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Zdru�enje svetov delavcev Slovenije pa naj bi svoje
aktivnosti usmerilo predvsem v:

• spodbujanje širšega zanimanja za razvoj notranjega

lastništva zaposlenih, zlasti med sveti delavcev, kot ene
od temeljnih oblik sodobne delavske participacije, pri
razvoju katere bi prav sveti delavcev lahko na ravni
podjetij odigrali pomembno aktivno vlogo in

• aktivno podporo aktualnemu predlogu Zakona o ude-

le�bi delavcev pri lastništvu v predstojeèih javnih raz-
pravah in v samem zakonodajnem postopku.

O postavljanju slovenskega ESOP-modela notran-
jega lastništva in dragocenih tujih izkušnjah pa veè v
naslednji rubriki z naslovom »Iz teorije za prakso eko-
nomske demokracije«.

mag. Rajko Bakovnik

Notranje lastništvo ni
»sinonim« za ekonomsko
demokracijo, je pa vsekakor
lahko njena zelo pomembna
sestavina!

V javnem diskurzu o nujni demokratizaciji (tudi) dru�benoekonomskega sistema oziroma ekonom-
ske sfere dru�be je pogosto zaslediti tudi – �al precej zgrešeno – razumevanje notranjega last-
ništva zaposlenih (tj. delavskega delnièarstva in zadru�ništva) kar kot nekakšnega sinonima za
»ekonomsko demokracijo« in edine mo�ne poti do »demokratiènega podjetja«. Morebitno takšno
razumevanje te sicer vsekakor zelo pomembne oblike sodobne organizacijske participacije
zaposlenih (t. i. delavske participacije) bi namreè pomenilo pretirano poenostavitev teorije eko-
nomske demokracije, ki lahko tudi moèno izkrivlja njeno osnovno bistvo. Zato je vsekakor potrebno
te pojme teoretièno tudi nekoliko podrobneje osvetliti.1

Bistvo konkretnega
teoretiènega problema

Osebno sem vsekakor velik zagovornik
maksimalne mo�ne širitve notranjega
lastništva zaposlenih, ki nesporno lahko
dodatno krepi demokratiènost internih pro-
dukcijskih odnosov v podjetjih ter po iz-
sledkih znanstvenih študij – zaradi signifi-
kantno pozitivnih uèinkov na motivacijo in
pripadnost zaposlenih kot nosilcev èloveš-
kega kapitala – posledièno tudi bistveno
prispeva k veèji poslovni uspešnosti po-
djetij. Vendar pa ga nikakor ne štejem kot
nek neobhoden pogoj za vzpostavitev eko-
nomske demokracije kot »novega dru-

�benoekonomskega sistema«, še manj pa
kot sinonim zanjo, temveè le kot njeno,
vsekakor sila koristno »nadgradnjo« (ko-
likor in kjer ga je paè objektivno mo�no v
praksi tudi realno uveljaviti).

Pravici do enakopravnega soupravlja-
nja podjetij in do sorazmerne soudele�be
pri njihovem poslovnem rezultatu kot te-
meljni korporacijski pravici bi namreè mo-
rali biti delavcem logièno zagotovljeni �e
neposredno na podlagi njihovega lastniš-
tva nad delom kot kapitalu popolnoma ena-
kovrednim produkcijskim dejavnikom, ne
pa zgolj pod pogojem, èe so hkrati tudi last-
niki kapitala in izkljuèno iz tega naslova.
Kajti takšno pogojevanje seveda v bistvu

pomeni oèitno teoretièno zanikanje omen-
jene ekonomske enakovrednosti dela in po-
sredno pritrjevanje tezi o absolutni eko-
nomski superiornosti kapitala v produkcij-
skih procesih, ki naj bi zato predstavljal tudi
edino mo�no ekonomsko in pravno pod-
lago omenjenih korporacijskih pravic. Ali pa
(lahko) tudi ravno nasprotno, tj. popolno
zanikanje ekonomske vloge kapitala in iz nje
izhajajoèih korporacijskih pravic njegovih
lastnikov na podlagi t. i. delovne teorije

lastništva2, ki izhaja iz teze o delu kot edini
mo�ni podlagi za upravljanje in prilašèanje
rezultatov podjetniške produkcije, in po ka-
teri naj bi bili delavci tisti, ki lahko najemajo
kapital in ne obratno3 (ker je vedno delo
tisto, ki je subjektivno »odgovorno« za
produkcijo in produkt)4. Oboje pa je seveda
lahko teoretièno precej sporno.

IZ TEORIJE ZA PRAKSO EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Piše:
dr. Mato Gostiša

1 Prispevek predstavlja razširjeno verzijo avtorjevega èlanka, ki je bil objavljen v Sobotni prilogi èasopisa
Delo z dne 28. 8. 2021.
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Tudi korporacijsko upravljanje podjetij z
uveljavljenim – delnim ali pa popolnim ozi-
roma stoodstotnim – delavskim lastniš-
tvom po modelu ESOP (Employee Stock

Ownership Plan), v katerem je notranja po-
razdelitev lastniških dele�ev sicer obièajno
vezana na višino plaè in torej ne predpo-
stavlja »enakih« lastniških dele�ev zaposle-
nih, namreè v konèni fazi še vedno temelji
izkljuèno na klasiènem kapitalskem prin-
cipu »ena delnica – en glas«, medtem ko iz
naslova lastništva nad delom ne priznava
prav nobenih, še najmanj pa enakih korpo-
racijskih pravic. Kajti tudi razdelitev produk-
ta (v tr�nem sistemu gospodarjenja je to
paè takšen ali drugaèen poslovni rezultat
podjetja – dobièek ali izguba) v tem primeru
temelji izkljuèno na višini kapitalskih
dele�ev, ne na prispevku (tudi) dela k
produktu. Celo stoodstotno delavsko last-
ništvo lahko torej v tem primeru v bistvu us-
tvari zgolj privid »prave« ekonomske de-
mokracije.

