2.3.3 Ukrepi za uèinkovitejši inšpekcijski nadzor
Veljavni ZSDU je v praksi zagotovo eden najpogosteje, hkrati pa
najbolj nesankcionirano kršenih slovenskih zakonov. Inšpekcijski
nadzor nad uresnièevanjem ZSDU je zaenkrat skrajno neuèinkovit,
kar kaejo tudi poroèila republiškega inšpektorata za delo o številu in
»tei« obravnavanih kršitev na tem podroèju. Vendar razlog ni samo
v kadrovski »podhranjenosti« inšpekcijskih slub, temveè v veliki
meri tudi v neustreznosti sedanjih kazenskih doloèb v okviru
ZSDU, ki sicer predstavljajo praktièno edino mono pravno podlago
za konkretno in s sankcijami podprto ukrepanje inšpekcij za delo.
Mnoge njegove sicer izrazito »kogentne« (zapovedujoèe) norme
namreè sploh niso opredeljene in sankcionirane kot prekršek.
Poleg drugih ukrepov, zlasti kadrovske okrepitve inšpektorata za
delo, je torej uèinkovitejši inšpekcijski nadzor v veliki meri pogojen
tudi z ustreznimi spremembami in dopolnitvami ZSDU, o èemer je
bilo zgoraj e govora posebej. Gre za to, da bo treba vsako kogentno normo v tem zakonu tudi dosledno sankcionirati, kajti v nasprotnem to v praksi ni »zakon« v pravem pomenu besede, ampak
zgolj nekakšno nezavezujoèe priporoèilo.
2.3.4 Ustanovitev stalne arbitrae
za reševanje soupravljalskih sporov
Arbitrano reševanje t.i. soupravljalskih sporov (spori v zvezi z
ZSDU), kot zaenkrat edini pravno dopustni naèin reševanja tovrstnih
sporov, se je v praksi izkazalo kot neuèinkovito, kar je brez dvoma v
najveèji meri posledica neprimerne in pomanjkljive zakonske
ureditve t. i. prilonostnih arbitra, oblikovanih na podlagi liste arbitrov, ki jo doloèi minister za delo. Te arbitrae se v roku 30 dni obièajno ne uspejo niti konstituirati, èe pa jim to vendarle uspe, takoj
naletijo na vrsto drugih odprtih organizacijsko-tehniènih vprašanj
(kdo je dolan obvešèati arbitre o njihovem imenovanju, kdo sklièe
konstitutivno sejo arbitranega senata, kdo zagotavlja administrativ-

no podporo itd.). Iz teh razlogov bi vsekakor veljalo resno razmisliti o
ustanovitvi stalne arbitrae za reševanje sporov iz ZSDU pri
MDDSZ, kjer bi bila zagotovljena tudi vsa omenjena nujna »tehniènoorganizacijska podpora«.
Do takrat pa bi bilo zelo pomembno listo arbitrov, ki jo je doloèil
minister za delo, pogosteje aurirati, kajti zaenkrat se sooèamo s
situacijo, ko mnoga na njej zapisana imena arbitrov tako na delodajalski kot na delojemalski strani iz takšnih ali drugaènih razlogov
sploh niso veè aktualna za to funkcijo, tako da je tudi to eden od
pomembnih razlogov, zaradi katerih je danes teko priti e do sestave arbitranega senata, kaj šele do dokonène arbitrane odloèbe.
2.3.5 Sistematièno spremljanje stanja
na podroèju delavske participacije
Danes v Sloveniji nimamo inštitucij, ki bi bile pooblašèene za
sistematièno zbiranje podatkov in vodenje evidenc o delujoèih
svetih delavcev in drugih inštitucij delavske participacije (predstavniki delavcev v NS, delavski direktorji), èeprav je bilo to izrecno
predlagano e v prvi slovenski raziskavi o delavski participaciji iz leta
1996 (Analiza uresnièevanja zakona o soupravljanju, ITEO). To pa
pomeni, da nimamo nikakršnega pregleda nad stanjem in s tem tudi
ne podlage za sprejemanje takšnih ali drugaènih razvojnih in drugih
ukrepov. Zato bi bilo nadvse priporoèljivo, da bi MDDSZ èim prej
zagotovilo uveljavitev ustreznega sistema za spremljanje stanja v
Sloveniji v obravnavanem smislu, in sicer bodisi v okviru lastnih
slub bodisi prek dodelitve koncesije doloèeni inštituciji ali na drug
ustrezen naèin. Èe bi bila uveljavljena zgoraj predlagana posebna
»agencija za razvoj ekonomske demokracije«, pa bi seveda lahko to
nalogo prevzela ona.
Oktober, 2020

