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Zadružna podjetja so vplivne institucije. 

Tako v industrializiranih državah kot v državah 

v razvoju zadruge prispevajo k družbeno-

ekonomskemu razvoju, podpirajo rast 

zaposlovanja in pomagajo vzdrževati bolj 

uravnoteženo porazdelitev bogastva. Poleg 

tega vse več inovativnih dejavnosti temelji na 

zadružnih naporih, predvsem pri zagotavljanju 

novih storitev kot so storitve v splošnem 

interesu, ki izboljšujejo kvaliteto življenja za 

celotne skupnosti.

Vloga in pomen zadrug postajata čedalje 

jasnejša v časih svetovne finančne in 

gospodarske krize. V večini držav so se 

zadruge na krizo odzvale veliko bolj učinkovito 

kot klasična delničarska podjetja.  Dolgoživost 

in odpornost zadrug postaja vse bolj opazna, 

zato se politični določevalci in javnomnenjski 

voditelji vse bolj zanimajo za preučevanje 

načinov, kako bi lahko zadruge igrale vlogo 

v spoprijemanju z dramatičnimi posledicami 

globalne krize in v reformiranju sistema, ki je 

veliko pripomogel k sami povzročitvi krize.

Pozornost, ki jo zadrugam in podobnim 

organizacijam v zadnjem času posvečajo 

mediji, družabna omrežja in mednarodne 

organizacije, le še poudarja to čedalje bolj 

prisotno zavedanje.

Vendarle pa ne glede na njihovo 

pomembnost zadruge se zmeraj ne 

prejemajo pozornosti, ki si jo v resnici 

zaslužijo. Glavni razlog za to je široko prisoten 

konformizem glede razumevanja načina 

delovanja gospodarstva, navkljub vse večji 

Razumevanje 
potenciala
zadrug1

1 V tem poročilu se termina “profitno usmerjena podjetja” in “klasična delničarska podjetja” uporabljata izmenjaje in se 
nanašata na podjetja, ki so v lasti investitorjev in so specifično usmerjena k maksimizaciji dobička; oba termina vključujeta tudi 
družinska podjetja. Termin “profitno usmerjena podjetja” se nanaša na cilj organizacije; termin “klasična delničarska podjetja” 
se nanaša na lastniske pravice.
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nesposobnosti konvencionalne ekonomske 

teorije za pojasnjevanje ključnih dogodkov, ki 

smo jim priča v sodobnih družbah. Od srede 

sedemdesetih let naprej, predvsem pa po 

padcu socialističnih režimov, je v New Yorku 

in Washingtonu zavel čedalje močnejši veter 

“tržnega fundamentalizma”, ki je pustil močan 

pečat na pristopu h gospodarski politiki sirom 

po svetu (Ferri, 2012).

Vizija, ki jo ta promovira je, da je najboljša 

pot za dosego človeškega napredka preko 

alokacijskih mehanizmov samo-regulirajočih 

se trgov, na katerih delujejo racionalni akterji. 

Podjetje v lasti investitorjev je dojeto kot 

idealna oblika organiziranja proizvodnje vseh 

dobrih in storitev, učinkovitost pa je merjena 

izključno s sposobnostjo ustvarjanja vrednosti 

za lastnike podjetja - to je z ustvarjanjem 

dobička (Ferri, 2012).

V praksi se je ta pristop prevedel v 

sprejetje privatizacijskih politik, katerih cilj je 

povečevanje prostora za trge in podcenjevanje 

podjetniških oblik, ki se od tega idealnega tipa 

razlikujejo. Zadruge so bile tako posledično 

razumljene kot ponesrečeni primeri, kot 

izjeme ali kot prehodne oblike organizacij, za 

katere se je pričakovalo, da bodo ob zaključku 

procesa tržnega modela izginile. Le malo 

opazovalcev gleda na zadruge kot na drugačni 

tip institucionalnega organiziranja, ki naseljuje 

gospodarski sistem hkrati oziroma ob boku 

klasičnih delničarskih podjetij (Grillo, 2012).

Prevlada tega restriktivnega razumevanja 

je oslabila zanimanje oblikovalcev politik 

in raziskovalcev za zadruge. Količina 

temu posvečenih analiz ni bila v skladu 

s pomembnostjo zadružnega sektorja, 

raziskave, ki pa so bile narejene, pa so v 

primerjavi z obsežnimi raziskavami o delovanju 

profitno usmerjenih podjetij in trgov precej 

skope in omejene.

Prav tako večina teh študij temelji na 

nekonsistentnih domnevah. Specifične 

karakteristike zadrug, ki jih ločujejo od 

družinskih podjetij in klasičnih delničarskih 

podjetij, niso bile v zadostni meri analizirane 

niti pojasnjene. Obvezno teoretsko ogrodje, 

ki lahko pojasni pojav in rast zadrug, ni bilo 

dobro razdelano. Tovrstno pomanjkanje 

teoretske podlage je preprečevalo razvoj 

ustreznih kazalcev za merjenje družbenih 

učinkov zadružnih podjetij. Hkrati je nekritična 

uporaba kazalcev, ki so bili oblikovani za 

oceno učinkovitosti profitno usmerjenih 

podjetij, pri analizi zadružnih podjetij še utrdila 

podobo zadrug kot arhaičnih ali ekscentričnih 

podjetniških oblik, ki lahko preživijo zgolj 

zahvaljujoč preživetim tradicijam, posebni 

pravni zaščiti in/ali državni pomoči (Ferri, 

2012).

Pomanjkanje interesa za zadruge in hkrati 

obstoj številnih de facto zadružno upravljanih 

podjetij, ki niso bila zasnovana kot zadruge, 

sta onemogočila natančno oceno velikosti 

in obstoja teh institucij. Zadruge so bodisi 

definirane na različne načine v različnih 

kontekstih, bodisi sploh niso definirane. 

V državah, kjer zadruge niso prepoznane 

s strani prava oziroma zakonodaje, ljudje 

navadno ustanavljajo kolektivna podjetja, a 

jih ne imenujejo zadruge. To se denimo včasih 

zgodi, kadar se kmetje združijo za prodajo 

svoji proizvodov na trgu ali pa recimo ko 

skupnosti, ki niso zadovoljne s storitvami 
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komercialnih bank, ustanovijo neformalno 

kreditno skupnost. Poleg tega mednarodni 

statistični standardi, po katerih se ravna 

večina nacionalnih statističnih uradov, ne 

zbirajo podatkov o lastniških oblikah podjetij. 

Posledično so obstoječe statistike o zadrugah 

nezadostne; obsežni podatki obstajajo le za 

določene države in niso zadostno zanesljivi.

Skupaj vse te pomanjkljivosti zmanjšujejo 

opaznost zadrug in zožujejo spekter, delovanje 

in uspešnost zadružnih podjetij. Pomanjkanje 

javnega razumevanja vloge, pomena in učinka 

zadrug za javno dobro pomeni, da zadruge 

niso javno prepoznane kot pomembna 

oblika podjetniške aktivnosti. Obenem je 

izobraževanje o zadrugah ali omejeno ali pa 

ga v večini javnih in privatnih izobraževalnih 

programov sploh ni. Posledično zadruge 

pogosto težko najdejo usposobljeno osebje 

in na koncu prevzemajo vodstvene prakse, 

organizacijske strategije in metodologije 

merjenja učinkov, ki so značilne za klasična 

delničarska podjetja.

Obstaja jasna potreba, da se preseže 

nasprotje med obstoječo realnostjo in 

podobo zadrug. To potrebo je se dodatno 

izostrila trenutna kriza, katere izvoru lahko 

sledimo vse do nepreverjenih prepričanj o 

vlogi tekmovalnih v nasprotju z zadružnimi 

vedenjskimi vzorci in vere, da lahko zgolj 

trgi sami zagotovijo rast in blagostanje. 

Ta prepričanja so posledično vodila do 

neustrezne regulacije in nadzora finančnih 

trgov, globokih in čedalje večjih neenakosti 

v razdelitvi prihodka in bogastva, zlorab 

neobnovljivih virov in prevlado kratkoročnih in 

neodgovornih modelov potrošnje, ki ogrožajo 

okolje.

Večina opazovalcev se strinja, da te krize 

ne bo možno rešiti s konvencionalnimi ukrepi 

politik, ki lahko v najboljšem primeru omilijo 

nekatere njene dramatične posledice. Nujne 

so nove paradigme in institucionalne ureditve. 

Glede na njihovo sposobnost učinkovitega 

združevanja ekonomskih, družbenih in 

ekoloških ciljev imajo zadruge velik potencial 

za soočanje s krizo, kar navaja k razmisleku, da 

so možni izhodi iz krize na voljo, vendar njihove 

poti za enkrat še nismo v celoti ubrali. Obstaja 

nujna potreba ne le po izboljšanih modelih 

za razlago zadružnih podjetij in njihovega 

delovanja, temveč tudi po inovativnih razlagah 

delovanja ekonomskih sistemov in institucij, ki 

jih vodijo.

V tem kontekstu je konferenca Euricse 

ponudila multidisciplinaren razmislek o tem, 

kako lahko različne zadružne oblike prispevajo 

k oblikovanju trajnostno naravnane ekonomije 

in pravičnejše družbe. Konferenca je 

spodbudila razpravo o smislu, vlogi in velikosti 

zadrug v različnih sektorjih gospodarstva. 

Podana je bila kritična analiza obstoječih 

teorij, ki se jih je soočilo z empiričnimi dokazi. 

