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Kdaj nas bo nova družbenoekonomska
realnost končno zares streznila?

Svet se vrti z vse veèjo naglico, ekonomska ter pravna teorija in praksa sicer �e veè kot dve stoletji
starega dru�benoekonomskega sistema (tj. veljavnega »mezdnega« kapitalizma) pa se s svojih
prvobitnih okopov ne premakneta niti za milimeter. Prej nasprotno. Zdi se, kot da bi se ju dogajanje
v novi dru�benoekonomski realnosti 21. stoletja preprosto sploh ne tikalo in da so paè njune metu-
zalemske temeljne teoretiène »resnice« in sistemske institucije preprosto veène in nedotakljive.
Razkorak med aktualno teorijo in prakso dru�benoekonomskega sistema ter objektivno realnostjo
je tako vse veèji, svet pa se še naprej nezadr�no poglablja v vse veèje ekonomsko, socialno in
okoljsko moèvirje.

V tem smislu nedvomno še po-
sebej izstopa in zelo resno skrbi zlasti
sedanja popolna sistemska igno-
ranca dejstva, da se te�išèe pomena
za ustvarjanje nove ekonomske
vrednosti v sodobnih produkcijskih
procesih 21. stoletja izjemno hitro in

nezaustavljivo pomika s »finanène-

ga« na »èloveški« (in širše na »inte-

lektualni«) kapital, to je z material-
nih in denarnih sredstev na znanje in
zmo�nosti, ustvarjalnost in zavzetost
(delovno motivacijo in organizacij-
sko pripadnost) zaposlenih. V zvezi s
tem naj za la�je razumevanje pove-
danega – ne da bi zahajali globlje v
teorijo kapitala – zgolj spomnimo,
da:

• tr�no vrednost podjetij sestavljata
finanèni + intelektualni (èloveški
in strukturni) kapital;

• strukturni kapital tvorijo vse tiste
stvaritve èloveškega kapitala, ki
so �e prešle v last podjetja (»know
how«, medsebojni odnosi in orga-
nizacijska kultura, vzpostavljene
relacije s kupci in dobavitelji itd.)
in ki pomembno prispevajo k us-
tvarjanju produkta;

• pojem intelektualnega kapitala
pribli�no sovpada s pojmom »ne-
otipljiva sredstva« podjetja;

• obstojeèe raèunovodske bilance
tega neotipljivega intelektualnega
kapitala in obeh njegovih sestavin
preprosto sploh (še) ne registri-
rajo.

Èesar ni v bilancah,
ekonomsko ne obstaja

A èe ga ni v bilancah, to seveda
ne pomeni, da ga tudi v resnici sploh
ni in da ekonomsko sploh ne uèin-
kuje, oziroma je ekonomsko res pre-
prosto irelevanten. Nasprotno. Èe si
samo na hitro pogledamo spodnjo
sliko, ki prikazuje �e omenjeno sko-
kovito narašèanje vrednosti intelek-
tualnega kapitala v tr�ni vrednosti
podjetij, lahko vidimo s kako do
konca arhaiènim in v novih razme-
rah naravnost �e paradoksalnim

dru�benoekonomskim sistemom in

ekonomskimi politikami imamo v
rednici opravka danes. Zakaj?

Kje je elementarna
sistemska logika?

Èe poenostavimo: v povpreèju
okoli 85 % tr�ne vrednosti in s tem
dejanske produkcijske »moèi« ozi-
roma sposobnosti podjetij torej, kot
vidimo, danes predstavlja intelektu-
alni kapital, katerega nosilci so za-
posleni (delavci), samo še okoli 15 %
pa »finanèni« kapital.

Po kakšni ekonomski ali pravni

logiki je potemtakem mogoèe, da
imamo danes, v 21. stoletju, še ved-
no v veljavi

• dru�benoekonomski sistem, v ka-
terem vse korporacijske (uprav-
ljanje podjetij in prisvajanje
poslovnih rezultatov) in druge
ekonomske pravice temeljijo iz-
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Slika: Razvoj vrednosti neotipljivih sredstev kot odstotek skupne tr�ne vrednosti 500

podjetij v ZDA med leti 1982 in 1999
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kljuèno na lastnini nad »finan-
ènim«kapitalom,