FINANČNA PARTICIPACIJA ZAPOSLENIH
Intervju z ekonomistko Federico Poli

Evropske kooperativne banke bližje
strankam in manj predane finančnim
špekulacijam
Mednarodni inštitut za zadruno ekonomijo »Euricse« je julija letos e enajstiè zapored priredil
simpozij na temo trajnostnih in kooperativnih financ. Prilonost sem izkoristil, da predstavim knjigo
»Co-operative Banking Networks in Europe: Models and Performance« (Kooperativna banèna
omreja v Evropi: Modeli in performans), ki je avgusta 2019 izšla pri zalobi Palgrave Macmillan.
Podpisala jo je italijanska ekonomistka Federica Poli, ki na milanski Katoliški Univerzi predava s
podroèja banèništva in financ.
Knjigo sem udeleencem simpozija
predstavil prek digitalne platforme ter jo
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med potekom ocenil za zelo zanimivo in
pouèno branje. Gre za strokovno objavo v

angleškem jeziku, ki jo priporoèam vsakomur, ki eli podrobneje spoznati vlogo in
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pomen mrenih struktur na podroèju evropskih kooperativnih bank. Vsebino pogovora, ki sem ga vodil s Federico Poli v okviru
omenjenega simpozija, bom na tem mestu
strnil z namenom, da knjigo predstavim na
preprost naèin.
Profesorica Poli, kako ste se odloèili,
da vaš raziskovalni trud posvetite analizi
evropskih kooperativnih bank?
Zaèetni navdih sem dobila zahvaljujoè
radovednosti, in sicer v elji, da podrobneje
spoznam to vrsto bank. Radovednost me je
spodbudila k temu, da se lotim prouèevanja
tako podobnosti kot razlik, ki obstajajo med
kooperativnimi in standardnimi komercialnimi bankami. Raziskovalna pot, ki sem jo
zakljuèila z objavo knjige, je bila pestra,
obèasno tudi naporna. Najteji del oziroma
kljuèni izziv je pri tem predstavljala teava
pri zbiranju podatkov. Ampak trud je bil na
koncu poplaèan. Nabrala sem dovolj informacij o evropskih kooperativnih banènih
skupinah za izvedbo analize ter oblikovanja
ugotovitev, ki so zaobjete v knjigi. Obalujem le dejstvo, da nisem uspela pridobiti
podatkov za nekatere pomembne trge, na
primer za Španijo, kjer imajo kooperativne
banke nekatere prepoznavne poslovne in
organizacijske specifike.
Bi lahko na tem mestu strnili ugotovitve, ki jih podajate v knjigi »Kooperativna banèna omreja v Evropi«?
Seveda. Sodobne kooperativne banke
poslujejo v sklopu zelo razvejanega poslovnega omreja, kar jim omogoèa doloèene
prednosti. V knjigi ugotavljam, da so kooperativne banke veèinoma ohranile izvirne
poslovne in organizacijske elemente, ki se
na ravni posameznih drav ohranjajo tudi na
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lokalni ravni. V Franciji in drugod po Evropi
so kooperativne banène skupine zelo prepoznavne na trgu. Francoske kooperativne
skupine, kot so: Crédit Agricole, Banque
Populaire-Casse d’Epargne in Crédit Mutuel, povsem enakovredno tekmujejo z najbolj uspešnimi komercialnimi bankami. Na
podlagi njihove prepoznavnosti krojijo trni
uspeh. Na Finskem, kjer so si kooperativne
banke zagotovile obseen trni dele na
nacionalem trgu, so take banke formalno
zdruene v dve veèji skupini – OP Financial
in POP Bank Group. Slednji delujeta zelo
homogeno, prepušèata pa tudi dovolj poslovne svobode tistim lokalnim kooperativnim bankam, ki elijo ohranjati doloèeno
mero samostojnosti in se ne elijo povsem
poistovetiti s strogo skupinsko logiko…
Kakšno pa je stanje v Italiji, to je drava, kjer ivite in kjer se udejstvujete na
raziskovalnem podroèju?
Italija je poseben primer. Italijansko gospodarstvo sloni preteno na malih in srednjih podjetjih, za katere igrajo banke zelo
pomembno vlogo, saj jih financirajo ter jim
nudijo vse potrebne finanène storitve. V
tem kontekstu se še zlasti odlikujejo italijanske kooperativne banke, ki se delijo na dve
veèji skupini – v skupino ljudskih bank
(»banche popolari«) in v skupino zadrunih
bank (»banche di credito cooperativo«). Za
razliko od tega, kar sem zasledila po drugih
evropskih dravah, sta se v Italiji ti dve banèni skupini skozi desetletja razvijali loèeno,
neodvisno ena od druge. Pri obeh poslovnih modelih lahko prepoznamo bodisi elemente uspeha bodisi nekatere šibkosti.
Skupino italijanskih zadrunih bank, ki
je številènejsa, sestavljajo manjše krajevne
zadrune banke, ki so po uradnih podatkih
iz leta 2017 zdruevale nad milijon zadrunih èlanov. Število èlanov zadrunih
bank se je v teku zadnjih let vseskozi veèalo, medtem ko je v italijanskih ljudskih bankah znatno upadlo predvsem leta 2016 in je
leta 2017 naposled znašalo le še kakih 500
tisoè èlanov. Predvsem ljudske banke so
zaèutile posledice finanène krize, ki je na
mednarodnih trgih nastopila med letoma
2007 in 2008. Z nastopom krize so postale
oèitne teave v upravljalnih modelih obeh
skupin. Na podlagi novega zakonskega okvira so se ljudske banke preoblikovale v delniške drube. Krajevne zadrune banke pa
so se spojile v širše skupine in s tem posodobile upravljalni model, ne da bi pri tem