Enako pa naèeloma velja tudi za de-
lavske zadruge/kooperative, kadar vpisani

èlanski dele�i po višini in/ali številu niso
enaki, sistem upravljanja pa kljub temu te-
melji na naèelu »en èlan – en glas«. To, na
videz vsekakor zelo simpatièno naèelo
namreè v tem primeru v svojem najglob-
ljem bistvu predstavlja le drugo, a teoretiè-
no prav niè manj sporno skrajnost, ki – na-
mesto kapitala – paè absolutno favorizira
delo kot edino podlago korporacijskega
upravljanja. Višina vlo�enega kapitala in iz
tega izhajajoè veèji ali manjši dejanski, tj.
poleg delovnega tudi kapitalski, prispevek
posameznih èlanov k produktu zadruge
namreè v tem primeru nima prav nobenega
vpliva na obseg njihovih upravljalskih pra-
vic. Obseg na ta naèin »zdru�enih« (skup-
nih) korporacijskih pravic iz dela in kapitala
torej v resnici ne ustreza dejanskemu
(skupnemu) ekonomskemu prispevku po-
sameznih èlanov k produktu zadruge, kar
seveda nedvomno ravno tako pomeni od-
stopanje od izhodišènih naèel teorije eko-
nomske demokracije.

Izjema v tem pogledu so lahko le de-
lavske zadruge mondragonskega tipa5, ki

imajo tudi svojo kapitalsko strukturo ute-
meljeno na – s pravili doloèenih – enakih
dele�ih vseh èlanov. Izkljuèno samo ta ob-
lika podjetja z notranjim lastništvom zapo-
slenih bi namreè morda lahko predstavljala
tudi teoretièno v vseh pogledih povsem
neoporeèno obliko »demokratiènega pod-
jetja« (ali pa njen vsaj zelo dober pribli�ek).
A ta je v realnosti �al uresnièljiva le v zelo
omejenem obsegu, kar pomeni da tudi ne
more predstavljati univerzalnega recepta za
realizacijo ideje o »splošni« ekonomski
demokraciji kot novem dru�benoekonom-
skem sistemu.

Èe namreè »popolno in enakomerno
porazdeljeno« notranje lastništvo po vzoru
zadrug mondragonskega tipa �e objektivno
ne more postati edini ali vsaj ne prevladujoè
model podjetništva, ampak lahko zajame le
(sorazmerno majhen) del gospodarstva,
kako potemtakem ekonomsko demokracijo
uveljaviti v preostalem »veèinskem« delu
gospodarstva, ki kot celota verjetno nikoli
ne bo moglo biti organizirano na ta naèin?
Samo v tem primeru pa je kajpak mogoèe o
njej utemeljeno govoriti kot o nekem de-
jansko novem dru�benoekonomskem sis-
temu, ki se bistveno razlikuje tako od ak-
tualnega »mezdnega« kapitalizma kot tudi
od socializma. Se pravi, zgolj krepitev no-
tranjega lastništva kljub svoji nesporni ko-
ristnosti v tem pogledu nikakor ne more biti
edina, predvsem pa zagotovo ne primar-
na pot izgrajevanja sistema »splošne«
ekonomske demokracije. Teorija notran-
jega lastništva je zato v resnici zgolj eden
od segmentov širše teorije ekonomske de-
mokracije.

Temeljno izhodišèe teorije
ekonomske demokracije

Temeljno izhodišèe celotne teorije eko-
nomske demokracije predstavlja t. i. Pe-

ttyjev aksiom, imenovan po njegovem
avtorju, predklasiènem ekonomistu Willi-
amu Pettyju (1623-1687). Ta je namreè
pronicljivo razkril temeljno in neovrgljivo
resnico/aksiom o elementarni »naravni«
ekonomski logiki produkcije in produk-
cijskih odnosov, kateri doslej še nihèe tudi
niti ni poskušal znanstveno argumentirano
oporekati. Jedrnato, a nadvse nazorno jo je
v metaforièni obliki ubesedil takole: »Delo

je oèe proizvoda in zemlja (danes bi to la-

hko – vsaj zelo v grobem – prevedli kot »fi-

zièni kapital« podjetij, op. p.) je njegova

mati. Ne moremo reèi, kateri je bolj po-

memben za spoèetje otroka: mati ali oèe.«6

Neoklasièna ekonomska teoretika Samuel-
son in Nordhaus pa sta v 20. stoletju k temu

