornost« v obliki metrik, ki jih korporacije vkljuèijo v
svoja letna poroèila dovoljšni ukrep za prebroditev velikih izzivov 21. stoletja? V luèi prièakovanega
moramo v Evropi in Sloveniji dobro razmisliti o ekonomski alternativi, ki bo uèinkovita in hkrati
prizanesljiva do ljudi ter okolja. V èlanku bom predstavil, kako ekonomska demokracija rešuje nekatere velike teave drube in okolja.
Ekonomska demokracija
in ameriški model
Obstojeèi neoliberalni kapitalizem lahko
s politièno metaforo razumemo kot ekonomsko avtokracijo – federacijo posameznih gospodarskih enot, kjer »ljudstvo« ne
more odvzeti moèi tistim, ki jo imajo, èetudi
se z njo okorišèajo. Kar preprosto pomeni,
da zaposleni ne morejo odstaviti menedmenta in nastaviti menedmenta, ki usmerja delavce in postavlja pogoje dela.
Prav tako delavci ostanejo samo najeta
delovna sila, brez lastništva v tistem, kar
proizvedejo. Ekonomska demokracija je
zasuk te zgodbe. Pomeni gospodarstvo kot
federacijo demokratiènih enot oziroma gospodarskih drub, ki jih upravljajo zaposleni-lastniki.
V bolj konkretnem smislu demokratièno podjetje razumem kot pravico zaposlenih do (i) udelebe v dobièku (dividendah) podjetja, (ii) do proporcionalnega dela
vrednosti sredstev podjetja in (iii) do imenovanja organa vodenja in nadzora ter sodelovanja na letnih skupšèinah podjetja
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(Gonza in Berkopec, 2019). To zagotavljajo
razliène oblike delavskega lastništva in
participacije (zadruge ali delavska podjetja). Poleg klasiènih oblik ekonomske demokracije poznamo tudi številne vrste participacije zaposlenih v lastništvu, deljenju
dobièka ali v t. i. delniških opcijah. Skorajda
bi lahko rekli, da obstaja toliko oblik delavske participacije v okviru razliènih elementov ekonomske demokracije, kot obstaja
podjetij, ki se odloèijo za neko vrsto delavske participacije.
Vendar pa je med oblikami ekonomske
demokracije tudi nekaj uniformnosti. Pravna oblika lastništva zaposlenih, ki je po številènosti in uspešnosti daleè pred vsemi
drugimi je ameriški Employee Stock
Ownership Plan (ESOP). V 70-ih letih so v
ZDA sprejeli poseben zakonski akt, ki je
posebni vrsti pokojninskega sklada omogoèil, da v imenu zaposlenih investira v
delnice matiènega podjetja in si lahko
lasti do 100 % delnic. Tako je nastal ESOP.
Danes je v ZDA okrog 7.000 podjetij, ki
imajo vzpostavljene ESOP sklade, ta po-

djetja pa zaposlujejo okrog 14 milijonov ljudi oziroma 10 % delovne sile zasebnega
sektorja (NCEO 2019). Okrog 1.000 teh
podjetij je 100 % ESOP-ov, kar pomeni, da
so zaposleni 100-odstotni lastniki delnic
podjetja, v katerem delajo.
ESOP ni pomemben samo zaradi razširjenosti ter poslovnih uspehov, temveè
predvsem zaradi pravnih, finanènih in
organizacijskih rešitev, ki jih omogoèa.
Glavne lastnosti ESOP sklada so (Gonza in
Berkopec 2019):