Konferenca je tako zagotovila pogoje za 

izgradnjo novega empiričnega znanja in 

vzpostavitev teoretičnega ogrodja, ki lahko 

omogoči globlje razumevanje potenciala 

zadružnih podjetij. Glavne ugotovitve so 

povzete v spodnjih poglavjih.

Poglavje 2 predstavlja lekcije iz zgodovine in 

pomen zadrug v smislu družbeno ekonomske 

vrednosti, ki jo ustvarjajo. Poglavje 3 razišče 

glavne ovire k polnemu izkoristku primerjalnih 

prednosti zadrug, vključno s pomanjkanjem 
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pravnih okvirjev, neučinkovito regulacijo trgov 

in neustreznimi politikami ter slabo razvitimi 

vodstvenimi praksami. Poglavje 4 pregleda 

teoretične razvoje, ki lahko pomagajo pri 

razlagi narave in smisla zadružnih podjetij, z 

upoštevanjem tako omejitev konvencionalnih 

pristopov kot tudi nedavnih teoretičnih 

dognanj. Poglavje 5 analizira trende in izzive 

za zadruge, medtem ko poglavje 6 povzema 

tri sklope priporočil, ki naslavljajo raziskovalno 

skupnost, javne pristojne institucije, zadružna 

gibanja in mednarodne donatorje.
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Pomen zadrug2
Prispevki konference so v različnih pogledih 

doprinesli nove podatke in informacije, ki 

poudarjajo pomen zadrug, tako v zgodovinski 

kot v sedanji perspektivi.

2.1
Lekcije iz zgodovine

Zadruge so prisotne že okrog dvesto let. 

Delujejo na vseh področjih gospodarske 

aktivnosti in imajo daljšo življenjsko dobo kot 

profitno usmerjena podjetja. Zadružni model 

se je nenehno prilagajal spreminjajočim se 

pogojem, s pojavom inovativnih zadružnih 

oblik za naslavljanje novih ekonomskih 

in družbenih problemov. Zadruge so se 

razvile v državah z zelo različnimi političnimi 

razmerami, stopnjami ekonomskega razvoja, 

kulturnimi značilnostmi in zgodovinskimi 

ozadji. Skoraj povsod so se vzpostavile 

potrošniške zadruge, kmetijske zadruge, 

družbe za vzajemno pomoč, kreditne zveze, 

kreditne zadruge in delavske zadruge.

Določeni tipi zadrug so v nekaterih 

državah zabeležili izjemno rast; denimo 

kreditne zadruge v Nemčiji, stanovanjske 

zadruge v Veliki Britaniji in na Švedskem ter 

delavske zadruge v Franciji in Italiji. Ob koncu 

devetnajstega stoletja so zadruge igrale 

pomembno vlogo gospodarskih in družbenih 

institucij v Srednji in Vzhodni Evropi. Zanimive 

primere samooskrbnih iniciativ je najti na 

Češkem, v Bolgariji, Srbiji in na Poljskem pred 

socialistično prevlado (Borzaga et al., 2008). 

Temu podobno so zadruge igrale vlogo pri 

razvoju tudi v državah v razvoju, čeprav tam 

navadno niso institucionalizirane ali sploh 

pravno priznane (Münkner, 2012).

Ko so se pojavile, so bile zadruge navadno 

obrambne reakcije na težke razmere, ki sta jih 

prinesli industrijska revolucija ali podeželska 

revščina. Skozi leta pa so začele prinašati 



7
cOnfeRence RePORT  SPOdbujAnje RAZumeVAnjA ZAdRug ZA bOLjši SVeT

vedno večje deleže dohodkov in zaposlitev 

v številnih državah in regijah. Razvoj zadrug 

je kontinuiran proces. Novi tipi - denimo 

družbene in skupnostne zadruge - so se razvili 

z namenom zagotavljanja storitev, za katere 

je bilo nezadostno poskrbljeno, vključno 

s socialnimi, izobraževalnimi in delovno-

integralnimi storitvami za lokalne skupnosti in 

neprivilegirane posameznike. Nove zadruge 

so se pojavile tudi zato, da so lahko skupnosti 

bolje izkoriščale lokalne vire (Hagedorn, 2012).

Ključ uspeha in dolgoživosti zadrug je v tem, 

da niso motivirane z maksimiranjem dobička za 

vlagatelje, temveč bolj z naslavljanjem potreb 

skupnosti. Na zadruge bi morali gledati kot na 

kolektivne reševalce problemov. Gledano iz 

zgodovinske perspektive uspevajo takrat, ko 

imajo specifične prednosti pred podjetji v lasti 

investitorjev in ko izpolnjujejo potrebe, ki bi 

sicer ostale neizkoriščene.

Uporabniške in potrošniške zadruge so bile 

razvite za minimizacijo posredniških stroškov 

in trgovskih cen; proizvodne, predvsem 

kmetijske zadruge za okrepitev šibke trzne 

moči proizvajalcev; delavske zadruge za 

zagotovitev priložnosti njihovim članom za 

samoupravljanje njihovih poslov. Družbe za 

vzajemno pomoč so bile vzpostavljene s strani 

delavcev in skupnosti z namenom zagotovitve 

skupnega zavarovanja in pomoči.

S preskrbo potreb svojih članov so zadruge 

prispevale k izboljšanju kvalitete življenja 

velikih - in velikokrat deprivilegiranih - delov 

družbe. Mnoge javne socialne politike so 

bile vzpostavljene zahvaljujoč pionirskim 

inovacijam in eksperimentiranju zadrug. 

Ključne institucije socialnih storitev so bile 

izvorno razvite s strani družb za vzajemno 

pomoč oziroma zadrug.

Od začetka dvajsetega stoletja dalje pa so 

večino socialnih in zdravstvenih storitev v 

Evropi prevzele vladne institucije, v sklopu 

procesa izgradnje države blaginje. Posledično 

so bile te storitve izvzete izpod nadzora 

zadrug in so postale javno financirane ter na 

podlagi zakonodaje splošno zagotovljene 

državljanom. Kot kaže pa ta trend ni bil 

enosmeren, saj so ob koncu dvajsetega 

stoletja nove zadruge ponovno začele igrati 

pomembno vlogo v zagotavljanju storitev v 

številnih evropskih državah.

Zgodovinski dokazi kažejo, da zadruge ne 

le bolje preživijo krize kot drugi tipi podjetij, 

temveč se tudi bolje spopadajo s posledicami 

kriz. Britanske potrošniške zadruge so v 

devetnajstem stoletju zabeležile trajno 

rast, ki so jo le delno zaustavile posledice 

občasnih recesij (Birchall, 2012). V času Velike 

depresije, v tridesetih letih, so zadruge v 

sektorjih proizvodnje električne energije 

in telekomunikacij pomagali preobraziti 

podeželsko gospodarstvo Združenih držav 

Amerike. V šestdesetih letih je bilo v New 

Yorku ustanovljeno zadružno gibanje, ki je 

uredilo stanovanjske razmere 27,000 družin 

(Birchall and Hammond Ketilson, 2009). Med 

radikalno rekonstrukcijo v sedemdesetih so 

v Evropi vse bolj rastle delavske zadruge, ki 

so redkeje beležile neuspehe kot profitno 

usmerjena podjetja. Trenutna kriza je prav 

tako ponudila dokaze o moči in trdoživosti 

zadrug.
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2.2
Velikost zadružnega sektorja 

Za razumevanje zadružnega gibanja je 

potrebna realistična ocena celotne velikosti 

sektorja.

Glede na dostopne dokaze je jasno, 

da zadruge igrajo pomembno vlogo v 

gospodarstvu. Če omenimo le nekaj 

podatkov, Združeni narodi so leta 1994 

ocenili, da zadružna podjetja zagotavljajo 

varnost dohodka skoraj trem milijardam ljudi 

– to je polovica svetovnega prebivalstva (ICA, 

2012). V svetovnem merilu je trikrat toliko 

članov lastnikov zadrug kot pa je posameznih 

delničarjev v klasičnih delničarskih podjetjih, 

medtem ko je v hitro rastočih državah 

skupine BRIC štirikrat toliko članov zadrug kot 

neposrednih delničarjev (Mayo, 2012). Skupna 

velikost članstva v zadrugah je med 800 milijoni 

(ICA, 2012) in 1 milijardo ljudi (Worldwatch 

Institute, 2012). Sledeč podatkom ICA so 

zadruge aktivne v vseh državah, posebno 

velik pa je njihov pomen v revnih skupnostih. 

Kot so potrdili prispevki na konferenci 

Euricse imajo zadruge pomembno mesto 

v več sektorjih. V Evropi imajo kmetijske 

zadruge skupno okoli 60 odstotni trzni delež 

na področju predelave in trženja kmetijskih 

izdelkov in približno 50 odstotni delež v dobavi 

surovin. V ZDA imajo približno 28 odstotni 

tržni delež na področju predelave in trženja 

kmetijskih proizvodov in 26 odstotni delež v 

dobavi surovin (Valentinov et al., 2012).

Na svetu obstaja okrog 53,000 kreditnih 

in kreditnih zvez. V Evropi je prisotnih okrog 

4,200 kreditnih zadružnih bank s 63,000 

podružnicami. Te banke imajo 50 milijonov 

članov (približno 10 odstotkov celotne 

populacije na evropski celini), 181 milijonov 

strank, 780,000 uslužbencev, 5.65 milijard 

evrov sredstev in približno 20 odstotni trzni 

delež (V. Zamagni, 2012).