opustile vrednote zadruništva in vzajemnosti.
Je prepoznavnost kooperativnih
bank zajamèena v vseh dravah, ki ste jih
prouèili?
Za primerjalno analizo sem se posluila
banènih podatkov avstrijskega, finskega,
francoskega, italijanskega, nemškega in nizozemskega banènega sistema. Veèinoma
se kooperativne banke v vseh teh dravah
precej razlikujejo od ostalih bank, ki imajo
komercialno poslovno obliko in delniško
lastništvo. Le v enem primeru sta struktura
in poslovni model kooperativnih bank zelo
podobna strukturi in modelu standardnih
komercialnih bank, in sicer na Nizozemskem. Na Nizozemskem namreè posluje
zelo uspešna kooperativna banèna skupina,
Rabobank, ki je zelo prepoznavna na domaèem trgu. Glede na obseg banènih storitev in finanènega poslovanja je na istem
mestu kot dva nizozemska banèna velikana, to sta skupini ABN-AMRO in ING. Za
razliko od obeh, Rabobank ni bila nacionalizirana zaradi posledic globalne finanène
krize in niti ni potrebovala kapitalskih injekcij.
Rabobank je uspešna skupina, ki je zaslovela ne le na domaèem trgu na Nizozemskem, ampak tudi drugod po Evropi.
Sicer so se tudi v primeru te skupine v zadnjih obdobjih pojavile nekatere pomembne
novosti. Kot je ugotovil De Graaf (2018), se
je izobrazba menederjev Rabobank povišala šele v zadnjih obdobjih. Kljub temu ostajajo elje zadrunih èlanov banke še vedno odloèilnega pomena pri razvojnih smernicah in strateških izbirah te banke.
V knjigi omenjate razvoj novih hibridnih oblik kooperativnih bank.
Res, v Evropi je vse veè hibridnih modelov tovrstnih bank, ki svoja kooperativna
poslovna naèela posodabljajo na podlagi
trendov, ki smo jim prièa v sodobnem
finanènem posredništvu. V knjigi opozarjam na dejstvo, da je nija stopnja neodvisnosti krajevnih kooperativnih bank cena, ki
jo slednje plaèujejo zato, da so konkurenène, a hkrati tudi sistemsko odporne. Skratka, veèja odpornost kooperativnih bank
sovpada z njihovo trno prilagodljivostjo.
Naj omenim dejstvo, da se nekatere skupine kooperativnih bank posveèajo uveljavljanju novih poslovnih oblik, kot je na primer
mnoièno financiranje »crowdfunding«. S
platformami za mnoièno financiranje us-
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pešno sodelujejo predvsem kooperativne
banke v severnih evropskih dravah.
V èem se kooperativne banke pravzaprav razlikujejo v primerjavi z ostalimi
finanènimi posredniki?
Iz analize, ki sem jo opravila na podlagi
zbranih podatkov, izhaja pomen vloge kooperativnih finanènih omreij za same banke kot tudi za koristnike banènih storitev –
to so podjetja, lokalne ustanove in gospodinjstva. Èlanstvo v solidnem kooperativnem omreju lahko bistveno pripomore k
uspehu posamezne banke. Slednja postane bolj uèinkovita z vidika ponudbe produktov ter hkrati z vidika njenega finanènega doprinosa gospodarstvu na krajevni
oz. regionalni ravni. Skratka, kljub tenji po
delovanju znotraj veèjih banènih skupin in
omreij, kooperativne banke še vedno poslujejo skladno s prvotnimi cilji, na primer z
namenom, da olajšajo dostop do finanènih
resursov in storitev številnim subjektom, ki
drugaèe ne bi imeli dostopa do posojil oz.
do kakovostnih finanènih produktov. Na ta
naèin zmanjšujejo trne asimetrije in nepopolnosti na trgih, promovirajo kakovostno upravljanje s prihranki (Goglio in Catturani, 2018), ter bistveno pripomorejo k
razvoju krajevnih gospodarstev (Birchall,
2013).