• ekonomske politike, ki so dobe-
sedno obsedene izkljuèno le z
iskanjem mo�nosti za ustvarjanje
»(finanènemu) kapitalu prijaz-
nega poslovnega okolja«, medtem
ko jih korporacijski polo�aj in
motivacija nosilcev èloveškega
(in širše intelektualnega) kapitala
kot najpomembnejšega produk-
cijskega dejavnika sedanjosti in
prihodnosti preprosto niti (še) ne
zanima, kajti èlovek naj bi bil ta-
ko ali tako »homo oeconomicus«,
ki ga zanima le višja plaèa (te pa
bodo po sedanjem preprièanju
lahko zagotovili le »kapitalisti«,
èe bodo lahko še naprej uèinko-
vito bogateli na raèun – hitreje od
BDP rastoèih – dobièkov)?

Odgovor se glasi: po nobeni. Tak-
šne ekonomske in pravne logike pre-
prosto ni.

Teza o »koncu
zgodovine«

Obstaja pa seveda tovrstna »in-

teresna« logika, in to nadvse moèna.
Ve se, èigava.

A èe èlovek nekako še razume,
da se bodo sedanje ekonomsko pri-

vilegirane strukture prièakovano do
zadnjega diha borile za ohranitev
tega absurdnega dru�benoekonom-
skega sistema in teh, dolgoroèno do-
besedno »smrtonosnih« ekonomskih
politik, je precej te�je razumljivo,
kako da gornji veè kot oèiten »sistem-
ski paradoks« (še vedno) niti naj-

manj teoretièno ne intrigira prevla-

dujoèe ekonomske in pravne stroke

in znanosti. Ta, kot je videti, še na-
prej lahkotno pristaja na znamenito
neoklasièno tezo, èeš da se je po pro-
padu socializmov paè sedanji kapi-
talizem kljub vsem svojim pomanj-
kljivostim in oèitnim ekscesom po-

trdil kot »ekonomsko za vekomaj
absolutno superioren dru�benoeko-
nomski sistem brez konkurence in
brez alternative«, kar je seveda ne-

umnost brez primere.

To pa nas vsekakor lahko zelo,
ampak res zelo skrbi. Kajti tako ime-
novane »strukturne reforme«, ki so
sistemsko povsem benigen proizvod te
miselnosti, na dolgi rok ne bodo rešile
nièesar. Ne potrebujemo namreè le
kozmetiènih popravkov v veè kot dve-
sto let starem sistemu, temveè »v te-
melju nov dru�benoekonomski sis-
tem«, ki bo konèno res ustrezal ne-
sporno povsem novi dru�benoeko-
nomski realnosti 21. stoletja. V se-
danjem definitivno ni veè niti naj-
bolj elementarne ekonomske in
pravne logike in je dobesedno le še
»umetno« vzdr�evan prek veljavnega
prava, drugaèe bi se �e zdavnaj sesul
sam vase kot hiša iz kart.

Čas je za
participativna okolja:
povečajte svoj vpliv!

»Organizacijska kultura poje strategijo za zajtrk,« je zapisal utemeljitelj vede o mened�mentu Peter
Drucker. To je še posebej pomembno v èasu izjemnega tehnološkega napredka in velikih spre-
memb. Industrijska revolucija 4.0 sili podjetja k hitremu preoblikovanju organizacijskih kultur.
Pomembno vlogo v teh procesih bodo imeli sveti delavcev.

Orkan 4. industrijske
revolucije

Èetudi smo morda v središèu orkana in
se veèini ljudi navidezno zdi, da je vse mir-
no, okoli nas divja orkan sprememb 4. in-
dustrijske revolucije. Tehnologija se razvija

eksponentno hitro, temu sledi dinamièen
razvoj novih poslovnih modelov. Èe nam je
bilo vèeraj samoumevno, da smo lastnik
avtomobila, bomo jutri razmišljali le o pre-
vozu, storitvi. Jutrišnji zmagovalec ne bo
podjetje, ki bo naredilo 20 avtomobilov in
jih prodalo 20 ljudem, temveè tisto, ki bo

naredilo eno vozilo, ki ga bo uporabljalo 20
ljudi.

To ima posledice za delovna mesta in
poklice. Po napovedih raziskovalcev bo do
leta 2034 izumrlo 47 % poklicev, kot jih po-
znamo danes. Število delovnih mest v kla-
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