V evropskem sektorju trgovine na drobno 

3,200 potrošniških zadrug zaposluje 400,000 

ljudi, vključuje 29 milijonov članov in ima 

36,000 prodajnih lokacij ter 73 milijard evrov 

prometa. 

Kar se tiče storitev je prisotnost zadrug 

precej pomembna tudi v ZDA, kjer skoraj 

1,000 zadrug na področju električne 

energije obvladuje 40 odstotkov državnih 

distribucijskih linij in služi 37 milijonom članov 

in njihovim gospodinjstvom (V. Zamagni, 2012). 

Zadruge igrajo pomembno vlogo v dobavi 

vode v Argentini in Boliviji, kjer zgolj ena velika 

mestna zadruga oskrbuje kar 700,000 strank 

(Mori, 2012).

Delavci so vzpostavili zadruge v širokem 

spektru različnih industrij. V Italiji obstaja več 

kot 25,000 delavskih zadrug (Pérotin, 2012). V 

Španiji, kjer je bilo med letoma 1998 in 2008 

ustanovljenih okrog 14,000 novih zadrug, 

jih je 75 odstotkov delavskih (Díaz-Foncea, 

2012). Sektorska prisotnost delavskih zadrug 

je različna od države do države; v Franciji 

obstaja veliko delavskih zadrug na področju 

proizvodnje in gradbeništva in le manjši 

delež na področju storitev; v Urugvaju jih je, 

nasprotno, le manjši delež najti v proizvodnji, 

medtem ko jih je v primerjavi s klasičnimi 

delničarskimi podjetji veliko na področju 

transporta in storitev (Pérotin, 2012).

Glede na podatke Mednarodne 

zadružne zveze in vzajemnega zavarovanja 
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(International Cooperative and Mutual 

Insurance Federation) so v letu 2008 25 

odstotkov svetovnega trga zavarovanj 

pokrivale zadruge, vključno s 44 odstotki v 

Nemčiji, 39 odstotki v Franciji, 38 odstotki na 

Japonskem in 30 odstotki tako v ZDA kot v 

Kanadi (V. Zamagni, 2012).

Socialne zadruge, ki so se posebej razširjene 

v nekaterih evropskih državah in v Kanadi, 

predstavljajo novo obliko zadruge, ki je 

izrecno naravnana k povečevanju skupnega 

dobrega. Po tipologiji sodi socialna zadruga 

nekam med tradicionalno zadrugo in nevladno 

organizacijo, navadno vključuje množico 

deležnikov (članov zadruge) in zasleduje cilje, 

ki so v javnem interesu.

V Italiji, kjer je ta tip zadrug najbolj razvit, 

so socialne zadruge v zadnjih dveh desetletjih 

postale ključni igralci na področju socialnega 

sistema. Vse od njihove ustanovitve so v Italiji 

beležile letno rast v višini med 10 in 20 odstotki. 

V letu 2008 je bilo v državi 13,938 socialnih 

zadruge, ki so zaposlovale približno 350,000 

delavcev, vključevale 35,000 prostovoljcev in 

služile 4.5 milijona uporabnikom (Andreaus et 

al., 2012).

V nasprotju s prevladujočim prepričanjem 

nedavne raziskave dokazujejo, da so zadruge 

prisotne v širokem spektru različnih industrij. 

Poleg tega so v nekaterih državah večje kot 

druga podjetja in imajo ponekod celo več 

kapitala. Empirične raziskave tudi kažejo, 

da so stopnje zaposlenosti v zadrugah bolj 

stabilne kot v podjetjih v lasti investitorjev; 

klasična podjetja po navadi prilagajajo število 

zaposlenih, medtem ko delavske zadruge 

prilagajajo plače in s tem varujejo zaposlitve 

(Pérotin, 2012).

Prispevek zadrug k dohodku in zaposlenosti 

je torej vsesplošno pomemben, čeprav ni 

povsod enak. Kljub krizi in procesu odpravljanja 

skupnega lastništva, v katerem so se številne 

zadruge v zadnjih dveh desetletjih pretvorile 

v klasična delničarska podjetja, zadruge niso v 

upadanju.

2.3
Ekonomski učinki zadrug

Kot je poudarilo več nastopajočih na 

konferenci Euricse, je potrebno oceno 

ekonomskega učinka zadrug razširiti preko 

ozkih kvantitativnih kazalcev. Za boljše 

razumevanje vloge zadruge mora biti več 

pozornosti posvečene prispevku, ki ga 

imajo te institucije k celostnemu delovanju 

ekonomskih sistemov.

Prispevek zadrug je prisoten vsaj na petih 

področjih. Prvič, igrajo veliko več kot zgolj 

obrobno vlogo pri zmanjševanju neuspehov 

trga, s čemer izboljšujejo delovanje 

ekonomskega sistema in povečujejo dobrobit 

večjih skupin ljudi (Hansmann, 1996). Ta 

prispevek izvira iz posebnih pravil lastništva 

in upravljanja zadrug. Soobstoj številnih 

različnih podjetij, ki imajo različne lastniške 

strukture in zasledujejo različne cilje, prispeva 

k izboljševanju konkurenčnosti na trgu, kar 

posledično prinaša več izbire za potrošnike, 

pomaga preprečevati vzpostavljanje 

monopolov, znižuje maloprodajne cene, 

odpira priložnosti inovacijam in omejuje 

asimetrijo informacij.

Drugič, zadruge igrajo ključno vlogo v 
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stabiliziranju gospodarstva, zlasti v sektorjih, 

zaznamovanih z visoko stopnjo negotovosti in 

nestabilnosti cen, kot so finance in kmetijstvo. 

Zadružne banke v Evropi in kreditne zveze 

v Severni Ameriki nastopajo kot dejavnik 

stabilizacije bančnega sistema (Birchall, 2012). 

Kot kažejo zgodovinski dokazi iz prejšnjih 

recesij, je stabilizatorska vloga zadrug v časih 

krize ključnega pomena. Se več, prisotnost 

zadrug izboljšuje sposobnost skupnosti 

za boljši odziv na negotove spremembe v 

prihodnosti.

Tretjič, zadruge skrbijo, da je proizvodnja 

dobrin in storitev blizu potrebam ljudi, ki 

jim služi. S proizvodnjo pogosto inovativnih 

dobrin in storitev zadruge odgovarjajo na 

specifične potrebe svojih članov, namesto 

da bi se odzivale na logiko maksimizacije 

dobička. Nudijo lahko tudi dobrine in storitve 

z nizko in negotovo ali celo negativno 

stopnjo dobičkonosnosti, s katerimi se 

klasična delničarska podjetja ne želijo 

ukvarjati, javne oblasti pa jih niso sposobne 

zagotoviti. Storitve z nizko ali negativno 

stopnjo dobičkonosnosti vključujejo socialne, 

zdravstvene, izobraževalne in druge osebne 

ali skupnostne storitve. V primeru negativne 

dobičkonosnosti lahko zadruge pokrijejo 

stroške zahvaljujoč sposobnosti za vključitev 

dodatni virov – kot je prostovoljno delo ali 

donacije ali uporaba cenovno diskriminatornih 

politik. Dokazi na podlagi izkušenj k zadrug 

kažejo, da so prostovoljno delo in donacije 

še posebej pomembne v zagonskem obdobju 

vseh vrst zadrug, ne glede na njiho področje 

delovanja.

Četrtič, zadruge imajo navadno dolgoročni 

pogled na razvoj, saj pogosto postanejo 

proizvodno sredstvo skupnosti, znotraj 

katerih delujejo. Usmerjene so v glavnem v 

dobrobit trenutnih in prihodnjih generacij. 

V skladu z ICA načeli ekonomske udeležbe 

članov številne zadruge na podlagi svojih 

statutov namenjajo delež svojih presežkov v 

skupni in nedeljivi rezervni sklad, ki ne pripada 

individualnim članom, temveč mora biti 

uporabljen v korist vseh in v dobro prihodnjih 

generacij. V nekaterih državah je dolgoročna 

perspektiva zadrug vgrajena v zakonodajo, 

ki od zadrug zahteva, da del svojega letnega 

presežka premaknejo v posebna sredstva, 

ki jih morajo porabiti za reševanje potreb 

skupnosti.

Petič, zadrug prispevajo k pravičnejši 

razdelitvi dobička. Glede na to, da so 

ustvarjene z namenom izpolnjevanja potreb 

svojih članov in ne zato, da bi kopičile dobičke, 

zadruge navadno prerazdelijo svoja sredstva 

bodisi med delavce, preko povečanja plače, 

bodisi med potrošnike, preko znižanja cen.

2.4
Družbena vloga zadrug

Vse od časa njihovega ustanavljanja, 

zadruge niso imele zgolj vloge ekonomskih 

institucij, temveč tudi družbenih akterjev, 

ki so bili izrazito zavezani k reševanju težav 

lokalnih skupnosti ali skupin deležnikov, ki so 

potrebovali pomoč.

Družbeno vlogo zadruge se sicer pogosto 

poudarja, a je le redko predmet sistematične 

analize. Družbeni učinek zadrug je več kot le 

dodatna značilnost ali posledica – je dodana 
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vrednost, ki je ustvarjena prostovoljno in 

predstavlja temeljni del delovanja zadrug.

Hkrati pa se koristni družbeni učinki zadrug 

razlikujejo glede na različne vrste zadrug, 

glede na kontekst delovanja in časovni okvir. 