2 Njen avtor je znani ameriški teoretik ekonomske demokracije David Ellerman. Temelji pa na tezi, da je
delo edino »odgovorno« za produkcijo in produkt, samo ta odgovornost pa je filozofsko gledano lahko
tudi temelj za pravico do upravljanja proizvodnje in prisvajanja celotnega produkta. Izhaja iz naslednjega
videnja zveze med delom in lastnino oziroma prilastitvijo (po Kanjuo Mrèela, 1999: 30): »delo ni vir
vrednosti, ker je kreativno, ampak zato, ker je le delo lahko odgovorno za proizvode. Prav zato je lahko
temelj za prilastitev. Koncept odgovornosti temelji na podmeni, da so samo osebe nosilci odgovornosti,
ne pa predmeti.« Kot taka torej v bistvu predstavlja antipod tezi klasiène ekonomske teorije, po kateri pa
naj bi – nasprotno – izkljuèno »odgovornost« za (»svojo lastno«) proizvodnjo nosili lastniki kapitala, ki
jo in ker jo tudi v celoti financirajo, organizirajo in vodijo, in katerim naj bi zato bojda samoumevno
pripadal tudi status edinih »podjetnikov«. Tudi ta teza namreè ne trdi, da je temelj korporacijskih pravic
lastnikov kapitala njihov kapital sam po sebi (kot predmet), ampak naj bi ta temelj predstavljalo njihovo
»podjetništvo« (podjetniška ideja in ustanovitvena iniciativa, tveganje, organizacija in vodenje delovnih
in poslovnih procesov, upravljanje podjetij), ki je lastnost oziroma zavestna dejavnost ljudi (v tem
primeru lastnikov kapitala). »Odgovornost« za proizvodnjo in produkt kot temelj upravljanja in pri-
lašèanja je torej v bistvu skupna izhodišèna toèka obeh teorij, le da jo prva pripisuje izkljuèno delavcem,
druga pa izkljuèno lastnikom kapitala v vlogi podjetnikov. Zdi se torej, da na tem elementu ni mogoèe
znanstveno argumentirano graditi razlik v pravicah do upravljanja proizvodnje in prisvajanja produkta
med lastniki dela in kapitala ter te pravice teoretièno dodeljevati bodisi izkljuèno enim bodisi izkljuèno
drugim.
3 Ko govorimo o notranjem lastništvu zaposlenih, tudi sicer nimamo opravka z »najemanjem« kapitala s
strani delavcev, ampak z njihovim »neposrednim lastništvom« nad tem kapitalom, kar je seveda nekaj
popolnoma drugega.
4 V pogojih zasebne lastnine nad temeljnimi produkcijskimi faktorji, tj. tako nad delom kot nad
kapitalom, je pravno gledano �e po definiciji lastninske pravice vedno in izkljuèno le lastnina nad njima
temelj za »lastninska upravièenja«, med katera sodita tudi upravljanje predmeta te lastnine (tj. uporaba
in razpolaganje z njo) ter prisvajanje njenih takšnih ali drugaènih »plodov«. Definicija lastninske pravice
se namreè glasi (prvi odst. 37. èlena SPZ: »(1) Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo

uporabljati in u�ivati na najobse�nejši naèin ter z njo razpolagati. Omejitve uporabe, u�ivanja in razpo-

laganja lahko doloèi samo zakon.« Pomembno je torej le, da je vsakomur ta pravica sistemsko tudi
dejansko priznana v polnem obsegu, kar pa, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, v aktualnem mezdno-
kapitalistiènem dru�benoekonomskem sistemu za lastnino nad delom, ki v tem sistemu ne daje (za
razliko od lastnine nad kapitalom!) popolnoma nobenih tovrstnih korporacijskih upravièenj, v resnici ne
velja.
5 Mondragon, mesto v španski Baskiji, kjer ima sede� znamenita t. i. mondragonska skupina delavskih
zadrug. Gre (po Babiè, 2021: 13) za najveèji zadru�ni sistem na svetu, ki povezuje 98 delavskih zadrug
v stoodstotni lasti zaposlenih, 143 hèerinskih podjetij ter 25 podpornih organizacij, zaposluje pa veè kot
80.000 delavcev. Ima lastno banko, lasten pokojninski sistem in lastno univerzo.
6 Samuelson in Nordhaus (2002: 214).
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– kot nekakšno samoumevno piko na i –
pristavila še: »Prav tako je nemogoèe reèi,

koliko outputa je ustvaril en sam loèen

input.«7 (Še najmanj pa lahko to – èe k
temu dodamo še svojo misel – ugotovi trg s

svojim zakonom ponudbe in povpraševanja

kot izkljuèno »menjalni« mehanizem, a veè
o tem še v nadaljevanju!). In tem resnicam
paè verjetno res ni mogoèe oporekati, hkra-
ti pa se v njih skriva tudi praktièno »vsa zna-
nost« o ekonomski demokraciji.

Predvsem v zvezi s tem ni jasno, s èim
naj bi bilo po tej logiki mogoèe utemeljiti
pravno-institucionalni konstrukt klasiène
ekonomske teorije kapitalizma o lastnikih
kapitala kot »delodajalcih« z vsemi korpo-
racijskimi pravicami in o lastnikih dela kot
»delojemalcih« brez slehernih tovrstnih
pravic. Z vidika naslovne teme tega pri-
spevka pa je seveda kljuènega pomena
predvsem ugotovitev, da sta po navedeni
elementarni ekonomski logiki pravica do
enakopravnega soupravljanja podjetij in do
sorazmerne udele�be pri produktu samo-
umevni »naravni« ekonomski pravici de-
lavcev, ki bi ju zato nujno moralo èim prej
celovito priznati tudi veljavno korporacijsko
pravo8. In sicer povsem neodvisno od tega,
ali so hkrati tudi lastniki kapitala ali ne.

Jedro tega aksioma je namreè prav
spoznanje o nesporni, objektivno pogojeni
popolni ekonomski enakovrednosti in
vzajemni soodvisnosti obeh temeljnih
produkcijskih faktorjev pri /so/ustvarja-
nju »produkta« oziroma nove/dodane
vrednosti v produkcijskih procesih. Kar pa
�e samo po sebi zelo jasno nakazuje tudi
edino mo�no smiselno »ciljno« usmerje-
nost nadaljnjega razvoja dru�benoeko-
nomskega sistema, ki pravno regulira kon-
kretne produkcijske odnose. To pa je logiè-
na vzpostavitev tudi popolne »pravne« ena-
kosti njunih lastnikov glede njihovega po-
lo�aja in pravic tako pri organizaciji in
upravljanju »skupnih« produkcijskih proce-
sov (tj. enakopravno soupravljanje podjetij)
kot tudi pri razdelitvi skupaj ustvarjenega
produkta (tj. njihovim dejanskim prispev-
kom sorazmerna udele�ba pri poslovnem
rezultatu podjetij). Kajti edinole takšna
enakost v konèni fazi lahko privede do tudi
pravno-institucionalne uskladitve tega sis-

tema z objektivno realnostjo glede dejanske
ekonomske vloge in pomena obeh temelj-
nih produkcijskih faktorjev, kakršna izhaja
iz Pettyjevega aksioma. Dokler je namreè
pravno-institucionalni sistem produkcijskih
in drugih dru�benoekonomskih odnosov
med lastniki teh produkcijskih faktorjev v
oèitni opreki s tem aksiomom, paè eno-
stavno ne more delovati drugaèe kot – eko-
nomsko, socialno in okoljsko – bolj ali manj
izrazito deviantno, kar sicer v celoti in èe-
dalje bolj oèitno velja tudi za aktualni ka-
pitalizem.

