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Grožnje so
del našega
vsakdanjika
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Enajsti september je iz dremeža zbudil
tiste, ki niso želeli priznati, da je
postala soodvisnost mednarodnega
okolja neizbežna – Vsi osnovni
poslovni procesi v organizacijah so
povezani in odvisni od korporativne
varnosti
.

Brane Šalamon
Vsem mogoèim problemom, s katerimi se ukvarjamo v zadnjem èasu v Sloveniji, se pridruujejo tudi
varnostne teave. Smo v nevarnosti ali ne, je to vpraanje rezultat politiènih prerivanj ali boj za prevlado kapitala in s tem vse veèjega tevila brezposelnih ali napovedanih
stavk? Se morda to vpraanje postavlja zaradi neznanja tistih, ki
odloèajo? Doc. dr. Denis Èaleta,
sicer predsednik sveta Intituta za
korporativne varnostne tudije
ICS v Ljubljani in predsednik Slovenskega zdruenja korporativne
varnosti, je glede vpraanja, èe
prihajajo tvegani in nevarni èasi,
zelo odloèen:
»Odvisno je, iz katere perspektive
dojemamo tveganja. Dejstvo je, da
so tveganja in gronje del naega
vsakdanjega okolja in se pojavljajo
v razliènih oblikah, ki niso nujno
samo kriminalna ali teroristièna
dejanja. Podjetje oziroma organizacija, ki ni sposobna zagotavljati
ustreznega varnostnega okolja za
delovanje osnovnih poslovnih
procesov in s tem zagotavljati neprekinjenosti delovanja, na alost
v tem kompleksnem okolju ne more preiveti. To velja tudi za Slovenijo, èeprav se radi pohvalimo, da
ivimo v varnem okolju. Uèinkovito obvladovanje tveganj lahko
predstavlja tudi poslovno prilonost, dokaz odliènosti in navsezadnje konkurenèno prednost pred
neposrednimi gospodarskimi tekmeci,« pravi diplomirani varstvoslovec, magister in doktor dravnih
in evropskih tudij, ki se z varnostnim podroèjem ukvarja e veè kot
dvajset let in je priznan strokovnjak tudi v mednarodnem okolju.
Ko e govorimo o varnosti, je verjetno pomembno tudi vpraanje
slovenskih obveèevalno-varnostnih slub, o katerih se velikokrat
pogovarjamo kar poèez in se vsake toliko èasa lotimo njene reorganizacije. Je to dobro? Kam to
vodi?
»To je zelo kompleksna problematika, ki se je doslej nismo uspeli lotiti s pravo mero strokovnosti in z
jasnimi cilji, kaj sploh elimo od te-

ga kljuènega dela nacionalnovarnostnega sistema. Moja stalièa, ki
sem jih tudi e veèkrat javno izrazil, so jasna. Obveèevalno-varnostni sistem na strateko obveèevalni ravni potrebuje zdruevanje,
na protiobveèevalnem in varnostnem delu pa mora ostati loèen po
segmentih, ki e obstajajo. S tem bi
dosegli potrebne sinergije, saj smo
zaradi majhnosti Slovenije v kadrovskih, finanènih, organizacijskih in strokovnih resursih zelo
omejeni. Drugo glavno teavo vidim tudi v ozaveèenosti kljuènih
uporabnikov (odloèevalcev) teh
obveèevalno-varnostnih storitev,
ki ne znajo jasno postaviti zahtev,
kakne podatke potrebujejo za
uèinkoviteje sprejemanje odloèitev. Obveèevalna dejavnost se je
e pred èasom premaknila na podroèje, kjer so ekonomski in drugi
obveèevalni podatki, povezani z
modernimi asimetriènimi gronjami, pomembneji od klasiènih
obrambnih ali drugih podatkov.«

Ne zavedamo se
odgovornosti
Posebno poudarjate pomen ovrednotenja geopolitiènih varnostnih ocen ranljivosti, tveganj in
groenj. Smo doslej kaj spregledali?
»Kot sem e omenil, se je svet globaliziral do te mere, da ima e najmanji varnostni incident na pomembni geostrateki toèki uèinke
na celotno mednarodno skupnost.
Predvsem dogodki, povezani s teroristiènimi napadi 11. septembra
2001 v ZDA, so iz lanega dremea
zbudili tudi tiste, ki niso eleli priznati, da je postala soodvisnost mednarodnega okolja neizbena. To
ranljivost e poveèuje skoraj usodna odvisnost moderne drube od
delovanja posameznih kritiènih
infrastrukturnih tehnolokih sektorjev, med katerimi sta e posebej
izpostavljena sektorja elektriène
energije in informacijsko-komunikacijske tehnologije. Brez navedenih si dandanes normalnega ivljenja praktièno ni veè mogoèe
zamiljati. V tem zahtevnem okolju delujejo tudi podjetja in organizacije. Z naimi raziskovalnimi
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Novi magistrski program
Jeseni bomo v sodelovanju Instituta za korporativne varnostne tudije in
Fakultete za podjetnitvo GEA v Sloveniji dobili veèdisciplinarni magistrski
program Menedment korporativne varnosti. Analiza, ki je bila narejena v
mednarodni primerjalni tudiji, je pokazala veliko potrebo po navedenem
profilu diplomantov, organizatorji pa so v tudijski proces vkljuèili veè novih
inovativnih pristopov, ki bodo predvsem zagotavljali stalno prepletanje
teoretiènih in praktiènih spoznanj ter dobrih praks. Sodelovali bodo vrhunski
predavatelji, najboljim diplomantom pa bodo zagotovili plaèano prakso v
mednarodni korporaciji in pozneje poskrbeli tudi za njihovo zaposlitev in e
za marsikaj, èesar na sistem izobraevanja ne pozna.