Poleg regionalnih in sektorskih posebnosti 

je potrebno omeniti, da so zadruge pogosto 

institucionalni odgovor na ekstremne razmere 

pomanjkanja, ki ogrožajo življenja navadnih 

ljudi in da se oblikujejo zahvaljujoč skupnemu 

delovanju družbenih skupin, ki si delijo neko 

skupno identiteto (Defourny and Nyssens, 

2012). Prve zadruge so se osredotočale 

na različne stvari, odvisno od glavne ciljne 

skupine, ki so jo vključevale; v Veliki Britaniji 

so to bili potrošniki, v Franciji obrtniki in v 

Nemčiji kmetje, mestni obrtniki in trgovci 

(Münkner, 2012). Družbena vloga zadrug se 

dobro odraža v Raiffeisenovi ideji krščanstva 

v akciji, Schulze-Delitschevi ideji samopomoči, 

ideji Rochdale pionirjev o emancipaciji 

delavcev in ideji Victorja Huberja o aktivnem 

samoizobraževanju. 

Zgodovinski dokazi kažejo, da so rešitve 

zadrug v primerjavi s profitno usmerjenimi 

podjetji bolj vključujoče in bolj usmerjene 

k zasledovanju ciljev v splošnem interesu, 

s pozitivnimi učinki za dobrobit skupnosti. 

Finančne zadruge po navadi merijo na 

premagovanje finančne izključenosti, 

potrošniške zadruge zagotavljajo dobavo 

osnovnih dobrin in s tem skrbijo za preživetje 

celotnih gospodinjstev, kmetijske pa so 

glavno institucionalno orodje s katerim se 

samostojni kmetje odzivajo na trg, ki je v 

lasti velikih prodajalcev, s čemer poskušajo 

obdržati svojo vlogo kot kmetje in zaščitniki 

lokalnih ekonomij. 

Zgodnje zadružne iniciative so bile globoko 

zakoreninjene v “kolektivnem zavedanju”, 

ki je poskušalo izboljšati dobrobit skupnosti 

(Defourny and Nyssens, 2012). Vendar pa so 

se skozi leta zelo razdrobile, glede na njihovo 

lokacijo in področje delovanja. V državah, 

kjer so trgi bolj razviti, se je oslabila njihova 

družbena zaveza in so se v nekaterih primerih 

razvile v podjetniške oblike, ki se od podjetij v 

lasti investitorjev razlikujejo le se po lastniških 

pravicah in ne več toliko po njihovih širših 

družbenih ciljih. V nekaterih drugih državah, 

vključno z mnogimi v Latinski Ameriki, pa so 

se zadruge razvile v širša družbeno-usmerjena 

podjetja. V zadnjih desetletjih so se vzpostavile 

nove vrste zadrug z deklariranimi družbenimi 

cilji, mnoge od njih delujejo na novih področjih 

delovanja. Socialne zadruge so denimo 

globoko zakoreninjene v kolektivnih oblikah 

zavedanja, kot so na primer potreba po 

spodbujanju družbene pravičnosti, zaščiti 

okolja ter podpori družbenemu in poklicnemu 

vključevanju deprivilegiranih posameznikov. V 

socialnih zadrugah skupne koristi niso samo 

neposredna posledica ekonomske aktivnosti, 

temveč so ključni element, ki motivira člane za 

vključitev v aktivnosti (Defourny and Nyssens, 

2012).

Izjava o identiteti in načelih zadrug (The 

Statement of Cooperative Identity and 

Principles), sprejeta s strani ICA leta 1995, 

vključuje sedmo načelo, to je “skrb za 

skupnost”, ki pojasnjuje in oživlja družbeno 

dimenzijo različnih vrst zadrug (MacPherson, 

2012). Namen vključitve tega načela je bilo 

nasprotovati usmerjenosti zadrug k večjemu 
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poudarjanju ekonomskih koristi članstva, 

povezanih z razdelitvijo presežkov v skladu s 

sodelovanjem člana, namesto k poudarjanju 

družbenega učinka. S potrditvijo povezave 

med zadrugami in njihovimi skupnostmi je to 

načelo izpostavilo dve značilni potezi: skrbno 

pozornost zadrug do družbenih posledic 

njihovega delovanja ter njihovo odgovornost 

skrbi za skupnosti, v katerih delujejo. 

Zavezanost zadrug skupnosti pa pričakovano 

privede do primerjalnih prednosti, kakor se je 

to pokazalo v izkušnjah kreditnih zadrug, ki 

črpajo svojo moč iz svoje vpetosti v lokalno 

okolje in vključevanja v življenje skupnosti. 

Poleg tega imajo zadruge glede na svoje 

cilje in člansko strukturo notranje vgrajeno 

sposobnost odzivanja na nove izzive skupnosti, 

z vzpostavljanjem poslovnih aktivnosti na 

širših področjih delovanja (MacPherson, 2012).

Družbena usmerjenost zadrug proizvaja 

številne koristne učinke. Prvič, zahvaljujoč 

njihovi vpetosti na lokalni ravni – ki jo omogoča 

sodelovanje množice deležnikov, vključno 

s člani, prejemniki storitev in zaposlenimi – 

zadruge prispevajo k povečevanju družbenega 

kapitala in h krepitvi odnosov zaupanja znotraj 

skupnosti. Na zadruge lahko torej gledamo kot 

na učinkovito orodje za razvijanje državljanske 

kulture oz. vzorcev vedenja in posledično 

družbenih vrlin (Dasgupta, 2012). Pozitivni 

vpliv, ki ga imajo zadruge na družbeno 

kohezijo, izvira iz njihove sposobnosti 

institucionaliziranja ključnih pravil, ki 

zagotavljajo dosego vzajemno koristnih 

izmenjav. Zadruge se ponašajo z vzajemno 

pripadnostjo in naklonjenostjo, ki izvira iz 

soodvisnosti sredstev in virov, ki si jih delijo 

člani, in slednji imajo skupni cilj, ki pogosto 

sovpada s splošnim dobrim. Poleg tega 

lahko na zadruge gledamo kot na institucije, 

ki med ljudmi, ki v njej združujejo svoje vire, 

prevajajo neformalne dogovore v posebne 

pogodbe, saj članom prinašajo spodbude za 

to, da se držijo dogovorjenega. Zadruge lahko 

tako smatramo kot zunanji spodbujevalec 

oz. generator družbeno usmerjenih vedenj 

(Dasgupta, 2012).

Drugič, zadruge preko zaščite dohodka in 

zaposlovanja pomagajo reševati probleme, 

ki bi sicer ostali v odgovornosti javnih politik. 

Dokazale so zmožnost, da lahko bolje kot 

klasična delničarska podjetja ustvarjajo in 

ohranjajo delovna mesta v nazadujočih tržnih 

razmerah. Delavski odkupi so v nekaterih 

državah čedalje bolj pogosti in predstavljajo 

odziv zaposlenih, ki so v skrbeh glede izgube 

službe. Kot so pokazali nedavni prevzemi v 

več državah, lahko zadruge ob pojavu globoke 

krize rešujejo delovna mesta (Pérotin, 2012). 

Čedalje bolj je prisotno zavedanje, da ima 

nezaposlenost globlje učinke kot zgolj strogo 

ekonomske posledice, predvsem na zdravje. 

Če lahko delavske zadruge ustvarijo ali 

ohranijo delovna mesta za svoje zaposlene, 

imajo tudi pozitivne posledice za javne izdatke 

in zdravstveno stanje v svojih skupnostih. 

Poleg tega zadruge, kadar dopolnjujejo 

javno zagotovljene socialne storitve preko 

nudenja novih storitev, ki zapolnjujejo vrzeli v 

zagotavljanju javnih storitev, ustvarjajo nova 

delovna mesta.

Tretjič, zadruge se ne omejujejo izključno 

na ustvarjanje novih možnosti zaposlovanja; 

pogosto pomagajo deprivilegiranim delavcem, 
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ki so izključeni ali jim grozi izključenost s trga 

dela. V nekaterih državah zadruge izrecno 

favorizirajo delavce, ki so diskriminirani s strani 

podjetij v lasti investitorjev in jim zagotavljajo 

ustrezna usposabljanja na delovnem mestu, da 

jim pomagajo preseči njihove pomanjkljivosti 

oz. šibke točke (Defourny and Nyssens, 2012).

Družbene koristi, ki jih ustvarjajo zadruge, 

se le redko upoštevajo v okviru analiz, ki 

primerjajo uspešnost različnih tipov podjetij, 

saj so tovrstne analize navadno zasnovane 

na zelo ozkih kriterijih merjenja učinkovitosti. 

Večina teh kriterijev in primerjav je naklonjena 

podjetjem v lasti investitorjev, saj ne upošteva 

družbenih ciljev, samodejnih učinkov in 

kolektivnih koristi, ki jih proizvajajo zadruge. 

Taksen pristop ni samo epistemološko 

napačen, ampak tudi nezmožen razvijanja 

ustreznih politik (S. Zamagni, 2012).
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3
Zadruge se pogosto soočajo z velikimi 

ovirami, ki zavirajo njihov razvoj. Te ovire 

izvirajo iz šibkih zakonodajnih okvirjev, 

neustrezne regulacije trgov in neustreznih 

politik, kakor tudi slabo razvitih vodstvenih 

praks, ki jih prevzemajo zadruge.