• Vsi zaposleni morajo biti vkljuèeni v

lastniško shemo, kar prepreèi menederske odkupe, ali pa selekcijo dostopnosti do lastništva, vezano na
pomembnost funkcije v podjetju (delniške opcije so tako, na primer dostopne
predvsem visokemu menedmentu in
dobro plaèanim inenirjem, ne pa tudi
slabše plaèanih delavcem).
• Zaposleni ne financirajo odkupa iz
lastnih prihrankov, temveè s svojim
delom. Podjetje od svojih prihodkov
vsak mesec nameni doloèen odstotek v
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namen financiranja odkupa. S tem inkluzivnost vkljuèenosti ni samo formalna zahteva, temveè tudi realna
monost, predvsem za delavce z nizkimi
dohodki.
Formalno
je lastnik ESOP sklad, za•
posleni pa imajo pravice, ki sledijo iz
naslova lastništva (participacija v dividendah, participacija v neto vrednosti
sredstev, participacija v odloèanju). De
iure je torej lastništvo v drugi pravni osebi, de facto pa pri delavcih. Edina omejitev v okviru ESOP lastništva za
zaposlene je, da v èasu zaposlitve svojih
delnic ne morejo prodati. Tako se prepreèi monost koncentracije delnic v rokah notranje manjšine in pa »beg«
delnic iz podjetja med zunanje investitorje. Lastništvo na ta naèin dolgoroèno ostane med vsemi »trenutno«
zaposlenimi.
• Kljuèno je, da lastništvo pospremijo
ustrezni izobraevalni programi, s
katerimi se zaposlene pripravi na njihovo
novo vlogo solastnikov. Poleg delavnic
za zaposlene je pomembno tudi, da
menederji razumejo, kdo je nov lastnik
– sedaj odgovarjajo zaposlenim in podjetje vodijo v njihovem interesu, ne pa
interesu odsotnih (zunanjih) lastnikov.
Tako bo morda kdaj odloèitev za izboljšanje delovnih pogojev ali krajši delovni
èas pretehtala odloèitev za višje dividende.
Ameriški ESOP seveda ima svoje teave. Èeprav raziskave kaejo na pozitiven
vpliv participacije zaposlenih na odloèanje v
podjetju (Murphy 2005), ameriška zakonodaja ne spodbuja ESOP-ov, v katerih zaposleni z lastništvom dobijo tudi pravico do
nastavljanja upravnega odbora. Poleg tega
je ameriški ESOP zgrajen na pokojninskem
zakonu, kar pa je nepotreben artefakt, ki
zamegli ESOP kot koncept lastništva zaposlenih. ESOP je sicer mogoèe prilagoditi
tako, da naslovi inherentne probleme ameriškega modela, hkrati pa je bolj skladen z
evropsko in slovensko zadruno tradicijo
(Ellerman in Gonza, 2018).
Namen te sekcije je, da predstavim
ESOP model kot enega izmed bolj uspešnih modelov lastništva zaposlenih, z
dolgoletno, številèno in poslovno zelo
uspešno prakso. Videli smo, da ekonomska
demokracija ni utopija; je realna in realistièna ekonomska alternativa, ki je, kot bomo videli v naslednjem poglavju, tudi drubeno in okoljsko odgovorna alternativa.
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Drubeni in okoljski problemi
in lastništvo zaposlenih
Privatizacija in izèrpavanje
podjetij
Tuje lastništvo strateških slovenskih
podjetij, ki smo jih v zadnjih letih privatizirali, je oblika odsotnega lastništva. Odsotno lastništvo pomeni, da lastniki niso
zaposleni v podjetju – ne v menedmentu
ne kot delavci. Obièajno lastništvo vidijo kot
nalobeno strategijo, medtem ko nimajo nikakršnega znanja o industriji, s tem pa nikakršnega vsebinsko-poslovnega doprinosa k podjetju. V teoriji tuje (in odsotno) lastništvo slui kot dotok sveega kapitala. In
vèasih je res tako. Vendar pa se je v Sloveniji e prepogosto izkazalo, da je resnica
obèasno povsem nasprotna. Tuji investitorji nimajo nobenih posebnih interesov za
dobrobit slovenskega gospodarstva in
slovenskih delavcev – v igri so zaradi
denarja. To seveda ni protizakonito. Vprašanje pa je, ali je v interesu slovenskih dravljanov.
Ravno pred nedavnim smo bili ponovno
prièa negativni privatizacijski zgodbi, ki je v
rokah tujih lastnikov izèrpala podjetje
Adria Airways. V primeru Adrie ni šlo za
neposredni tok profitov v roke tujih lastnikov, je pa v tujino prepušèala vrednost
kapitalskih sredstev podjetja, na primer s
prodajo letal povezani drubi 4K Invest
sklada, ki je potem letala posojala nazaj
Adrii. S tem so se lastniki okoristili posredno. In morda so bila do nedavnega steèaja
edina sredstva, ki so ostala v rokah Adrie,
uniforme, ki so jih nosili zaposleni Adrie
Airways,
Kot alternativno strategijo za privatizacijo podjetij, ki so e v vrsti dravne razprodaje, bi lahko vlada uporabila ESOP
model. Èetudi bi bilo (politièno) teko vzpostaviti popolno lastništvo zaposlenih, pa bi
za uveljavljenje lokalnega interesa in interesa delavcev zadostoval e 20 do 30 %
ESOP, s katerim bi zaposleni dobili svoj
sede v upravnem odboru, s tem pa tudi
pregled nad dogajanjem v podjetju. Predstavnik zaposlenih bi lahko prepreèil izèrpavanje podjetja, prav tako pa bi lahko
opozoril na druge nelegitimne operacije zunanjih lastnikov.