�al pa so to sila pomembno Pettyjevo
»odkritje«, ki bi po logiki stvari sicer brez
dvoma moralo predstavljati osnovno iz-
hodišèe celotne sodobne ekonomske teo-
rije produkcije in produkcijskih odnosov,
prav vsi kasnejši ekonomski teoretiki
(vkljuèno z Adamom Smithom, apologetom
klasiènega mezdnega kapitalizma na temel-
ju absolutne prevlade kapitala nad delom, in
Karlom Marxom, apologetom komunizma
na temelju absolutne prevlade dela nad
kapitalom kot nasprotnim teoretiènim eks-
tremom) preprosto spregledali in zane-
marili. Ter posledièno seveda zašli v
povsem iracionalne teoretiène predpostav-
ke in konstrukte, ki so �e v osnovi popol-
noma sprti z omenjeno elementarno eko-
nomsko logiko, a se danes �al na njih še
naprej gradi in poglablja nekritièna – tako
neoklasièna kot neomarksistièna – »eko-
nomska sholastika«. Ki seveda razvojno ne
vodi veè nikamor, ampak se zgolj še vrti v
zaèaranem krogu, sodobna dru�benoeko-
nomska realnost pa se za njene vedno nove
in nove, èedalje bolj sofisticirane eko-
nomsko-matematiène formule in modele
sploh niti ne zmeni veè. In ki je kot taka
povsem zaustavila nadaljnji »logièni« teo-
retièni in praktièni razvoj dru�benoeko-
nomskega sistema. Adam Smith po eni in
Karl Marx po drugi strani sta namreè s
svojimi omenjenimi zgrešenimi predpo-
stavkami o apriorni ekonomski superior-
nosti enega oziroma drugega temeljnega
produkcijskega dejavnika ekonomsko (po-
sledièno pa tudi njej slepo sledeèo pravno)
teorijo produkcije in produkcijskih odnosov
– vsak po svoje in vsak v svojo skrajnost –
�e v temelju nepopravljivo zavozila. Èas bi

torej bil, da sodobno dru�boslovje njune
kljuène teze in ideje konèno vendarle �e
pospravi v arhive znanstvene zgodovine,
se vrne nazaj k »naravni« ekonomski
logiki Pettyjevega aksioma in to teorijo
zaène graditi povsem na novo.

Ta aksiom je seveda univerzalen in v
objektivni ekonomski realnosti velja po-
vsem neodvisno od vsakokratnega for-
malno uzakonjenega dru�benoekonom-
skega sistema oziroma »produkcijskega
naèina« od pojava zasebne lastnine naprej.
Vprašanje je samo, v kolikšni meri mu (je)
kateri od teh, doslej poznanih dru�beno-
ekonomskih sistemov – su�njelastništvo,
fevdalizem, kapitalizem in socializem – tudi
dejansko sledi(l), zlasti še glede priznava-
nja dela kot enakovrednega produkcijskega
faktorja. Prav to vprašanje pa v bistvu de-
terminira tudi kljuène znaèilnosti vseh teh
sistemov, pri èemer za zdaj (z izjemo po-
nesreèenih socialistiènih eksperimentov, ki
so �al zašli v drug ekstrem, tj. v popolno
zanikanje ekonomskih pravic iz naslova
lastništva nad kapitalom) še nobeden od
njih ni celovito udejanil temeljne vsebine
tega aksioma. Se pravi, ni tudi pravno-
institucionalno izenaèil obeh temeljnih pro-
dukcijskih faktorjev in ekonomskih pravic
njunih lastnikov. To nas še èaka. In to je tudi
temeljni cilj razvoja teorije in prakse
ekonomske demokracije kot naslednje fa-
ze logiènega dru�benoekonomskega raz-
voja èloveške civilizacije.9

Nujna rekonstrukcija pravne
zasnove kapitalistiènega
podjetja/korporacije

Kakršnakoli temeljitejša preobrazba
dru�benoekonomskega sistema pa se se-
veda vedno lahko zaène le z ustrezno prav-
no preobrazbo vsakokratne »temeljne«
produkcijske enote oziroma ekonomske
celice dru�be. V kapitalizmu je to seveda
»podjetje/korporacija«. Kajti bistvena zna-
èilnost kapitalizma v primerjavi s prejšnjimi
dru�benoekonomskimi sistemi je le nov in
ekonomsko sicer vsekakor naprednejši
produkcijski naèin, tj. »podjetniški naèin
proizvodnje (za trg)«, ne pa morda zasebna
lastnina produkcijskih sredstev ali trg sama
po sebi. Ne eno in ne drugo namreè nikakor
ni šele izum kapitalizma, še manj pa more-
biten izvorni »krivec« za njegove sedanje
evidentno deviantne ekonomske, socialne
in okoljske uèinke, ki jih seveda v nobenem
primeru ne bo mogoèe odpraviti brez
temeljite rekonstrukcije obstojeèih produk-
cijskih odnosov na temeljni ravni ekonom-
ske organizacije dru�be (še najmanj pa

7 Prav tam. (Opomba: v nadaljevanju bomo zato to njuno misel obravnavali kar kot integralno sestavino
Pettyjevega aksioma.)
8 Gostiša (2017: 86).
9 Znamenita in �al sicer še danes nadvse popularna teza Francisa Fukuyame o »koncu zgodovine« (The
end of history and the last man, 1992), ki naj bi se – po propadu raznih doslej znanih oblik socializma –
konèala z aktualnim liberalnim kapitalizmom, je seveda totalni znanstveni nesmisel, ki si niti ne zaslu�i
(veè) resne polemike.
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morda z danes tako opevanim konceptom
»socialne dr�ave«10).