3.1
Zakonodaja na področju zadrug

Medtem ko je zakonodaja na področju 

profitno usmerjenih podjetij po državah 

relativno uniformna, pa se na področju zadrug 

zelo razlikuje, medtem ko je v določenih 

državah celo ni. Te razlike je težko razumeti 

glede na velike napore na mednarodni ravni 

za spodbujanje skupnega koncepta vrednot 

in načel delovanja zadrug. To je poudarila tudi 

ICA v Izjavi o identiteti in načelih zadrug iz leta 

1995 – dokument, ki je bil leta 2001 uradno 

priznan s strani OZN in leta 2002 s strani 

Mednarodne organizacije dela (Münkner, 

2012). Pomanjkanje te usklajenosti ima dve 

glavni posledici: prvič, spodkopava ali omejuje 

vidnost in uporabo zadružnih oblik lastništva, 

kot drugo pa preprečuje internacionalizacijo 

zadružnega poslovanja in slabi priložnosti 

interakcije med zadrugami s sedeži v različnih 

državah.

Zakonodaja na področju zadrug je velikokrat 

bolj omejujoča kot spodbujajoča. V nekaterih 

državah zakonodaja omejuje sektorje, kjer je 

delovanje zadrug dovoljeno in tudi razpon 

dovoljenih aktivnosti njihovih članov. Dodatne 

ovire so prisotne v obliki visoko zastavljenega 

minimalnega števila članov ali velikosti 

sredstev, potrebnih za ustanovitev nove 

zadruge. Poleg tega je postavljenih veliko 

omejitev glede širine in oblike dovoljenega 

poslovnega delovanja, posebno v državah, 

Ovire pri
razvoju
zadrug 
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kjer so zadruge se vedno opredeljene kot 

nepodjetniške entitete.

Nizek ugled, ki ga imajo v splošnem 

zadruge, je spodbudil nekatere nacionalne 

zakonodajalce, da so dopustili ali favorizirali 

proces lastniške pretvorbe zadrug. To se 

je denimo dogajalo tam, kjer zakonodaja 

dopušča preobrazbo družb za vzajemno 

pomoč in zadrug v profitno usmerjena 

podjetja, s posledičnim tveganjem, da so izbire 

teh preobrazb vodene s strani oportunističnih 

članov ali menedžerjev, ki jih prvenstveno 

zanima prevzem nadzora nad sredstvi zadrug.

3.2
Regulacija trga

Zadrugam lahko polno izkoriščanje 

njihovih primerjalnih prednosti preprečuje 

regulacija na trgu. Medtem ko so v nekaterih 

primerih regulacije trga nevtralne ali celo 

naklonjene zadrugam, pa v drugih primerih 

pravila konkurence omejujejo njihov razvoj. 

Konferenca Euricse je izpostavila več primerov 

tržne regulacije, ki je imela negativne 

posledice.

Kadar je zasnovana tako, da ne upošteva 

specifičnosti zadrug, regulacija finančnih trgov 

ovira razvoj zadružnih podjetij v kreditnem 

sektorju. Mednarodni računovodski standardi 

in mednarodna finančna pravila kot so 

Baselski sporazumi, omejujejo razvoj in rast 

zadrug, s tem ko vsiljujejo kapitalizacijske 

sheme, sisteme upravljanja likvidnosti in 

upravljavske mehanizme, ki ne jemljejo v 

obzir posebnosti zadružnega modela (Grillo, 

2012). Nesposobnost prepoznavanja posebne 

narave zadrug lahko zadružnim bankam 

povzroči nesorazmerne regulatorne stroške in 

zmanjša dostop do kreditov malim podjetjem 

in gospodinjstvom (Ferri, 2012).

Podobno lahko na področju zagotavljanja 

javnih storitev institucije, pristojne za varstvo 

konkurence, poskušajo zaščititi uporabnike 

pred tržnim monopolom dobaviteljev z 

uveljavljanjem pravil in omejitev, ki zadrugam 

povzročajo dodatne stroške. Ta pravila 

predpostavljajo izključno obstoj podjetij v 

lasti investitorjev. Kadar so na trgu prisotne 

tudi zadruge, pa so ta ista pravila in omejitve 

odveč in prinašajo nepotrebne stroške, saj so 

uporabniki s strani zadružnih lastniških oblik 

že tako zaščiteni. Do podobnih razmer prihaja 

na področju sektorja storitev v splošnem 

interesu. Zadruge so lahko oškodovane zaradi 

neenakih postopkov sklepanja provizije pri teh 

storitvah, kadar postopek sklepanja temelji na 

kriteriju, ki ne prepoznava v osnovi različnih 

značilnosti zadrug in profitno usmerjenih 

podjetij.

3.3
Podporne politike

Zadrugam navadno koristijo javne politike, 

oblikovane s ciljem podpore zagonu in 

konsolidaciji novih podjetniških iniciativ. Ker 

so tovrstni ukrepi včasih uvedeni posebej 

v podporo zadrugam, obstaja splošno 

prepričanje, da so zadruge favorizirane v 

primerjavi s profitno usmerjenimi podjetji. 

To je zelo posplošen zaključek. V resnici so 

politike v podporo zadrugam pogosto šibke, 

kontradiktorne ali kontroverzne. 
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V nekaterih državah zakonodaja zadrugam 

odreka polni status “podjetja” in jim s 

tem odvzema ugodnosti, ki so jih deležna 

profitno usmerjena podjetja. Subvencije za 

zaposlovanje so denimo članom ali zaposlenim 

v zadrugah včasih nedostopne. V nekaterih 

drugih državah pa zakonodaja obremenjuje 

zadruge z zavezami in zahtevami, ki za 

klasična podjetja ne veljajo. Primeri tega so 

denimo zahteve, da se zadruge ravnajo po 

pravilih obveznega blokiranja dela sredstev, 

niso pa, v imenu konkurence, upravičene do 

spodbud in davčnih ugodnosti. Poleg tega 

pogosto niso upravičene niti do spodbud in 

davčnih ugodnosti, ki veljajo za neprofitne 

organizacije, pa čeprav zadruge zasledujejo 

iste družbene cilje in javni interes.

3.4
Vodstvene in upravljavske prakse

Zadruge se soočajo s številnimi izzivi, 

ko zasledujejo cilje ekonomske uspešnosti 

in hkrati poskušajo ostati zveste svojim 

vrednotam in ustanovnim načelom. Boriti se 

morajo, da sprejmejo upravljavske prakse, ki 

odražajo njihovo etiko.

Klasične upravljavske prakse so pogosto 

neustrezne za vodenje zadrug. Pomanjkanje 

programov izobraževanja in usposabljanja, ki 

bi bili prilagojeni potrebam zadrug, pelje v to, 

da vodstvo prevzema prakse in orodja, ki so 

v neskladju s poslanstvom zadruge. Čeprav 

sta se število in velikost v mnogih sektorjih 

povečala in so postale bolj učinkovite, je 

način upravljanja ostala njihova šibka točka 

(V. Zamagni, 2012). Kopiranje praks klasičnih 

delničarskih podjetij zanemarja potencial, 

da razvijejo alternativne modele, ki so bolj 

učinkoviti in skladni z zadružno lastniško 

obliko.

Šibko vodstvo ima več negativnih posledic: 

spodbuja zadruge, da posnemajo prakse 

klasičnih delničarskih podjetij; ovira zadruge 

pri izkoriščanju njihovih ključnih prednosti, 

predvsem teh, ki izvirajo iz močne in aktivne 

skupnosti članov; in spodbuja proces lastniške 

pretvorbe s strani oportunističnih članov in 

vodstva.

Do pomanjkanja konsistentnih vodstvenih 

praks prihaja predvsem v času, ko se zadruge 

povečajo in se poveča heterogenost interesov 

njihovega članstva. To težavo bi načeloma 

lahko reševali skozi inovativne strategije 

upravljanja. Vendar pa se zadruge pogosto 

znajdejo ujete med izomorfne tendence in 

ideološke upravljavske rešitve. Tako je lahko 

eksperimentiranje z inovativnimi strategijami 

ovirano zaradi pasivnega sprejemanja 

ekskluzivnih modelov skupščin in odborov, ki 

so izvoljeni na podlagi načela “en član, en glas” 

(Hansmann, 2012). Istočasno empirični dokazi 

kažejo, da obstaja več strategij upravljanja, 

s katerimi je možno voditi zadruge in znižati 

lastniške stroške, tudi če so prisotni različni 

interesi. Vendar pa so bile te inovativne 

strategije le redko temeljito analizirane in 

formalizirane in zato njihova uporaba v praksi 

ni bila prav pogosta.

Govorci na konferenci so predstavili primere 

teh procesov. Študije primerov Mondragona 

in zadružnih bank na Finskem so pokazale, 

da je institucionalna prilagoditev pomemben 

dejavnik uspeha. Zahvaljujoč njunim 
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sposobnostim prilagajanja spreminjajočim 

se razmeram skozi oblikovanje inovativnih 

upravljavskih rešitev sta obe omenjeni 

skupini dokazali svojo sposobnost izjemnega 

uspevanja ob hkratnem odzivanju na pritiske 

za ohranjanje demokracije (Jones and Kalmi, 

2012).
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Razumevanje  
zadrug4

Da bi lahko presegli prepoznane ovire 

in učvrstili ekonomski učinek in družbeno 

vrednost zadrug je potrebno oblikovati 

nov  okvir razumevanja njihovega delovanja. 

Eden od ključnih ciljev Euricse konference 

je bil prav v razsvetlitvi  razvoja teoretičnih 

podlag, ki lahko pomagajo obrazložiti naravo 

in smisel zadružnih podjetij. Konferenca je 

identificirala oboje, tako  omejitve s katerimi 

se srečujejo klasične ekonomske teorije kot 

tudi teoretične inovacije, ki smo jim priča v 

zadnjem obdobju, ki lahko predstavljajo novo 

podlago za razumevanje zadrug.

