racije, kot je Uber, odgovornost za svoje
poslovanje prenašajo na delavce in šibijo
delavske pravice ter niajo plaèe zaposlenih (Asher-Schapiro 2014) v posameznih sektorjih, kjer se pojavijo nove spletne
platforme, katerih poslovni model temelji na
fleksibilni prekarni delovni sili in izigravanju
veljavne zakonsko doloèene regulacije
posameznih sektorjev ekonomije. Zato je
razvoj ekonomije delitve v obliki zadrunih
spletnih platform veliko bolj drubeno odgovorna in trajnostno naravnana rešitev.
Zadruge kot demokratièna podjetja v lasti
svojih èlanov namreè v ospredje postavljajo interese svojih èlanov in ne interesa
po dobièku investitorjev v mednarodne
korporacije. Vzorèen primer takšnega
nasprotja sta prav poslovni model ekonomije delitve, kot jo izvaja spletna platforma
Uber, ki v zameno za posredovanje med
voznikom in potnikom zaraèunava visoko
provizijo, se izogiba plaèevanju davkov od
te provizije v dravi, kjer je bil prevoz opravljen, in od svojih voznikov zahteva, da
delajo pod prekarnimi pogoji na eni stani, in
avtotaksi zadruge na drugi strani. Avtotaksi
zadruge ne delujejo v interesu svojih investitorjev po dobièku, ampak sluijo kot
oblika ekonomske samopomoèi za svoje
èlane, ki si z zdruevanjem skupnih razpololjivih zmogljivosti omogoèajo dostojno
delo in preverjen vzdren poslovni model, ki
pozitivno vpliva na lokalno ekonomijo. Zato
je sprejem javnih politik, kot je regulacija
posredovanja prevozov spletnih platform,
kot je Uber, s strani mestnih oblasti v
Austinu, lahko vzorèen primer, kako okre-

piti demokratizacijo, drubeno odgovornost in trajnostno naravnanost razvoja
ekonomije delitve.
Drave, kot je Slovenija, bi zato po zgledu Austina morale sprejeti zakonodajo, ki
bi prepreèevala poslabšanje delovnih in
socialnih pogojev ljudi v razliènih sektorjih
ekonomije, in hkrati spodbuditi razvoj
lokalnih zadrunih spletnih platform ter s
tem hkrati zagotoviti trajnostno in drubeno
odgovorno gospodarsko rast lokalne ekonomije delitve. Sicer se bo s prihodom
Uberja in drugih mednarodnih korporacij
samo pridruila drugim dravam, kjer se
pod krinko tehnološkega napredka in lane
digitalizacije slabša socialni poloaj delavk
in delavcev ter kršijo temeljne delavske
pravice, od takšne t. i. ekonomije delitve pa
imajo najveè koristi mednarodne korporacije in njihovi investitorji.
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Demokracija se začne na delovnem mestu,
ne v parlamentu!
Saj ne, da politièna demokracija ne bi bila pomembna stvar. A kdaj se bomo v teoriji in praksi konèno zaèeli enako resno in drubeno angairano ukvarjati z nujnim hitrejšim razvojem tudi »ekonomske« demokracije kot druge integralne sestavine pojma demokracija? Parlamentarna demokracija v politièni, istoèasno pa diktatura (delodajalcev) v ekonomski sferi drube je namreè brez
dvoma še vedno lahko zgolj »polovièna« demokracija. In za to ugotovitev seveda ni treba biti ravno
marksist.
Smo e vedno globoko
v mezdnem kapitalizmu
Na filozofski ravni smo glede temeljne
vizije nadaljnjega civilizacijskega razvoja
drube danes bolj ali manj popolnoma enotni. Splošno proklamiran drubenorazvojni
cilj naj bi bil ekonomsko uspešnejša, ob10

enem pa socialno pravièna in okoljsko
odgovorna druba. Je tako? Toda, ali se ob
tem zavedamo, da smo pa na podroèju
drubenoekonomskih odnosov – èe odmislimo nekaj »lepotnih okraskov« v obliki
sodobnega delovnega prava – v resnici tudi
v 21. stoletju v bistvu še vedno na ravni

klasiènega »mezdnega« kapitalizma iz 18.
in 19. stoletja? In da se trend razvoja na tem
podroèju v zadnjih desetletjih obraèa celo v
retrogradno smer. Z vsako na novo izgubljeno delavsko pravico, kar se sicer (v imenu bojda nujne veèje konkurenènosti gospodarstva na globalnem trgu) v zadnjih
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namen je »varovanje« delavcev kot šibkejše stranke delovnega razmerja, je sama po sebi najbolj nazoren dokaz, da te
enakopravnosti v resnici ni. S tem pa tudi ne
ekonomske demokracije.