�e v osnovi zgrešena je torej vsesplo-
šna teoretièna obsedenost z vprašanjem
takšne ali drugaène lastnine nad pro-
dukcijskimi sredstvi oziroma kapitalom,
kakršni smo sicer, zlasti od Karla Marxa
naprej, prièa praktièno pri vseh dosedanjih
iskanjih mo�nih poti v nek resnièno demo-
kratièen, posledièno pa tudi ekonomsko
uspešnejši, socialno praviènejši ter okolj-
sko odgovornejši dru�benoekonomski sis-
tem. Ta iskanja je zato nujno treba v celoti
preusmeriti predvsem v prizadevanja za
ustrezno rekonstrukcijo aktualne pravne
koncepcije kapitalistiènega podjetja/korpo-
racije kot temeljne determinante obstojeèih
produkcijskih in vseh drugih dru�benoeko-
nomskih odnosov.

Po zdaj veljavni, na neoklasièni eko-
nomski teoriji kapitalizma temeljeèi kon-
cepciji podjetja je namreè v pravnem smi-
slu podjetje še vedno razumljeno in defi-
nirano izkljuèno le kot »pravno perso-

nificirani kapital« (v obliki gospodarske

dru�be/korporacije), lastniki tega kapitala
pa posledièno kot edini »èlani« te korpo-
racije z vsemi pripadajoèimi korporacijski-

mi pravicami. Delo naj bi bilo – podobno kot
produkcijska sredstva – le navadno tr�no
blago, delavci pa zgolj pogodbeno najeta
mezdna delovna sila brez kakršnihkoli kor-
poracijskih pravic. Konkretna pravna posle-
dica te sporne pravnoinstitucionalne zasno-
ve kapitalistiènega podjetja je torej ta, da
lastnina nad delom sistemsko gledano
paè enostavno �e a priori ne daje enakih
ekonomskih pravic kot lastnina nad kapi-
talom. Kar je za civilizirane pravne sisteme
seveda �e v osnovi nekaj naravnost nepoj-
mljivega in povsem nedopustnega, in nad
èemer bi se morali tako aktualna ekonom-
ska kot tudi pravna teorija vsekakor zelo
resno zamisliti. Konkretna ekonomsko-
sistemska posledica pa ta, da delo kljub
povsem drugaènim teoretièno proklami-
ranim naèelom sistemsko gledano v resnici
nima statusa kapitalu enakovrednega
produkcijskega dejavnika v obstojeèih (v
osnovi še vedno klasiènih mezdno-kapita-
listiènih) produkcijskih razmerjih. Kar je v
bistvu povsem enako nedopustna sistem-
ska anomalija.

In to je seveda, zlasti še v 21. stoletju
kot t. i. eri znanja in èloveškega kapitala, �e
zdavnaj postalo popoln sistemski, obenem

pa (zaradi nespornih izrazito negativnih
motivacijskih uèinkov na nosilce èloveš-
kega kapitala kot najpomembnejšega pro-
dukcijskega dejavnika sedanjosti in prihod-
nosti) vsekakor tudi hud ekonomski ana-
hronizem. Ki pa sicer �e zelo dolgo nima
(veè) prav nobene smiselne filozofsko-
teoretiène podlage, èe jo je sploh kdaj imel.
Kajti teza o lastnikih kapitala kot bojda sa-
moumevnih in edinih mo�nih »podjetnikih«,
ki da, kot je uèil Adam Smith, delavce oskr-
bijo z materiali in �ive�em ter prevzamejo
vse tveganje, v zameno pa naj bi imeli le-
gitimno pravico »njihovo delo oziroma

vrednost, ki jo delo doda materialom, z

dobièkom prodajati naprej«11, je kajpada �e
od vsega zaèetka eklatanten teoretièni
nesmisel. Nihèe namreè na prav nobeni
teoretièni podlagi v resnici nima pravice
(vsaj, èe naj bi bila lastnina nad delom res
enako »sveta« kot lastnina nad kapitalom)
rezultatov oziroma outputov dela »z dobiè-
kom prodajati naprej«, èe je delavcem za-
nje plaèal samo mezdo/plaèo, ki sicer �e po
definiciji predstavlja zgolj tr�no protivred-
nost inputa, ne pa dejanskega outputa dela
(po Smithu bi se temu reklo »v zameno za
�ive�«)12. Še najmanj pa na podlagi nekak-
šnega domnevno izkljuènega prevzemanja
tveganja in »samoumevnega« podjetništva
lastnikov kapitala.

Zgolj prevzemanje »finanènega« tve-
ganja, ki seveda še zdaleè ni edina oblika
ekonomsko relevantnega tveganja v produ-
kcijskih procesih13, namreè še ni »pod-
jetništvo« v polnem pomenu te besede, ki
bi lahko �e samo po sebi opravièevalo pri-
svajanje celotnega poslovnega rezultata
podjetja, v katerem so sicer poleg prispev-
kov kapitala in podjetništva njegovih last-
nikov nesporno vsebovani tudi rezultati (t. i.
rezidualni prese�ki outputa) dela delavcev.
Posamezne podjetniške funkcije (tj. podjet-
niška ideja in ustanovitvena iniciativa, tve-
ganje, neposredno upravljanje podjetja, vo-
denje tekoèih poslov, organizacija dela in
poslovnih procesov, organizacijsko inovira-
nje itd.), kolikor jih lastniki kapitala sploh
res tudi dejansko osebno opravljajo in jih
niso prenesli na mened�ment, je torej treba
nagrajevati posebej, ne kar s celotnim
dobièkom14. Pri razdelitvi le-tega bi morali
biti po zgoraj pojasnjeni elementarni »na-
ravni« ekonomski logiki stvari sorazmerno
z dejanskim prispevkom – outputa, ne pa
»stroškovnega« inputa! – dela h konènemu
produktu podjetja (tj. k poslovnemu rezul-
tatu kot »finanènemu« produktu podjetja,
ne pa – tako kot sedaj – v obliki tr�ne
protivrednosti stroška dela v proizvedenem