4.1
Omejitve klasičnih ekonomskih teorij 

Vsi udeleženci konference so se strinjali, 

da je potrebno postaviti pod vprašaj splošno 

ekonomsko prepričanje, da so zadružni  

poslovni modeli manj učinkoviti kot klasična 

delničarska podjetja. Kar nekaj strokovnjakov 

je opozorilo na neustrezna startna izhodišča 

klasičnih ekonomskih teorij, ne le v primeru 

obravnave zadružnega poslovnega modela, 

temveč obravnave ekonomskih in družbenih 

sistemov kot takih. 

Posebna pozornost je bila posvečena trem 

ključnim omejitvam obstoječih ekonomskih 

teorij: Prva  leži v predpostavki, da je ključni 

pogoj učinkovitosti poslovanja tržnih 

dejavnikov (agentov) v njihovi specializaciji. 

Ekonomisti običajno predpostavljajo, da 

bolj ko je maksimizirana specializacija 

dejavnosti, bolj bodo proizvodni dejavniki 

(agenti) učinkoviti, bolj bo možno 

izkoristiti  razpoložljive tehnologije in s tem 

doseči maksimalno učinkovitost. Takšna 

predpostavka zanemarja učinkovitost, ki 

jo je možno doseči skozi sodelovanje med 
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proizvodnimi dejavniki (agenti) v skupnem 

izvajanju ekonomske dejavnosti, kar omogoča 

notranjo sinhronizacijo kompleksnejših 

rešitev, namesto specializacije za posamezne 

ozke dejavnosti.    

Druga omejitev je v predpostavki da so 

konkurenčni trgi in tržna pogajanja najbolj 

učinkoviti družbeni instrumenti za koordinacijo 

neodvisnih in specializiranih proizvodnih 

dejavnikov (agentov). K temu je potrebno 

dodati še predpostavko, da  je konkurenčnost 

naravna svojina tržnih sistemov oz. da jo je 

možno vzpostaviti skozi ustrezno regulacijo 

trgov. Seveda pa obstaja dejstvo, da v mnogih 

primerih tržišče ni, niti ne more postati 

popolnoma konkurenčno in tako trg sam po 

sebi ni sposoben generirati ustreznih socialnih 

dobrobiti. V takšnih pogojih je sklicevanje na 

uporabo tržnega urejanja seveda strukturno 

omejeno.   

Tretja predpostavka je, da so ekonomski 

dejavniki (agenti) popolnoma racionalni in 

delujejo zgolj za lasten interes, zato jih je 

možno opredeliti skozi pridobitno funkcijo, 

ki jo predstavlja zgolj ena  determinanta: 

maksimiziranje neto ustvarjenega dohodka, 

to je dobička, ki se generira skozi njihovo 

participacijo, v katerikoli vrsti ekonomske 

aktivnosti. Ta poenostavitev žal ni sposobna 

v celoti obrazložiti realnega obnašanja 

ekonomskih dejavnikov (agentov), ki niso 

nujno vedno in zgolj motivirani z denarnimi 

nagradami. Se več, ne more v celoti obrazložiti, 

zakaj se ekonomske transakcije dogajajo tudi 

v primerih, ko ni pričakovati maksimalnih 

denarnih dobičkov. Možno je opredeliti vsaj 

dva razloga za takšno ravnanje; prva možna 

obrazložitev je v tem, da so tržne menjave lahko 

tudi posledica notranjih motivacij posameznih 

ekonomskih agentov, kot je npr. srednjeročna 

stabilizacija dohodkov v delavskih zadrugah, 

ali pa priložnost za prodajo po poštenih cenah 

v okviru notranjih, začasno dogovorjenih 

pogojev, v okviru  kmetijskih zadrug.  Drugi 

razlog je v tem, da  ekonomski agenti niso 

vodeni zgolj z notranjo motivacijo, temveč 

tudi skozi družbeno motivacijo, kot so npr. 

vzajemnost, moralne obveze ali preference 

v smislu organizacije procesov, ki lahko 

prevladajo ali pa se kombinirajo z motivatorji 

maksimizacije  dobička. Širši pogled na 

kompleksnost obnašanja  posameznikov 

kot tržnih agentov so razvili ekonomisti 

behavioristi, ki poudarjajo, da je človeška 

sposobnost za sodelovanje zasnovana na 

“močni vzajemnosti” (Ben-Ner and Ellman, 

2012; S. Zamagni, 2012).

Prav nič čudno ni, da teorije, ki zanemarjajo 

omejitve izhodišč, na katerih so zasnovane, 

ne morejo pojasniti ekonomske narave 

delovanja zadrug. Vzemimo denimo samo 

primer “nepričakovanega tržnega odziva” oz. 

ne odziva delavskih zadrug, kjer se v primeru 

klasične ekonomske teorije pričakuje, da bodo 

v primeru porasta vhodnih stroškov ali znižanja 

cen na trgu znižale število zaposlenih, da bi 

ohranile nivo dobička. Zadnje raziskave kažejo, 

da se delavske  zadruge ne odzivajo na tržne 

šoke z odpuščanjem oz. so bolj kot klasična 

podjetja usmerjene v stabilno zaposlovanje 

(Pérotin, 2012). Podobno je s tako imenovano 

pričakovano strukturno neučinkovitostjo 

zadrug kot posledico nekontroliranega 

vedenja delavcev/solastnikov, katerih 
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odločitev ni moč kontrolirati in usmerjati. 

Takšno pojmovanje zanemarja vlogo notranjih 

motivacij posameznikov, ki so običajno ključni 

dejavniki, ki usmerjajo odločitve članov 

zadrug. 

Če povzamemo - interpretacije ekonomskih 

dogajanj, ki temeljijo na dvomljivih 

predpostavkah, ne predstavljajo dobre 

osnove za razumevanje načina delovanja 

zadružnih podjetij.  

4.2
Nova teoretična spoznanja

Da bi razumeli delovanje zadružnih 

poslovnih modelov, je nujno da razumemo 

tržno urejanje odnosov, kot le eno možno pot 

za zagotavljanje skupnega dobrega. Slednja 

temelji na predpostavki, ki jo delijo mnogi 

klasični ekonomisti, češ, da je posebnost 

tržnega urejanja ekonomskih razmerij v 

njegovi sposobnosti, da učinkovito upravlja 

z menjavo, v kateri vsi sodelujoči  udeleženci 

pridobijo pošteno korist, s tem ko med seboj 

izmenjujejo in distribuirajo  proizvode ali 

storitve.

Resnica pa je, da lahko tudi alternativni 

mehanizmi, ki temeljijo na hierarhičnem ali 

sodelovalnem modelu odnosov, prav tako 

zagotavljajo skupno dobro. Po mnenju klasične 

ekonomske teorije lahko v primeru, da  trg  ne 

deluje  dobro, oz. pride do večjih neravnovesij, 

tako javne agencije kot podjetja, ki temeljijo 

na mešanici klasičnih in alternativnih 

mehanizmov, postanejo bolj učinkovite pri 

zagotavljanju skupnega dobra. No, ključno v 

vsem je spoznanje, da ne delujejo vsa podjetja 

po enakih značilnostih. Tako javne agencije 

kot klasična profitno usmerjena podjetja 

delujejo po hierarhičnih modelih upravljanja. 

Še več, klasična delničarska podjetja v 

glavnem delujejo po pogodbenih odnosih, ki 

udejanjajo osnovne principe tržne menjave, 

lahko bi jih poimenovali kot “zasebne trge”, 

kjer odnosi med agenti temeljijo na osebnem 

interesu in denarnih menjavah (Heath, 2006). 

Posledično zato delničarska podjetja zelo 

pogosto propadejo, pod podobnimi pogoji 

kot propadajo trgi.

Za razliko od delničarskih podjetij zadruge 

v glavnem temeljijo na prostovoljnem 

sodelovanju. To v posebnih pogojih omogoča 

razvoj njihovih edinstvenih konkurenčnih 

prednosti, odvisno seveda od tipa ekonomskih 

transakcij, ki se odvijajo v posameznem 

primeru. Zadruge imajo veliko prednosti 

v primeru, ko koordinacija tržnih agentov 

ni možna zgolj na klasičnih ekonomskih 

dejavnikih in individualnih podjemih. V resnici 

obstaja mnogo situacij, ko se zagotavljanje 

skupnega dobrega preprosto lahko zgodi 

samo na podlagi medsebojnega zaupanja 

tržnih agentov, ki se z namenom uresničevanja 

skupnih ciljev odločijo za sodelovalni namesto 

zasebni interes, ko prevladajo motivi in 

poslovna kultura vzajemnosti. Ko dogovorni 

odnosi proizvedejo dobrobiti, ki so večje od 

tistih, pridobljenih skozi klasične poslovne 

modele, potem zadruge lahko gradijo na 

prednostih ekonomije obsega. To je npr. tipična 

situacija, ki se pojavlja v kmetijskih zadrugah. 

Denimo vzajemne zavarovalnice ali  zadružne 

zavarovalnice lahko mnogo učinkoviteje 

zavarujejo združena tveganja velikega števila 
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članov zadruge, kot to zmorejo klasične tržne 

rešitve. Kadar učinkovitost predpostavlja, 

da “agenti govorijo resnico”, lahko zadruge 

mnogo učinkoviteje prenašajo informacijo. In 

končno, zadruge imajo nedvomno  prednost 

v učinkovitosti, kadar proizvode in storitve 

karakterizirajo pozitivne eksternalije, ki ne 

morejo biti internalizirane, kar posledično 

pomeni nezmožnost, da bi se uporabniku 

zaračunala polna vrednost produkta samo 

skozi njegovo ceno. 