Piše:
dr. Mato Gostiša
desetletjih dogaja ob vsakem posegu v veljavno delovno pravo (ne pomnim pa, kdaj je
bila katera od teh pravic na novo pridobljena!), smo namreè spet korak blie prvobitnemu kapitalizmu, ne pa omenjeni viziji.
Trditev se na prvi pogled morda zdi radikalno pretirana. Toda, ali ni tako v ekonomski teoriji kot v praksi delo kljub nenehnemu pletenièenju o nekakšnem èloveškem kapitalu tudi danes sistemsko še vedno obravnavano kot gola »delovna sila« z
neko matematièno mejno produktivnostjo
in kot èisto navadno »trno blago«, njegovi
lastniki kot »prodajalci delovne sile na trgu
dela«, delovno razmerje med delojemalci in
delodajalci kot navadno »trno« (beri: kupoprodajno) razmerje, mezda/palaèa pa kot
»trna cena delovne sile«? Lastniki kapitala
pa – ker naj bi bojda edini ekonomsko tvegali in s tem svojim kapitalom »dajali delo«
ter (po A. Smithu) preivljali celotno ljudstvo – samoumevno kot edini »podjetniki«
in s tem tudi edini upravièenci do vseh
korporacijskih pravic (upravljanje podjetij/korporacij, prisvajanje celotnih bilanènih
in kapitalskih dobièkov).
V èem naj bi bil torej aktualni kapitalizem 21. stoletja kaj drugaèen drubenoekonomski sistem od tistega najbolj prvobitnega?

Ekonomske demokracije
danes (še) ni
Zaradi delovnega prava, ki slui, kot reèeno, le za – èedalje manj sijoè – okrasek
temu izrazito nedemokratiènemu ekonomskemu bistvu aktualnih mezdnih produkcijskih odnosov ter ustvarja zgolj lani vtis o
nekakšni popolni sistemski enakopravnosti
delodajalcev in delojemalcev kot dveh pogodbenih strank delovnega razmerja, zagotovo ne. Nasprotno. Ravno potreba po obstoju delovnega prava, katerega temeljni
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Delavci v podjetjih kot »najeta delovna
sila« sistemsko še vedno nimajo, razen da
so lepo tiho in (pod gronjo izgube lastne
zaposlitve, zraven pa še delovnih mest za
druge) po navodilih svojega »delodajalca«
pridno ustvarjajo dobièke, ki so po omenjeni ekonomsko-teoretièni logiki zdaj še
vedno izkljuèni dohodek lastnikov kapitala,
popolnoma nobenih korporacijskih pravic. Nimajo pravice ne do enakopravnega
soupravljanja produkcijskih procesov, v
katerih so enakovredno soudeleeni, prav
tako tudi ne pravice do sorazmerne udelebe pri dobièkih podjetij, katere s svojim delom nesporno soustvarjajo (ekonomisti pa nas potem veselo pouèujejo, da
nova delovna mesta ustvarjajo izkljuèno le
lastniki kapitala s »svojimi« dobièki). In to
kljub dejstvu, da je e predklasièni ekonomist iz 17. stoletja W. Petty razkril neovrgljivo resnico o popolnoma enakopravni
produkcijski vlogi in pomenu obeh temeljnih produkcijskih dejavnikov, ki jo je
jedrnato ubesedil takole: »Delo je oèe proizvoda in zemlja (danes kapital, op. a.) je
njegova mati. Ne moremo reèi, kateri je bolj
pomemben za spoèetje otroka: mati ali
oèe.«. Ki bi seveda morala po logiki stvari
tudi sistemsko samoumevno rezultirati tudi
v popolnoma enakopravni korporacijskopravni vlogi in pravicah njunih lastnikov.
Kajti šele takrat bo mogoèe resneje govoriti
o »pravi«, torej tudi ekonomski demokraciji, ki je med drugim tudi eden temeljnih
pogojev za uèinkovito angairanje vseh razpololjivih èloveških potencialov podjetij v
produkcijske namene.