10 »Socialna dr�ava« ni nikakršen nov dru�benoekonomski sistem in se dejanskih institucionalnih
temeljev tega sistema niti ne dotika, kaj šele, da bi jih kakorkoli spreminjala. Gre le za enega izmed dveh
osnovnih konceptov »ekonomske politike« (njegov nasprotni pol je t. i. neoliberalizem) znotraj ob-
stojeèega klasiènega mezdnokapitalistiènega dru�benoekonomskega sistema, oba pa sta danes bolj ali
manj »izèrpana« in razvojno povsem brezperspektivna. Povsem podobno seveda glede njihove
sistemsko-razvojne brezperspektivnosti velja tudi za danes tako opevane t. i. strukturne (socialne,
davène, fiskalne ipd.) reforme.
11 Smith (2010: 62).
12 V povezavi s tem Smith (2010: 94) utemeljuje pravico lastnikov kapitala do prisvajanja celotnega
dobièka s tem, da je »… pravièno, da tisti, ki hranijo, oblaèijo in nastanjajo vse ljudstvo, dobivajo

tolikšen del produktov dela, da se tudi sami lahko dovolj dobro hranijo, oblaèijo in nastanjajo.« Funkcijo
razdelitve produkta na dobièke lastnikov kapitala in mezde/plaèe delavcev pa naj bi, izhajajoè iz teze, da
je delo »tr�no blago« (za razliko od vlo�enega lastniškega kapitala, ki seveda nikoli ni tr�no blago in to –
niti teoretièno – tudi ne more biti!) opravljal trg s svojim zakonom ponudbe in povpraševanja. A trg kot
izkljuèno menjalni mehanizem (menjava pa, kot vemo, sama po sebi nièesar ne ustvarja in tudi nièesar
ne razdeljuje!) �e po logiki stvari lahko ekonomsko objektivno ovrednoti le konèni »skupni« produkt, o
tem, kolikšen je v tem produktu dejanski »interni« prispevek kapitala in podjetništva njegovih lastnikov
na eni ter dela delavcev na drugi strani, pa trg seveda »nima pojma«. Neoklasièna (marginaistièna)
teorija t. i. tr�ne razdelitve produkta, ki jo je – kar sprièo povedanega ni niti najmanj nenavadno – šele
konec 19. stoletja kot odgovor na Marxovo delovno teorijo vrednosti uspel dobesedno »na silo« razviti
ameriški ekonomist J. B. Clark, je torej v resnici navadna teoretièna prevara. Skrajno nenavadno pa je,
da ji kot taki sodobna ekonomska znanost še vedno povsem nekritièno sledi.
13 S svojo udele�bo v podjetniških produkcijskih procesih seveda nesporno tvegajo tudi delavci. Pa ne
samo »eksistenèno«, ampak predvsem tudi z morebitno nemo�nostjo optimalnega strokovnega in
kariernega razvoja ter uresnièevanja tudi drugih svojih – ne samo materialnih, ampak zlasti tudi številnih
osebnostnih in societalnih – potreb pri delu in v zvezi z delom, od katerih je neposredno odvisna
kakovost njihovega delovnega �ivljenja in �ivljenja na splošno. Ni torej jasno, zakaj naj bi bilo lahko v
ekonomiji, ki naj bi sicer slu�ila èloveku in njegovim potrebam, teoretièno in sistemsko edino relevantno
zgolj »finanèno« tveganje lastnikov kapitala.
14 Podjetništvo namreè nikakor ni »lastnost kapitala samega« in ne izhaja neposredno, predvsem pa ne
kar samoumevno, iz lastnine nad njim, ampak je »osebnostna lastnost ljudi« in rezultat njihovega
konkretnega delovnega (ne kapitalskega!) anga�iranja v poslovnih procesih, se pravi »element dela« in
ne »element kapitala«. Danes se zato, povsem upravièeno, veliko razpravlja tudi o t. i. notranjem

podjetništvu zaposlenih. Ki pa kajpak nima popolnoma nobene zveze z morebitnim (tudi) notranjim
lastništvom.
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»fiziènem« produktu podjetja, kajti v tr�nem
gospodarstvu predmet delitve ni fizièni,
temveè le dejansko tr�no realizirani finanèni
produkt!) »obvezno« udele�eni tudi delavci.
In sicer bodisi v eno bodisi v drugo smer, tj.
bodisi pri dobièku bodisi pri izgubi.

To arhaièno pravno koncepcijo kapita-
listiènega podjetja, ki je torej povsem
»umetno« ustvarila ekonomsko sicer po-
polnoma nelogièno pravno-institucionalno
delitev lastnikov obeh temeljnih produk-
cijskih dejavnikov na »delodajalce« in »de-
lojemalce« ter na njej temeljeèo zgoraj po-
jasnjeno njihovo oèitno sistemsko neena-
ko(pravno)st, je zato nujno èim prej nado-
mestiti s sodobnejšo t. i. partnersko kon-
cepcijo podjetja kot »/enako/pravne

skupnosti kapitala in dela oziroma èlo-

veškega kapitala ter njunih lastnikov«, ki
bo tudi lastnikom dela – namesto sedan-
jega klasiènega mezdnega – konèno za-
gotovila status povsem enakopravnih »èla-
nov korporacij« v duhu temeljnih ugotovitev
Pettyjevega aksioma15. Kar je seveda, èe bi
obstajala potrebna politièna volja, realno
povsem mo�no in pravno tudi razmeroma
zlahka izvedljivo. In to zgolj z nekaterimi
posegi v veljavno korporacijsko in delovno
pravo brez kakršnegakoli nepotrebnega
poseganja v tr�ni sistem gospodarjenja ali v
veljavna lastniška razmerja med lastniki
obeh temeljnih produkcijskih faktorjev.