Vse te situacije imajo zelo široke dimenzije 

v ekonomskem poslovanju in obstaja široko 

polje aktivnosti, primerno za delovanje 

različnih vrst zadrug, vključujoč zadruge s 

socialnimi cilji in poslanstvom. 

Ključnega pomena je razumevanje 

diverzifikacije ekonomskih institucij, ki 

narekuje potrebo po upoštevanju posebnih 

karakteristik, ki zadružne poslovne modele 

ločijo od ostalih poslovnih modelov. Posebne 

karakteristike so povezane z nevidno 

povezanimi ekonomskimi in neekonomskimi 

vlogami zadrug, s principi, ki usmerjajo 

aktivnosti, s statutarnimi okviri, v katerih 

delujejo zadruge. Vse te posebnosti korelirajo 

s posebnimi izzivi upravljanja in koordinacije  

različnih tipov zadrug.

Takšno razumevanje ima štiri ključne 

implikacije: 

Konkurenčna prednost v smislu tržnih 

menjav, ki jo imajo zadrug v primerjavi z 

delničarskimi podjetji in javnimi institucijami, 

izhaja iz njihove močne zaslombe na  

skupnostno motivacijo in ne na osebni 

interes. Zadruge so manj podvržene 

“soliranju” kot drugi poslovni modeli. Dodatni 

razvojni vir v zadrugah predstavlja “skupna 

notranja motiviranost članstva” in vse analize 

učinkovitosti bi te dejavnike morale upoštevati 

(S. Zamagni, 2012).

Druga implikacija se nanaša na družbeno 

koristnost. Zadruge preživijo in se razvijajo na 

področjih, kjer prevladujejo netržni mehanizmi 

in kjer skupni interesi prevladajo nad 

individualnimi. Takšen je primer posojilnega 

sektorja, kjer organizacije, ki temeljijo na 

odnosih zaupanja, prispevajo k izmenjavi 

informacij. Prav tako lahko do tega pride v 

kmetijskem sektorju, kjer sodelovanje med 

kmetovalci omogoča doseganje ekonomije 

obsega v aktivnostih, ki niso predmet delitve 

dela (Valentinov et al., 2012). Podobni 

so primeri v vzajemnih družbah, ki svojo 

učinkovitost dosegajo z združevanjem tveganj 

in v primeru socialnih, ki so učinkovite, kadar 

generirajo pozitivne eksternalije, katerih ni 

možno internalizirati. 

Tretja implikacija se nanaša na razvojni 

potencial zadrug. V skladu s predlaganim 

novim teoretičnim okvirjem imajo zadruge 

velik potencial za svoj razvoj po vsem 

svetu. V državah v razvoju glede na nizko 

stopnjo dohodkov, nerazvite tržne menjave 

in nerazvite sisteme socialne varnosti 

obstaja velika potreba po zagotavljanju 

skupnega dobrega na podlagi sodelovalnih 

mehanizmov. V industrializiranih deželah pa 

narašča potreba po novih in diverzificiranih  

socialnih in komunalnih storitvah, ki generirajo 

pozitivne eksternalije. 

Četrta implikacija vključuje omejitve, s 

katerimi se srečujejo zadružna podjetja. 
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Zadruge običajno izgubljajo konkurenčno 

prednost v odgovarjanju na napake trga takoj, 

ko trgi postanejo bolj konkurenčni. Ne glede 

na to pa se razvoj konkurenčnosti ohranja 

na specifičnih trgih in v specifičnih pogojih 

poslovanja; pravzaprav vključuje samo tiste 

aktivnosti, kjer se delitev dela  lahko povečuje 

in napake v delovanju trgov vztrajajo daljše 

časovno obdobje, nakar se  postopno 

odpravljajo samodejno ali pa skozi posebno 

regulacijo. Zadruge lahko še vedno igrajo 

pomembno vlogo tudi ko se konkurenčnost 

trgov okrepi, če sprejmejo ustrezne tržne in 

organizacijske strategije, ki povečajo dodano 

vrednost njihovih produktov. 

Če povzamemo, odločitev o ustanovitvi 

različnih zadružnih tipov, njihovo preživetje 

in njihov prispevek k ekonomskemu in 

družbenemu razvoju se lahko utemelji skozi 

prednosti, ki jih ima zadruga v primerjavi s 

profitno usmerjenim podjetjem. Konferenca 

Euricse je prepoznala dve  pomembni dejstvi. 

Prvič, mnogi sodelujoči so skozi različne 

perspektive soočili poglede o tem ali  zadruge 

vendarle ostajajo marginalni del ekonomije in 

tržne menjave, medtem ko profitno usmerjena 

podjetja ostajajo najbolj učinkovite družbene 

institucije. Ugotovili so, da to prepričanje 

temelji na teoretičnih predpostavkah, ki 

imajo mnogo pomanjkljivosti, zato ni povsem 

relevantno. In drugič, rezultati raziskovalcev 

so pokazali na potrebo po razvoju novih 

teoretičnih modelov, ki bodo bolj konsistentni 

z dejanskimi zgodovinskimi rezultati in 

empiričnimi analizami delovanja zadrug. 

Čeprav so potrebni novi teoretični modeli, ima 

že samo prepoznanje te teme in prečiščenje 

nekaterih dejavnikov pomembne implikacije 

pri operativnem delovanju zadrug.
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Trendi
in izzivi 5

Prihodnost prinaša zadrugam mnoge izzive. 

Globalna kriza ni le pokazala, da so zadruge  

lahko bolj odporne in vzdržne kot profitno 

usmerjena delničarska podjetja, temveč je  

postavila na plano vse slabosti prevladujočega 

modela ekonomskega poslovanja, ki je 

osredotočen na dva prevladujoča tipa 

organizacij: profitno usmerjena podjetja, 

ki jih regulira trg in javne institucije, ki jih 

regulira država. Potrdila je nesposobnost 

profitno usmerjenih podjetij, da zagotovijo  

dobrobit za vse, še posebno kadar menjava 

ni v dobrobit obeh vključenih strani. Se več, 

razgalila je vso nesposobnost javnih agencij, 

da bi se ustrezno soočile z napakami tržnega 

delovanja profitnih podjetij ter zadostile 

naraščajočim potrebam na drugi strani. Kriza 

je pokazala, da privatizacijske politike, ki delijo 

družbene vloge med profitna podjetja in javne 

agencije niso prave oz. vzdržne. Nasprotno, 

večina privatizacijskih procesov po letu 1980 ni 

prinesla pričakovanih rezultatov. Nasprotno, 

povzročila je ogromen porast neenakosti, 

zlorabo naravnih virov ter rast negotovosti in 

siromaštva.  

Zavedanje o omejitvah obstoječega 

ekonomskega sistema in organizacije, ki 

pretirano poveličuje konkurenčnost na 

podlagi osebnih interesov posameznika, v 

zadnjem obdobju vodi v smer razvoja strategij 

družbeno odgovornega inovacijskega 

managementa, ki temelji na sodelovanju 

profitno usmerjenih podjetij. Prav razvoj 

različnih oblik sodelovanja mnogi analitiki 

vidijo kot ključno orodje izhoda iz krize. 

Posledično se pojavlja vse več tradicionalnih 

in novih tipov in form zadrug. Pričakuje se, 

da bodo tradicionalne zadruge odigrale 

pomembno vlogo pri zagotavljanju finančnih 



24
cOnfeRence RePORT  SPOdbujAnje RAZumeVAnjA ZAdRug ZA bOLjši SVeT

storitev, stanovanjski in prehranski oskrbi ter 

razvoju novih delovnih mest. Zadružne banke 

in hranilnice se morajo razvijati pospešeno, saj 

so se pokazale mnogo manj tvegane od velikih 

korporativnih  bank, uspele so celo povečati 

zaupanje in pritegniti nove uporabnike/člane. 

Kmetijsko-prehranske zadruge bodo igrale 

vedno pomembnejšo vlogo v zagotavljanju  

preživetja kmetovalcev na eni strani in 

prehranske oskrbe po drugi, ki postaja strateški 

cilj v času naraščajoče potrebe po hrani, zaradi 

klimatskih sprememb in rasti prebivalstva. 

Zelo pomembno vlogo bodo odigrale tudi pri 

zagotavljanju prehranske varnosti, varstvu 

okolja in promociji trajnostnega modela 

razvoja. Mnoge novo-nastajajoče delavske 

zadruge dokazujejo svojo pomembno vlogo, 

ki jo lahko odigrajo kot varuhi zaposlitev in 

generatorji novih delovnih mest, v pogojih 

naglega zmanjševanja zaposlenosti in porasta 

nezaposlenosti. Še več, obstaja vrsta področij, 

kjer moč zadruga sploh še ni v celoti izkoriščena. 

Ta vključujejo področja osebnih storitev, 

socialno-varstvenih storitev, izobraževalnih 

storitev in zdravstvenih storitev. Za ta 

področja je značilen nagel porast potreb, na 

drugi strani pa proračunske omejitve za razvoj 

javnih storitev. Medtem kvaliteta ponudbe 

profitno usmerjenih zasebnih storitev variira 

in je negotova. Podobno opažanje velja za 

vzajemne družbe, ki lahko kompenzirajo 

vedno manjše zagotavljanje zdravstvenih 

storitev in storitve dolgotrajne oskrbe, ki jo 

zagotavljajo javni skladi in zavarovalnice. 