Srebrni cunami
V Evropi in ZDA se sooèamo s povsem
novim izzivom, ki pa lahko globoko prizadene gospodarstvo. Prièakujemo namreè
mnoièno upokojevanje generacije last-

nikov in ustanoviteljev malih in srednjih
podjetij, ki v ZDA zaposlujejo okrog 50 %
delavcev, v Evropski uniji pa skorajda 65 %
(Moènik et al. 2019; European Commission
2008; 2016; Frisch 2001). Trend so razliène institucije, med njimi Evropska komisija,
poimenovale srebrni cunami, zaradi pojava »sivih las«, ki bodo odplaknila zaposlitve
in prihodke lokalnih skupnosti.
Ob upokojitvi ali odhodu iz podjetja mora ustanovitelj prenesti lastništvo in vodenje podjetja v roke kompetentnega
lastniškega naslednika. Obièajno ima na
voljo eno ali dve monosti. Najpogostejši je
prenos na potomce, torej nadaljevanje lastništva znotraj druine. Vendar pa je po mnenju gospodarskih zdruenj takih prevzemov
vse manj (Moènik et. al., 2019). Druga monost je prodaja podjetja zunanjim vlagateljem. Problem tukaj je, da trg za MSP
predvsem v Evropi ni dovolj dobro razvit.
Èetudi se investitor najde, ni nikakršnega
zagotovila, da bo nadaljeval s poslovanjem,
ki bi bilo odgovorno do lokalnega okolja in
zaposlenih. Stroški poslovanja (predvsem
bolj odroènih MSP) obièajno presegajo
vrednosti, ki so sprejemljive za lastnike, ki
so v igri zaradi donosov na investicijo. Velikokrat se zgodi, da novi lastnik izèrpa
sredstva podjetja, v svojem podjetju zaposli
najboljše delavce, prevzame stranke in
zapre lokalno podjetje.
Èe ne uspemo zagotoviti alternativne
monosti za prenos lastništva MSP, se
lahko sreèamo s številnimi teavami tako za
gospodarstvo – selitev podjetniške aktivnosti v tujino – in delavce – izguba zaposlitve ali znianje plaè – kot tudi za lokalno
okolje – upad davènih prilivov za obèine, v
katerih so bila registrirana podjetja. Proces
lahko vodi v ruralno depopulacijo in beg
moganov mladih, ki jim je lokalna gospodarska aktivnost predstavljala monost
dostojnega ivljenja (Gonza in Berkopec,
2019).
ESOP je v ZDA najpogosteje uporabljen
kot model za prenos lastništva (Frisch,
2001). Lastništvo zaposlenih prek ESOP
sklada pomeni vzpostavitev notranjega trga
za delnice podjetja. ESOP omogoèi postopno vkljuèevanje zaposlenih v lastništvo in
prevzem vodenja, s tem pa tudi postopen
odhod ustanovitelja, kar se veèkrat izkae
kot kljuèno za uspešen lastniški prenos.
ESOP se je izkazal za odgovorno izbiro lastnikov ob odhodu iz podjetja, ki so ga s pomoèjo delavcev vzpostavili in naredili v
zgodbo uspeha; lastništvo zaposlenih vodi
v dolgoroèno preivetje in uspeh podjetja,
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dobro poèutje delavcev in odgovornost do
lokalnega okolja (Blasi, Freeman, and Kruse 2013).