Skratka, o dejansko demokratiènem
podjetju in o »pravi«, predvsem pa o »splo-
šni« ekonomski demokraciji, ki ne bo veza-
na zgolj na podjetja z notranjim lastništvom
zaposlenih, bo mogoèe utemeljeno govoriti
»šele« (po drugi strani pa tudi »�e«) v
trenutku, ko bo tudi lastnina nad delom
sistemsko priznana kot samostojen prav-
ni temelj korporacijskih pravic. Ali po-
vedano drugaèe, bistvo ideje ekonomske
demokracije je vsestranska »izenaèitev«,
ne pa nekakšna personalna »kumulacija«
pravic iz naslova lastnine nad delom in ka-
pitalom.

Za ekonomsko enakopravnost
povsem zadostuje �e lastnina
nad delom

Kljuèno teoretièno in praktièno vpra-
šanje, ki se torej odpira v zvezi z uvodoma
navedeno tezo o notranjem lastništvu zapo-
slenih kot imperativu za demokratizacijo
ekonomske sfere dru�be, je seveda nasled-
nje: Le èemu naj bi morali biti delavci –

èe paè �elijo postati enakopravni nosilci

korporacijskih pravic in s tem tudi po-

vsem enakopraven subjekt dru�beno-

ekonomskega sistema – prisiljeni nujno

najprej postati tudi hkratni lastniki ka-

pitala podjetij, torej kapitalisti, ko pa so

vendarle �e lastniki dela kot naèeloma

povsem enakovrednega temeljnega pro-

dukcijskega faktorja?16

Kot reèeno, bi jim namreè po elemen-
tarni ekonomski in pravni logiki moralo
lastništvo nad delom �e samo po sebi za-
gotavljati status povsem enakopravnih
»èlanov korporacij/podjetij«. Èe so delavci
v praksi hkrati tudi lastniki kapitala, kajpak
še toliko bolje, kajti korporacijske pravice v
tem primeru paè lahko u�ivajo iz obeh
naslovov – iz svojega vlo�enega dela, do-
datno pa še iz svojega vlo�enega kapitala. A
tega paè nikakor ni mogoèe postavljati kot
imperativ za vzpostavitev demokratiènega
podjetja in ekonomske demokracije kot
splošnega dru�benoekonomskega siste-
ma.

Takšno razmišljanje namreè lahko teo-
rijo in prakso razvoja ekonomske demo-
kracije �al zapelje v popolnoma napaèno
smer. Namesto s prenovo veljavne kon-
cepcije kapitalistiènega podjetja, ki je de-
janski izvor sedanje sistemske neena-
ko(pravno)sti lastnikov dela vis a vis last-
nikom kapitala, se bomo v tem primeru paè
ukvarjali izkljuèno le še s širitvijo – sicer
koristnega, nikakor pa ne neobhodnega –
delavskega delnièarstva in zadru�ništva, ki
pa na dolgi rok seveda tudi objektivno v

nobenem primeru ne moreta postati pre-
vladujoèi, še manj morda tudi edini obliki
podjetništva. Veèina zaposlenih namreè ni
v t. i. investicijskem razredu oziroma ni-
ma denarja, mnogi pa tudi ne potrebnega
»podjetniškega interesa«, da bi ga vlagali
v odkupe svojih podjetij, obenem pa mora
biti za kaj takega (zlasti v primeru ESOP in
podobnih modelov delavskega odkupa, ki
jih v praksi kajpak ni mogoèe realizirati brez
vsestranske podpore »matiènih« podjetij
samih) podana tudi potrebna volja in in-
teres s strani obstojeèih lastnikov ka-
pitala. Vse te pogoje pa je v praksi seveda
izjemno te�ko zdru�iti. Poleg tega so za
»popolne« delavske odkupe, ki sicer, kot
reèeno, edini lahko predstavljajo vsaj pri-
bli�ek ideji demokratiènega podjetja, �e po
naravi stvari v glavnem primerna predvsem
le manjša in srednja, v bistveno manjši meri
pa tudi za velika podjetja.

Namesto zakljuèka
�ivimo v dru�benoekonomski stvarno-

sti, v kateri sta lastnina nad delom in ka-
pitalom praviloma »personalno loèeni«.
In tako bo seveda vse dotlej, dokler bo paè
obstajala zasebna lastnina, torej še zelo
dolgo v dogledni prihodnosti. S popolnim
notranjim lastništvom, zlasti še v obliki de-
lavskih zadrug mondragonskega tipa, pa je
tudi perspektivno gledano, kot reèeno,
objektivno mogoèe »pokriti« le razmeroma
majhen del vseh gospodarskih subjektov.
Kar pomeni, da bo prete�ni del podjetij v
vsakem primeru še vedno ostalo »nede-
mokratiènih«, in da potemtakem, kot �e
uvodoma reèeno, zgolj krepitev notranjega
lastništva zaposlenih �e samo iz tega
razloga zagotovo niti teoretièno ne more
predstavljati realne poti v �eleno »splo-
šno« ekonomsko demokracijo kot nov
dru�benoekonomski sistem prihodnosti.
Na ta naèin je paè objektivno mogoèe eko-
nomsko demokracijo v praksi uveljaviti
zgolj v zelo omejenem obsegu, se pravi bolj
kot izjemo, ne kot sistemsko pravilo. To pa
kajpak ne more biti nek smiseln konèni cilj
razvoja dru�benoekonomskih sistemov.