spoznanji, novimi znanji in pristopi ter dobro prakso jim skozi modele geopolitiènih in geoekonomskih varnostnih ocen, kjer so e posebej poudarjena tveganja, gronje
in njihova ranljivost, omogoèamo
tisto potrebno osnovo informacij,
nujnih za uèinkovito sprejemanje
stratekih odloèitev.«
Kot sodni izvedenec imate svoj
pogled na tajne podatke in poslovne skrivnosti, do katerih se velikokrat neodgovorno vedemo.
»Gre preprosto za to, da je zavedanje
o pomenu varovanja teh kljuènih informacij na zelo nizki ravni, kar velja
za javno in tudi gospodarsko okolje.
Varnostna kultura je proces, ki ga je
teko dvigniti na vijo raven brez dolgotrajnega sistemskega pristopa do
te problematike. To mojo ugotovitev
na alost potrjujejo tudi vsi pretekli
dogodki v Sloveniji. Kar je z mojega
stalièa e posebno problematièno, je
stanje v gospodarskem okolju in dojemanje pomena za podjetja kljuènih
poslovnih informacij. Kljuène poslovne informacije, kot so poslovne
skrivnosti, patenti, poslovne strategije, podatki o kljuènih kupcih, so tiste
informacije, katerih nenadzorovano
odtekanje v tej hudi konkurenèni
tekmi lahko pomeni tudi propad
podjetja. V Institutu za korporativne
varnostne tudije RS se izjemno trudimo za ozaveèanje vodilnih v podjetjih in jim s svojim znanjem nudimo
ustrezne mehanizme, kako v njihovem okolju celoviteje obvladovati
tveganja, povezana s varovanjem informacij.«

Nekateri menedžerji
izgubljajo
Intitut si e posebno prizadeva za
umeèanje korporativne varnosti
v poslovne procese organizacij.
Za mnoge je to povsem nov pogled.
»Osnovno poslanstvo intituta je
bilo v osnovi namenjeno poveèevanju zavedanja o potrebnosti celovitega obvladovanja tveganj, naj
gre za varnostna, finanèna, organizacijska, kadrovska ali druga tveganja, katerim so izpostavljene organizacije javnega in e posebej zasebnega gospodarskega okolja.
Varnost je ena od osnovnih dobrin,
nujno potrebnih za zadovoljevanje
osnovnih èlovekovih potreb. Ta
identièen proces lahko prenesemo
tudi v poslovno okolje. Vsi osnovni
poslovni procesi v organizacijah so
neposredno ali posredno povezani
in odvisni od korporativne varnosti. V globalnem in dinamiènem poslovnem okolju je za nemoteno delovanje organizacije uèinkovito
obvladovanje tveganj postalo
kljuèni dejavnik za uspenost,
uèinkovitost in navsezadnje za
preivetje. Slovensko poslovno
okolje zaradi procesov globalizacije in soodvisnosti globalnega ekonomskega okolja v tem okviru nikakor ni izkljuèeno iz teh procesov. Tisti menederji, ki se tega dejstva ne zavedajo, na alost izgubljajo konkurenèno tekmo oziroma je njihovo podjetje dolgoroèno
obsojeno na stagnacijo ali celo propad. V okviru intituta deluje Slovensko zdruenje korporativne

varnosti, kjer se zagotavlja neposredna izmenjava dobrih praks, izkuenj in seveda novih znanj. Za
uèinkovito zastopanje interesov
stroke je potrebno tudi mednarodno povezovanje. Nedavno je bila
ustanovljena mednarodna asociacija SE European Corporate Security Association, ki ji trenutno
predsedujem.«
Za bolje, predvsem finanèno poslovanje podjetja ukinjajo nekatere dejavnosti in jih prenaajo na
zunanje izvajalce, vi pa opozarjate, da bi morali celovito pristopiti
k obvladovanju tveganj?
»Procesi prenaanja posameznih
vitalnih dejavnosti na zunanje izvajalce, tako imenovan outsorcing,
je v Sloveniji postal resna teava,
zaradi katerega je utrpel posledice
velik odstotek organizacij. Do nedavnega je veljalo pravilo, da je potrebno èim veè procesov, ki niso
kljuèni za delovanje organizacije,
prenesti na zunanje izvajalce in tako zmanjati stroke v bilancah
podjetij. Problem se je pojavil predvsem v izvedbeni fazi, ker se je ta
proces izvajal brez ustreznih analiz
in ocen uèinkov na dolgoroèno delovanje podjetij. Na zunanje izvajalce so se nekritièno prenaali, poleg podpornih dejavnosti, tudi tako
pomembni procesi, kot so kadrovski, pravni, komunikacijsko-informacijski in navsezadnje tudi varnostni procesi. Strateki menedment ni zagotovil, da bi od pogodbenikov zahteval upotevanje doloèenih standardov in tega v veèjem delu tudi ni nadzoroval. Tveganja, katerim so izpostavili svoje organizacijske strukture, so se odraala v odtekanju kljuènih informacij podjetja, poslovnih skrivnosti,
patentov, kadrov in navsezadnje
preveliki odvisnosti od zunanjih
izvajalcev. Raziskave in ugotovitve
kaejo, da vsa resna podjetja vitalne procese za svoje delovanje spet
prenaajo pod svoj neposredni okvir delovanja. Z gotovostjo lahko
trdim, to so dokazale tudi nae raziskave, da je bila veèina procesov,
ki so jih izvajali zunanji izvajalci v
daljem èasovnem obdobju, za naroènika mnogo draji, kot èe bi jih
izvajali z lastnimi sredstvi.« n