Dravljanska odtujitev
in porast populizma
Trenutno smo v Evropi, predvsem v
jugovzhodnem in vzhodnem delu, prièa
porastu desnega populizma. Skrajno desnièarska druina politiènih strank je e nekaj
let najhitreje rastoèi niz politiènih strank v
Evropi (Golder 2016). Raziskave ugotavljajo, da velik del odgovornosti za obstojeèe
politièno stanje lei v odtujenosti ljudi – v
obèutku, da nimajo nadzora nad lastnimi
ivljenji, da so prevarani, in da se elita okorišèa na njihov raèun. Izkae se, da so »dravljani, ki verjamejo, da imajo monost
nadzora nad tem, kaj se jim dogaja v ivljenju in posledièno kaj se dogaja v drubi,
manj nastrojeni proti migrantom in tujcem«
(Harrel et. al., 2017, avtorjev prevod).
Èe se osredotoèimo na gospodarsko
sfero, se pojavi naslednje vprašanje: Kaj
pomeni avtonomija nad gospodarskimi
institucijami, torej nad institucijami produkcije? Casassas and De Wispelaere
(2016) trdita, da je kljuèni problem zatona
evropske demokracije razdelitev prebivalstva med ekonomske zmagovalce in poraence. Trdita, da bi morali vztrajati pri
temeljnih vrednotah klasiènega republikanizma, ki je temelj svobode in samoodloèanja. V sferi produkcije je mehanizem
svobode in samo-odloèanja lastništvo in
participacija zaposlenih pri vodenju podjetij.
V zadnjih 20 letih je bilo narejenih veè
kot 30 raziskav na temo odnosa zaposlenih do lastništva. Raziskave ugotavljajo, da participacija delavcev v lastništvu
in odloèanju izredno dobro vpliva na kakovost ivljenja, predvsem zaradi monosti
za upravljanje z »lastnim prostorom«, torej
prostorom svojega delovnega mesta
(Kruse 2016). Nadalje, zaradi poveèanja
avtonomnosti delavcev ima lastništvo zaposlenih pozitiven vpliv na politiène in moralne vrednote. Meta-študija veè kot 60
predhodno izvedenih psiholoških študij zaposlenih v delavskih podjetjih odkriva, da
demokratièna udeleba, ki je »dejanska, široko zasnovana in institucionalizirana« vodi
do veèje strpnosti in socialnega èuta
(Weber, Unterrainer, and Höge 2019).

Drubena in okoljska odgovornost
V ZDA obstaja posebna oblika gospodarske drube, ki temelji na lastništvu zaposlenih in institucionalizirani okoljski in
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drubeni odgovornosti: B-korporacija. Nedavno poroèilo, ki je v vzorec zajelo 50
B-korporacij v lasti zaposlenih, kae, da se
ta podjetja skorajda na vseh aspektih uvršèajo med najbolj uspešne. Tako v okviru
ekonomskih, kot tudi drubenih in okoljskih
indikatorjev B-korporacije presegajo svojo konkurenco (Fifty 2019). Soavtorica
študije je povedala, da »so podjetja z
lastništvom zaposlenih in moèno socialno
vizijo nova generacija gospodarskih drub,
ki se spopadajo z izzivi 21. stoletja:
ekološka kriza in porast premoenjske
neenakosti«.
Res je, da so B-korporacije posebna
pravna oblika podjetja, ki ima v svojem
ustanovitvenem smotru zapisano drubeno
odgovornost. Vendar pa je dobro razumeti
tudi naravno logiko lokalne in okoljske
odgovornosti delavskega lastništva. Zaposleni, ki kot solastniki sprejemajo odloèitve v podjetju, ki imajo vplive na tretje
osebe in lokalno skupnost, v kateri je podjetje situirano (v ekonomskem argonu to
imenujemo eksternalije), so obièajno tudi
ljudje, ki ivijo v tem okolju. Na ta naèin se
delno premosti problem eksternalij –
interes lokalne skupnosti se vsaj v doloèeni
meri poravna z interesom ljudi, ki odloèajo
o tem, ali bo podjetje še naprej onesnaevalo zrak in reke, ali pa bo investiralo v
tehnologijo, ki onesnaevanje zmanjša.