Naj torej notranje lastništvo zaposlenih
tudi v teoriji po mo�nosti še naprej obvelja
predvsem le kot koristen »dopolnilni« ele-
ment sistema ekonomske demokracije, ne
morda kar kot sinonim zanjo. Osnovni cilj
razvoja ekonomske demokracije pa mora
biti pravno-institucionalna vzpostavitev de-
mokratiènega podjetja tudi v pogojih ob-
jektivno »personalno loèenega« lastništva
nad delom in kapitalom. Torej podjetja, za-
snovanega na dejansko enakopravnem

15 Samoumevno je, da to posledièno pomeni tudi povsem nov model korporacijskega upravljanja in
razdelitve produkta, ki bo izhajal iz dejanskih prispevkov dela in kapitala ter njunih lastnikov k produktu.
Zlasti izgradnja novega modela razdelitve produkta bo seveda zahtevala svoj èas in predvsem tudi
izpopolnitev t. i. raèunovodstva èloveških virov, ki je zaenkrat še v povojih, a sodobna ekonomska
znanost je tega – èe bi se stvari seveda naèrtno lotila – vsekakor (�e) sposobna. Nesporno pa je
kakršenkoli (vsaj) pribli�ek omenjenemu novemu principu razdelitve produkta bistveno boljši od
sedanje zablode o tem, da to razdelitev (lahko) opravlja kar trg kot mehanizem menjave.
16 Po �e omenjeni t. i. delovni teoriji lastništva naj bi bilo, kot reèeno, temelj za prisvajanje delo, vendar
ne zaradi lastništva nad njim, ampak zaradi njegove »odgovornosti za produkcijo in produkt«. A èe ni
temelj prisvajanja lastnina, ampak »odgovornost«, èemu potemtakem zahtevati, da morajo biti delavci
lastniki produkcijskih sredstev, èe naj bi pridobili pravico do produkta? Ta teorija torej v konèni posledici
�al ni dosledna sama sebi – delo in njegova odgovornost za produkcijo v resnici ni samostojen temelj
prisvajanja, ampak je pri notranjem lastništvu še vedno edina podlaga za prisvajanje lastnina delavcev
nad kapitalom, ne pa njihovo delo. Èe ne bi bilo tako, potem paè delavci v ta namen ne bi potrebovali
(še) lastništva nad kapitalom.
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ekonomskem partnerstvu oziroma »so-
podjetništvu« lastnikov dela in kapitala, ki
je pravzaprav edina tudi ekonomsko logiè-
na, predvsem pa – v sodobnih pogojih hitro
narašèajoèega produkcijskega pomena
èloveškega kapitala – edina lahko tudi
ekonomsko-razvojno zares perspektivna
zasnova temeljne ekonomske celice so-
dobne dru�be. In ki seveda še zdaleè ni
nikakršna utopija, le èemu bi bila? Izkljuè-
no le veljavno pravo je namreè tisto, ki je –
povsem umetno, tj. povsem mimo elemen-
tarnih »naravnih« ekonomskih zakonitosti
produkcije in produkcijskih odnosov –
ustvarilo sedanjo in v objektivni dru�beno-
ekonomski realnosti 21. stoletja brez dvo-

ma �e povsem pre�iveto »mezdnokapi-
talistièno« koncepcijo podjetja. In pravo jo
zato lahko kadarkoli tudi spremeni.
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Postavljanje
slovenskega ESOP-a:
Izkušnje iz tujine
in evropski model

Na IED smo v zadnjih treh letih, odkar smo formalno ustanovljeni, dosegli �e nekaj lepih rezultatov.
Kot organizaciji, ki se ukvarja s promocijo delavskega lastništva in participacije zaposlenih pri
odloèanju, nam pot morda ni najla�ja, vendar s pomoèjo mednarodne skupine strokovnjakov, ki
danes šteje �e veè kot 30 ljudi, premikamo stvari na podroèju notranjega lastništva v raziskovanju,
politiki in gospodarski praksi. Do konca leta prièakujemo vzpostavitev treh pilotnih ESOP projektov,
v naslednjem letu pa sprejetje predloga zakona, ki bi ESOP model spodbudil in uredil tako, da ne bi
prihajalo do morebitnih manipulacij. V tem èlanku so-avtorja zakona predstavita ESOP model,
ozadje in statistiko iz ZDA, karakteristike slovenskega ESOP modela in zakonodajne rešitve, ki se jih
prièakuje s sprejetjem zakona.

IED je neprofitna organizacija, ki zdru-
�uje mednarodne strokovnjake na podroèju
delavskega lastništva in demokratiènega
oziroma participativnega upravljanja pod-
jetij. Na inštitutu je trenutno 10 aktivnih èla-
nov, naš strokovni odbor pa ima skoraj 20
èlanov iz gospodarstva, politike in znanosti
(med drugim je èastni èlan SO Noam
Chomsky). Trenutno vzpostavljamo 3
ESOP pilote, ki naj bi bili dokonèani do kon-
ca 2021 oz. zaèetka 2022. V treh letih smo
izvedli veè kot 100 izobra�evanj in dogod-
kov, pripravljamo 2 zakona, objavili smo

knjigo, veè znanstvenih, strokovnih in me-
dijskih èlankov.

Zgodovina ameriškega ESOP

Zgodba ameriškega »Employee Stock
Ownership Plan« – oziroma ESOP-a je
zgodba iz druge polovice 20. stoletja, ko je
ekscentrièni in politièno konservativni
pravnik, Louis Kelso, razmišljal o razlogih,
zakaj v ZDA ni veè lastnikov podjetij. Glavna
ugotovitev je bila – sicer niè kaj posebnega
originalna ali inovativna – da ameriški sred-

nji in delavski razred preprosto nimata
finanènega kapitala, ki bi ga lahko pre-
tvorila v produktivni kapital. Lastništvo
podjetij, ki je simptom in hkrati vzrok eko-
nomske neenakosti, je izredno visoko kon-
centriran v roki manjšine prebivalstva.

Kelso je ugotovil, da zaposleni vseeno
imajo orodje, ki ga lahko izkoristijo za
udele�bo v lastništvu podjetij, kjer delajo –
svoje delo, ki proizvaja prihodke in dobièke.
Ta ugotovitev je srèika ESOP modela finan-
ciranja odkupa. ESOP v svojem bistvu
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