Katere koristi prinaša èlanstvo v kooperativnem banènem mrenem sistemu?
Koristi so za kooperativne banke številène. Kot je podrobno obrazloil Marin
(2016), taka omreja opravljajo pomembno
funkcijo nadzora nad posameznimi bankami. Toèneje, znotraj širše skupine kooperativnih bank lahko krajevne banke koristijo
monost dodatnih pregledov, ki jih nad celotnim omrejem izvaja enota, ki je za to pooblašèena znotraj skupine. To se nenazadnje odraa v boljšem upravljanju s tveganji.
Ob e omenjeni dejavnosti pa so omreja ravno tako pomembna z vidika ustvarjanja socialnega kapitala, kar je za tovrstne
finanène posrednike kljuènega pomena pri
minimiziranju napaènih izbir vodilnih menederjev in torej pri zagotavljanju uèinkovite discipline nad samim menedmentom.
V zadnjem poglavju knjige omenjate
nekatere izzive, ki zadevajo kooperativne banke…
Digitalizacija banènih storitev in banèništva nasploh zelo konkretno vpliva na razvoj posameznih kooperativnih bank, kooperativnih skupin in omreij vsepovsod. Dodana vrednost kooperativnih bank se v
primerjavi z ostalimi bankami odraa v vzajemnosti in v bliini, ki jo ponujajo koope-

rativnim èlanom ter ostalim strankam. V
naslednjih letih bodo morale take banke
oblikovati oziroma uveljaviti strategijo, ki bo
banèno digitalizacijo znala zdruiti s poslovno strategijo, ki temelji na osebnih odnosih in ki jo v finanèni literaturi oznaèujemo s pojmom »relationship banking«.
Zaenkrat so kooperativne banke v povpreèju manj tvegane in so v primerjavi s
komercialnimi in investicijskimi bankami
tudi manj predane finanènim špekulacijam.
Tudi o tem je govora v moji knjigi. O njihovem nadaljnem uspehu ali celo širitvi na
evropskem trgu pa bo najbr odloèalo predvsem to, ali bodo take banke znale ohraniti
etiko pri poslovanju in posodobiti lastno
identiteto, ki sloni na vzajemnosti in na aktivni participaciji zadrunih èlanov pri doloèanju njihovih razvojnih smernic.
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KREPITEV DRUŽBENE ODGOVORNOSTI PODJETIJ DO ZAPOSLENIH

Družbena odgovornost podjetij
in vključevanje zaposlenih kot ključnih
deležnikov
Drubena odgovornost podjetij prispeva k trajnostnemu razvoju, torej se poslovanje podjetja poleg
ekonomskega cilja fokusira tudi na okoljske in drubene cilje. Gre za razvoj, ki si prizadeva vzdrevati ravnoteje med temi tremi stebri trajnostnega razvoja in pomeni pot k ravnovesju v drubi in
naravi.
Ne gre le za okoljski razvoj, kakor se
pogosto razume ta koncept, temveè predvsem za gospodarski in socialni razvoj, ki
sta uravnoteena med seboj in tudi z okoljem, pri èemer ne smemo pozabiti na kulturo drube kot podpornega stebra razvoja.
Po standardu drubene odgovornosti ISO
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26000 je drubena odgovornost podjetij
(DOP) torej odgovornost organizacije za
vplive svojih odloèitev in dejavnosti na drubo in okolje, da s preglednim etiènem ravnanjem:
• prispeva k trajnostnemu razvoju
• upošteva prièakovanja delenikov

• je

v skladu z veljavno zakonodajo in
mednarodnimi normami ter
• je integrirana v celotno organizacijo in jo
izvaja v svojih odnosih (ISO 26000,
2010)
Upoštevanje prièakovanj delenikov
izhaja sicer tudi iz širše deleniške teorije,
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