Znievanje premoenjskih
neenakosti
Lastništvo zaposlenih ima pozitiven
vpliv na znianje premoenjske neenakosti. Ekonomska neenakost, ki se odrazi
tudi v politièni neenakosti, drubeni neenakosti in drugih vrstah neenakosti, ni tako
globoka zaradi neenakosti v dohodkih iz
dela, temveè predvsem zaradi neenakosti v
dohodkih iz kapitala. Lastništvo zaposlenih
de facto pomeni decentralizacijo kapitala
med dravljane. Veliko je raziskav, ki so
preuèevale vpliv ESOP podjetij na premoenjsko neenakost in prav vse kaejo na
znatno znianje neenakosti zaradi vkljuèevanja zaposlenih v lastništvo delnic prek
ESOP skladov (Bernstein 2016; Carberry
2010; Blasi in Kruse 2019). Razlog je preprost; upravièenci ESOP sklada dobijo boniteto (dodaten prispevek v obliki delnic in
dividend), ne da bi bili primorani zniati svoje plaèe.
ESOP finanèno najbolj opolnomoèi
prav delavce nijega in srednjega dohodkovnega razreda. Nedavna raziskava avtorjev Blasi in Kruse (2019), ki je vklju-

èevala 200 zaposlenih iz 21 ESOP podjetij,
ugotavlja da:

• Povpreèno

premoenje zaposlenega
(niji in srednji dohodkovni razred) v
ZDA je 17.000 dolarjev. Povpreèno premoenje zaposlenega (niji in srednji
dohodkovni razred) v podjetju ESOP je
165.000 dolarjev. ESOP skladi v povpreèju poveèajo premoenje delavcev
za skoraj desetkrat.
• V skupini nijega in srednjega dohodkovnega razreda imajo delavci blizu
upokojitvene starosti (med 60. in 64.
letom), ki so vkljuèeni v program ESOP,
desetkrat veè premoenja kot drugi delavci te skupine blizu upokojitvene dobe.
• ESOP skladi moèno zmanjšajo spolno in
rasno premoenjsko neenakost.
• Številni delavci so si s prihranki v ESOP
skladu zagotovili posojila, s katerimi so
odplaèali zdravstvene raèune, kredite za
nepremiènine in poslali otroke na študij.
• Veliko delavcev nijega in srednjega dohodkovnega razreda, zlasti samskih
ensk, je povedalo, da jim delo v podjetju z lastništvom zaposlenih zagotavlja
obèutek ekonomske in upokojitvene
varnosti.
• V podjetjih ESOP, v katerih so bili zaposleni vkljuèeni v participatorni menedment, so delavci napredovali v
komunikacijskih spretnostih, se nauèili
osnovnih orodij upravljanja in poslovanja, kar jim je pomagalo tudi pri izboljšanju finanènega odloèanja v lastnem
gospodinjstvu.
Avtorja študije zakljuèita z ugotovitvijo,
da je lastništvo zaposlenih lahko ekonomska politika, ki bi naèela same vzroke
premoenjske neenakosti, ki ubija ameriško drubo: »Prejšnje raziskave so pokazale, da se podjetja v lasti zaposlenih
obnesejo bolje od povpreèja, nismo pa
vedeli, kaj lastništvo zaposlenih pomeni
delavcem. Ta študija ponuja bogato bazo
podatkov o tem, kako lastništvo zaposlenih
spremeni ivljenje nijega in srednjega
dohodkovnega razreda« (ibid., avtorjev
prevod).