Naslednji rastoči sklop za razvoj zadrug so 

komunalne storitve, vključujoč upravljanje s 

kulturnimi ustanovami in kulturno dediščino, 

oskrba z vodo, upravljanje z odpadki, javni 

prevoz in  obnovljivi viri energije. Vsa ta 

področja trenutno obvladujejo naravni 

monopoli ali pa nizka in negotova donosnost 

javnih podjetij. Zadružna podjetja v takih 

primerih predstavljajo najboljšo možno obliko 

upravljanja, ker temeljijo na participaciji 

članstva in modelih dobrega upravljanja.

Rastoče polje za razvoj je formalizacija 

mrež obrti, mikro in malih podjetij tudi izven  

kmetijsko-ribiškega sektorja. Zadruge lahko 

učinkovito zagotavljajo skupne aktivnosti 

za skupine mikro agentov, kot so raziskave, 

razvoj novih produktov in promovirajo razvoj 

trgov, skrbijo za razvoj produktivnosti in 

konkurenčnosti članic. 

Na konferenci je bilo prikazano več tipov 

novih zadrug in inovativnih modalitet 

tradicionalnih zadrug. Postaja jasno, da bi  

zagotavljanje stalne izmenjave dobrih praks 

lahko bolje prispevalo k vzajemnemu učenju 

in s tem k preporodu in krepitvi zadružnih 

poslovnih modelov širom po svetu.
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Priporočila
za delovanje6

Za popoln izkoristek zadružnih poslovnih 

modelov je potrebno odpraviti kar nekaj 

nepotrebnih preprek. Konferenca je 

postregla z vrsto identificiranih preprek, kot 

tudi z nasveti za njihovo odpravo. Povzeti 

so v treh sklopih priporočil, ki se nanašajo 

na raziskovalno (akademsko) skupnost, na 

državne/javne organe, zadružno gibanje in 

mednarodne donatorje.

6.1
Sprejem ustreznih regulativ

in podpornih politik

Prvi sklop se nanaša na priporočila za 

sprejem konsistentnega pravnega okvirja, ki 

bo omogočil, da bodo zadruge lahko udejanile 

vse svoje potencialne konkurenčne prednosti 

in oblikovanje podpornih politik, ki bodo 

zagotavljale ustrezne vrste pomoči  zadrugam 

v vseh treh razvojnih fazah:  zagona, rasti in 

konsolidacije. 

V Evropi so se zadruge najbolj hitro 

razvile tam, kjer ni bilo pravnega okvira, ki bi 

onemogočal  njihov razvoj. Danes je njihova 

vloga neprecenljiva in skoraj ni sektorja, na 

katerem ne bi delovale (V. Zamagni, 2012). 

Da bi omogočil razvoj polnega potenciala 

zadrug, mora pravni okvir jasno določiti 

njihovo poslanstvo in posebno vlogo v 

družbi. Mora biti dovolj odprt, da omogoča 

njihovo delovanje v kateremkoli sektorju 

industrije in storitev, kjer dokazujejo svojo 

uspešnost (Hansmann, 2012). To vključuje 

tudi tradicionalno javne sektorje ali sektorje v 

javnem interesu ali sektorje, ki  so vezani na 

sofinanciranje iz javnih sredstev. ICA principi 

delovanja zadrug morajo biti   uporabljeni 

fleksibilno in morajo podpirati razvoj novih, 

inovativnih modelov zadružnega poslovanja, 
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sodelovanja in dobrega upravljanja. Zadruge 

morajo biti obravnavane na temelju njihovega 

specifičnega družbenega poslanstva in biti 

ustrezno obravnavane v  primerjavi s profitno 

konkurenco (Münkner, 2012). Podobno mora 

biti regulacija trga konsistentna z naravo in 

poslanstvom zadružnih podjetij in urejena 

tako, da maksimizira skupno dobro za družbo. 

To morajo še posebej upoštevati javne 

agencije za regulacijo trgov. 

Nujno je zagotoviti podporne storitve za 

oblikovanje in razvoj novih zadrug, pomoči 

pri rasti obstoječih in izgradnjo potrebnih 

kompetenc in skupne infrastrukture 

zadružnega sektorja. Nacionalne politike 

morajo zagotoviti, da dobijo zadruge 

dostop do vseh poslovnih storitev, kakor 

tudi, da se razvijejo podporne storitve tudi 

na lokalni ravni. Glede na njihovo pretežno 

neprofitno naravnanost morajo biti zadruge 

deležne bolj ugodnega fiskalnega okolja kot 

profitno usmerjena podjetja. Na drugi strani 

pa morajo regulative zagotoviti, da imajo 

zadruge posebne obligacije kot je pravilo 

nedeljivosti dela premoženja (“asset lock 

rule”). Zveze in združenja zadrug lahko pri 

tem igrajo pomembno vlogo, saj lahko tudi 

sama oblikujejo notranje fonde za pomoč pri 

ustanavljanju novih zadrug. 

Še več, nacionalne in lokalne oblasti lahko 

pomagajo pri gradnji mostov med zadrugami 

širom sveta, še posebej med regijami z dobro 

razvitim zadružnim sektorjem. ( npr. EU, 

Severna Amerika) in regijami kjer zadruge 

zaostajajo v razvoju. 

 

6.2
Razvoj konsistentnih upravljavskih

modelov in praks vodenja

Drugi sklop priporočil se nanša na razvoj 

praks upravljanja in vodenja, ki mora 

vključevati tudi vrednote in principe delovanja 

zadrug. Potrebna je večja osveščenost 

članov o sebi lastnih značilnostih delovanja 

zadrug, vodenje zadrug se ne more povsem 

zgledovati po vodenju profitnih podjetij. Da 

bi se preprečili prevzemi s strani profitnih 

podjetij, se mora vodstvo usposobiti, da v svoji 

vodstveni praksi dosledno upošteva vrednote 

in principe zadružnega poslovnega modela. 

Zadružna gibanja in raziskovalne institucije 

morajo zagotoviti raziskovalno pomoč pri 

uvajanju novih vodstvenih praks, ki temeljijo na 

zadružnem poslovnem modelu in zagotoviti 

razvoj ustreznih vodstvenih kompetenc za 

vodstva zadrug, kakor tudi za člane. Nujno 

je uvajanje inovativnih oblik usposabljanja, ki 

temeljijo na rezultatih raziskav. 

Globalna praksa kaže, da so mnogo 

močnejše zadruge, ki delujejo v sistemih 

združenj, federacij, konzorcijev ali skupin 

in da bi skozi te oblike lahko dosegale 

ekonomije obsega in si  zagotavljale finančno 

učinkovite izobraževalne in svetovalne 

storitve, kakor tudi tehnično in vodstveno 

pomoč, skupno trženje, nabavne storitve in 

projektno oblikovanje. Tendence po nagli 

rasti posamezne zadruge morajo biti vedno 

dobro proučene, saj svetovna praksa kaže, 

da so mnogo uspešnejše manjše, v mreže 

povezane zadruge, ki večinoma vendarle 

operirajo na lokalnih trgih, kjer je tudi možno 

vzpostaviti potrebno mero zaupanja za 
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sodelovanje. Povezovanje v mreže jim nato 

omogoča doseganje ekonomije obsega, s 

katero dosegajo konkurenčnost v primerjavi 

s profitnimi podjetji tudi na regionalnih in 

globalnih trgih.

6.3
Promocija  prepoznavnosti zadrug

Tretji sklop priporočil se nanaša na specifične 

ukrepe in aktivnosti, ki naj zagotovijo večjo 

prepoznavnost posebne družbene vloge 

zadrug kot institucij, ki imajo tako ekonomsko 

kot socialno vlogo. Konferenca je nesporno 

opozorila na zajeten skop novih teorij, ki lahko 

mnogo   bolj konsistentno in kompleksno 

obrazložijo pomen in sistem delovanja zadrug 

in bolje obrazložijo tudi, kako bolje udejaniti 

razvojni potencial zadružnega delovanja. 

Raziskovalci morajo družno zapolniti vrzel, ki 

je nastala zaradi dosedanjega fragmentarnega 

pristopa k raziskovanju zadružnih študij. 

Temeljiti morajo na bolj ustreznih raziskovalnih 

izhodiščih in predpostavkah o mehanizmih, 

ki jih lahko uporabijo ekonomski agenti ter 

seveda motivacijah, ki poganjajo zadružne 

podjeme. Statistično spremljanje in baze 

podatkov morajo biti nadgrajene tako, da 

bodo omogočile sistematično spremljanje 

vseh dejavnikov, povezanih z zadružnim 

poslovanjem. Novi teoretični modeli, ki bodo 

bolje ponazarjali konkurenčne prednosti 

zadrug, morajo biti razviti v okviru univerz in 

raziskovalnih centrov. 

Promocija prepoznavnosti zadrug 

mora biti promovirana s strani združenj 

in državnih agencij. K promociji bodo na 

podlagi jasno oblikovane komunikacijske 

strategije pripomogli tudi rezultati raziskav 

na vseh nivojih. Zadružna gibanja morajo 

vložiti ustrezen napor za osveščanje javnih 

administracij, načrtovalcev politik in splošne 

javnosti o pomembnem ekonomskem in 

socialnem doprinosu zadrug.  

In končno, mednarodni donatorji morajo 

podpirati politično priznanje zadrug še 

posebno v tistih deželah ki še nimajo 

ustreznega pravnega okvirja za razvoj 

zadružnih podjetij. 
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