Predpostavka je
»demokratièno podjetje«
Neke resne ekonomske demokracije v
zgoraj navedenem smislu seveda ni mogoèe prièarati z nobenim zakonom o delavskem soupravljanju, ki delavcem ponuja
zgolj neke simboliène monosti biti informirani in morda tudi nezavezujoèe konzultirani o pomembnih poslovnih vprašanjih podjetja, še manj s kakim zakonom o moni
»prostovoljni« uvedbi neke marginalne
udelebe delavcev pri dobièku podjetij, neodvisne do njihovega dejanskega produkcijskega prispevka. Vse to je bolj ali manj
lahko le pesek v oèi oziroma v najboljšem
primeru (še)le zametek neke ekonomske
demokracije.

V resnici pa bo treba v ta namen e v
samem temelju rekonstruirati sedanjo
pravno zasnovo kapitalistiènega podjetja.
Da je podjetje/korporacija zgolj kapital s
svojimi lastniki, delo delavcev pa zgolj trno
blago, je iz zgoraj navedenih razlogov seveda popoln sistemski nesmisel, ki ga bo
tako v teoriji kot v praksi nujno èimprej
opustiti. Kapitalistièno podjetje/korporacija
21. stoletja bi moralo biti zasnovano kot
popolnoma enakopravna partnerska skupnost dela in kapitala ter njunih lastnikov z
enakimi korporacijskimi (èlanskimi) pravicami glede upravljanja skupnih produkcijskih procesov in razdelitve skupaj ustvarjenega produkta oziroma poslovnega rezultata (dobièka ali izgube). Se pravi, korporacijske pravice iz naslova lastnine nad delom
je treba v celoti izenaèiti s tistimi, ki jih
danes pravo (èemu le?) priznava zgolj lastnikom kapitala. Druge sistemske logike preprosto ni.

Brezperspektivnost
aktualnega kapitalizma
V nasprotnem bo ta kapitalizem tudi v
prihodnje lahko le še omahoval od krize do
krize. Kajti gre za sistem, ki zaradi ekonomsko nepraviène razdelitve produkta in s tem
povezanega pomanjkanja uèinkovitega povpraševanja (druba kot celota ne more zasluiti dovolj dohodka za nakup lastne proizvodnje!) povsem logièno proizvaja cikliène gospodarske krize, ki pa postajajo èedalje pogostejše in teje premagljive. Predvsem pa sistem, ki zanemarja »motivacijo«
svojega najpomembnejšega produkcijskega dejavnika, tj. èloveškega kapitala, e po
logiki stvari ekonomsko zagotovo nima veè
prav nobene perspektive. Škoda je vsakega
dneva, ko ga (izkljuèno samo še s pomoèjo
veljavnega prava, ne pa zaradi morebitne
njegove dejanske ekonomske superiornosti) umetno še naprej vzdrujemo pri ivljenju.

Zadostuje zgolj sprememba
veljavnega prava
Zgoraj omenjeno »demokratièno podjetje« kot temelj za radikalno preobrazbo
celotnega drubenoekonomskega sistema
seveda ni nikakršna utopija, ampak iz številnih razlogov postaja naravnost e ekonomski, socialni in okoljski imperativ sodobnosti. Nobene potrebe namreè ni ne po
ukinjanju zasebne lastnine produkcijskih
dejavnikov in ne po ukinjanju trnega sistema gospodarjenja, ampak je potrebna le
malce temeljitejša rekonstrukcija sedanjega »predpotopnega« korporacijskega
in delovnega prava. Ta pa je mona
11

kadarkoli. Èe le obstaja politièna volja,
seveda.
Èas bi torej bil, da nas politika preneha
utrujati s svojimi popolnoma neproduktivnimi parlamentarnimi zdrahami v boju za
oblast, ampak naj se raje loti resnih sis-

temsko-razvojnih drubenih vprašanj za
nujno preureditev obstojeèih mezdnokapitalistiènih drubenoekonomskih odnosov, ki zagotovo ne sodijo veè v 21. stoletje. A tega nam al za zdaj, vsaj v celoviti
obliki, v svojem programu ne ponuja (še)

nobena od parlamentarnih strank. Zato ni
prav niè nenavadnega, èe se ljudje èedalje
bolj zatekajo v okrilje raznih politiènih demagogov.