Zakljuèek
Drubena odgovornost gospodarstva je
velika tema 21. stoletja. Morda je potrebno
zaèeti znotraj podjetij – vzpostaviti lastniško in odloèitveno strukturo, ki bo
odgovorna do zaposlenih. Notranja odgovornost ima pozitivne eksternalije, saj ekonomska demokracija dokazano naslovi
številne drubene probleme 21. stoletja.
Ekonomska demokracija, št. 1, februar 2020

Opisal sem, kako bi naslovila (i) probleme
zaradi privatizacije in izèrpavanja strateških
podjetij, (ii) teavo pri iskanju naslednika v
lastništvu in vodenju MSP, (iii) politièno
krizo demokracije in nagibanje k populistiènim skrajnostim, (iv) problem neodgovornega poslovanja in onesnaevanja
lokalnega okolja s strani podjetij v lasti
odsotnih lastnikov ter (v) vedno bolj zaskrbljujoèi trend poglabljanja premoenjskih neenakosti. Poleg tega obstajajo še
številni drugi razlogi za vzpostavitev inkluzivnega in široko pokritega lastništva
zaposlenih. Avtomatizacija dela je eden
izmed njih, dobro poèutje zaposlenih v
demokratiènih organizacijah drugi, prepreèitev bega moganov mladih tretji, rešitev
za propadla podjetja, ki bi se prestrukturirala in ohranila delovna mesta èetrti in tako
naprej. Seveda lastništvo zaposlenih ni
panaceja za veliko krizo 21. stoletja, je pa
ekonomska politika, ki naredi korak k resnièni drubeni odgovornosti.
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Udeležba zaposlenih v lastništvu
kot učinkovit način zmanjševanja
premoženjskih razlik
Ugotovitve raziskave, ki jo je objavil Inštitut za prouèevanje lastništva zaposlenih in delitve dobièka,
kaejo, da ima udeleba zaposlenih v lastništvu pomembno vlogo pri zmanjševanju premoenjskih
razlik med zaposlenimi. Danes ima v ZDA prvih 10 odstotkov gospodinjstev v lasti veè premoenja
kot preostalih 90 odstotkov gospodinjstev skupaj. Neenakost v premoenju se v ZDA poveèuje
hitreje kot dohodkovna neenakost med zaposlenimi. Lastništvo zaposlenih se kae kot uèinkovit
naèin zmanjševanja premoenjskih razlik v korist najbolj socialno ogroenim zaposlenim, saj ustvarja dodatna finanèna sredstva za zaposlene in njihove druine in s tem pomembno prispeva k
zmanjševanju razlik v premoenju zaposlenih, še posebej z vidika rasne neenakosti in neenakosti
med spoloma.
Uvod
Inštitut Rutgers, ki se ukvarja z raziskovanjem širokih shem lastništva zaposlenih
in njihovim vplivom na gospodarstvo, je
zakljuèil triletni raziskovalni projekt. Namen
raziskave je bil raziskati vlogo lastništva
zaposlenih pri oblikovanju premoenja
slabše plaèanih zaposlenih v ESOP podjetjih in s tem povezane finanène varnosti,
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ekonomske stabilnosti in vpliva na druinski
proraèun. Raziskovalna skupina je opravila
intervjuje z dolgoletnimi zaposlenimi v
ESOP podjetjih, ki so sodijo v kategorijo
slabše plaèane delovne sile. Gre za najveèjo kvalitativno in individualno raziskavo
te populacije zaposlenih, ki je bila opravljena v ZDA, kjer so v obdobju treh let intervjuvali skoraj 200 zaposlenih v 21 podjetjih

z ESOP naèrtom. Priblino 72 odstotkov
vprašanih jih je bilo v svojih podjetjih zaposlenih vsaj 15 let, 62 odstotkov vprašanih
so bile enske in 48 odstotkov vprašanih ni
bilo belopoltih.
Podatki nacionalnih raziskav kaejo, da
lastništvo zaposlenih ni enakomerno porazdeljeno po dohodkovnih skupinah, saj je v
lastniške sheme vkljuèenih le 7,1 od13