ZA UČINKOVITO SOUPRAVLJANJE

Delavski predstavniki in poslovne finance

Piše:
dr. Jožko Peterlin

Računovodstvo niso finance,
tako kot dobiček ni denar

Preveè podjetij je šlo v steèaj z dobièki. Celo bankam, ki naj bi bile sproti nadzorovane s strani centralne banke, banène bilance pa še posebej skrbno revidirane s strani svetovno znanih revizijskih
hiš, èez noè zmanjka nekaj milijard kapitala. Vrednosti hipotek kreditojemalcev, ki naj bi presegale
vrednosti zavarovanih kreditov, so ocenili sodno zapriseeni cenilci. Nato pa prenos revidiranih
hipotekarnih kreditov banke na slabo banko za drobi. In kako naj zaupamo bilancam in strokovnjakom, ki to poènejo? Teko! Vredno je vedeti, da lepe bilance ne zagotavljajo varnosti, ampak
plaèilna sposobnost in kapitalska ustreznost.
Finanèno zdravje podjetja:
kljuèno vprašanje
tudi za delavske predstavnike
V nadaljevanju nekaj izzivov, kako izvedeti veè o finanènem zdravju podjetja, kar
je seveda eno kljuènih vprašanj, ki bi morala iz razumljivih razlogov še kako zanimati
tudi delavske predstavnike v podjetjih
(èlani svetov delavcev, predstavniki delavcev v nadzornih svetih/upravnih odborih,
delavski direktorji), ki zastopajo interese
zaposlenih, kot ene kljuènih skupin delenikov podjetij. Ne nazadnje prav zato Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU) v svojem 89. èlenu tudi izrecno
doloèa, da mora delodajalec »obvešèati«
svet delavcev med drugim tudi o vprašanjih, ki se nanašajo na:
• gospodarski poloaj drube,
• razvojne cilje drube in
• letni obraèun in letno poroèilo,
ter mu na njegovo zahtevo omogoèiti vpogled v dokumentacijo, ki je nujna za obveš12

èenost o teh vprašanjih. Pri tem velja še
posebej izpostaviti zakonsko zahtevo, da
mora biti obvešèanje o letnem obraèunu
in letnem poroèilu »predhodno« (90. èlen
ZSDU), kar seveda pomeni, da zakonodajalec predpostavlja in omogoèa tudi aktivnejše vkljuèevanje delavskih predstavnikov s svojimi mnenji in pobudami v oblikovanje in izvajanje takšnih strategij in
poslovnih politik, ki bodo ustrezale finanènim zmonostim podjetja ter zagotavljale
njegovo finanèno zdravje, s tem pa tudi dolgoroèno poslovno uspešnost.
Gospodarski poloaj drube se obièajno prikae z izkazom poslovnega izida, ki je
sestavni del letnega poroèila. Letno poroèilo pa vsebuje poslovni in raèunovodski
del, z obveznimi razkritji, ki jih doloèa ZGD,
s tem, da interni pravilnik o raèunovodstvu
doloèa, kaj je pomembno razkriti in kaj ne.
Ali so raèunovodstvo in finance v podjetju stroškovno mesto ali profitni center?

Èe imajo raèunovodsko slubo v drugi
stavbi ali kraju, ali tam nekje pri stranišèih,
kaj daleè od stroškovnega mesta in nekega
posebnega pomena v podjetju nimajo. Èe
pa si finanènik ali raèunovodja delita tajništvo z direktorjem podjetja, je verjetno »profitni center« in temu primeren strateški
pomen.

Kaj pokazati in kaj skriti?
Knjienje dokumentov ali po raèunovodsko, pripoznavanje poslovnih dogodkov, mora biti skladno z raèunovodskimi
standardi in s pravilnikom o raèunovodstvu.
Ta interni akt sprejme poslovodstvo. Doloèa, kako se bodo vrednotile postavke v
raèunovodskih izkazih ali drugaèe v bilancah, glede na monosti, ki jih dajejo raèunovodska naèela in standardi.
Raèunovodska vrednost sredstev podjetja veèinoma ni poštena trna ali iztrljiva
vrednost, zato ne moremo predpostavljati,
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