svoje delovanje èrpajo iz svojega naravnega in drubenega okolja; itd.
itd.) niti ne govorimo.

Marksizem oèitno
ni rešitev

Kar se tega tièe, bi se brez dvoma
veljalo absolutno strinjati z nadvse
pronicljivo mislijo Joeta P. Damijana, ki jo je – èeprav v malce manj
radikalnem kontekstu – leta 2014
zapisal v eni izmed Sobotnih prilog
Dela, in sicer, da bi bilo treba povsem redefinirati sedanje predpostavke in ekonomske teorije napisati
na novo ter da bi bilo trenutno
najbolj primerno na najbolj ugledne
ekonomske šole obesiti napise »Zaradi prenove zaprto«. Le da bi povsem enak napis sam predlagal
obesiti tudi na ugledne pravne šole,
ki zlasti na podroèju korporacijskega in delovnega prava kot slepa
kura in v nasprotju z lastnimi temeljnimi naèeli pravne znanosti sledijo tem ekonomskim teorijam.

Na drugi strani pa imamo za zdaj
kot edinega resnega znanstvenega
kritika »temeljev« obstojeèega kapitalizma še vedno le starega dobrega
Marxa, ki pa je s svojo »diagnozo«
jedra deviantnosti tega sistema (lastnina kot »temeljni produkcijski odnos«) oèitno hudo zgrešil bistvo problema (temeljni produkcijski odnos
v tem kapitalizmu je v resnici »mezdno« delovno razmerje, ne lastnina
sama po sebi) in dolgoroènemu drubenemu razvoju v resnici naredil
veè škode kot koristi. S to svojo
»diagnozo« je namreè druboslovje
zapeljal v povsem slepo ulico. Propadli socialistièni poskusi, ki so sledili njegovim zamislim, pa danes al
sluijo le kot »zvelièaven« argument
za prej omenjeno trditev o domnevni

»superiornosti« sedanjega kapitalizma.
Kaj nam torej preostane? Edino
to, da zaènemo èim prej razvijati tudi resnejšo »nemarksistièno« kritiko
sedanje teorije kapitalizma in njenih
kljuènih (zgoraj zgolj primeroma
naštetih) »znanstvenih« nebuloz, ki
je al danes praktièno nimamo.
Kritizira se le t. i. neoliberalni koncept kapitalizma, kar pa je povsem
neproduktivno. Tudi socialno-trni
koncept je namreè samo inaèica tega istega (tj. mezdnega) kapitalizma
in v praksi prav tako razpada na celi
èrti. Treba je torej zaèeti iskati sistemske alternative za »mezdni« kapitalizem na splošno (ne za njegove
sedanje izvedbene inaèice). In te
alternative, tudi povsem »trne«, seveda brez slehernega dvoma obstajajo.

IZ TEORIJE ZA PRAKSO SODOBNE EKONOMSKE DEMOKRACIJE

Piše:
dr. Dušan Plut

Koncept ekonomske
demokracije pred sodobnimi
družbeno-okoljskimi izzivi

ivimo v razburljivem obdobju zgošèenega globalnega in regionalnega zarisovanja spremenjenih
prostorsko-èasovnih in drubeno-okoljskih razmerij. Zaèetek 21. stoletja temeljno oznaèuje ponovno narašèajoèi prepad med revnimi in bogatimi in prviè v zgodovini èloveške vrste globalno
prekomerna raba naravnih virov. Okoljski pritiski zaradi stalne rasti materialnih dejavnosti vse bolj
presegajo regionalne in celo planetarno nosilnost okolja (Plut, 2014). Na ravni globalne ekonomije
in svetovne politike pa so prevladali interesi finanènega kapitala, velikih mednarodnih korporacij
nad intelektualnim, èloveškim kapitalom, torej prevlada kapitala nad delom.
Vprašanje ekonomske demokracije
kot matice vseh drugih oblik demokracije
je danes, po kapitalsko izsiljenem razpadanju evropskega modela socialno trnega
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kapitalistiènega gospodarstva in rakastega
razrašèanja metastaz neoliberalne razlièice
kapitalizma postalo eno od kljuènih polj za
vzpostavljanje drubenega ravnovesja, pra-

viènejše drube. Vendar zlasti radikalno
spremenjene okoljske, prebivalstvene in
drubene razmere tudi pred sam koncept
ekonomske demokracije, poti njenega
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udejanjanja, postavljajo nove izzive. ivimo namreè v svetu velekapitala, kjer 62
najbogatejših Zemljanov razpolaga s premoenjem, ki je enako premoenju revne
polovice svetovnega prebivalstva (3,7 milijarde prebivalcev!), razlike v plaèah v velikih

po BDP na prebivalca uvršèa tudi Slovenija
(okoli 30. mesta) so torej moralno dolne,
da zmanjšajo porabo surovin in energije
in s tem sprostijo prepotrebni okoljski prostor za veèje materialne potrebe revnih drav. Zato pisec sodi, da bo moral tudi kon-

Vprašanje ekonomske demokracije kot matice vseh
drugih oblik demokracije je danes postalo eno od
kljuènih polj za vzpostavljanje drubenega ravnovesja,
praviènejše drube.
podjetjih in bankah bogatih drav pa so v
razmerju nad 1 : 300. Obenem vsako uro izumrejo tri zemeljske vrste, na prebivalca za
trikrat presegamo zmogljivost ozraèja za
sprejemanje emisij toplogrednih plinov,
skupno nosilnost planetarnega ekosistema
pa presegamo za polovico, do srede 21.
stoletja pa bomo ob nadaljevanju trendov
potrebovali še eno Zemljo…

Okoljski, ekosistemski izzivi
ekonomske demokracije
Ko gospodarstvo presega nosilnost
okolja, je pred konceptom ekonomske demokracije v ekonomsko razvitih dravah
izjemno zahteven izziv: kako pravièno zagotoviti višjo, èloveka vredno blagostanje
za vse prebivalce brez nadaljnje kolièinske rasti proizvodnje in potrošnje? Nastajajoèi ekonomski koncept t. i. »od-rasti«
in veèje vloge samooskrbe in regionalnega
gospodarstva, koncepti solidarnostne in
trajnostne ekonomije, zlasti pa Felberjev
koncept ekonomije splošnega blagostanja
in drugi inovativni ekonomski koncepti ponujajo prve potrebne zasnove v zelo zahtevnem procesu iskanja navedenega odgovora. Njihova skupna sporoèilna nota tudi za
koncept ekonomske demokracije je, da
le-ta ne bo dolgoroèno uspešen, èe ne bo
trne zasnove bistveno bolj odloèno dograjeval z ekosistemsko in drubenosocialno vsebino. To med drugim v tem
civilizacijskem trenutku pomeni za bogate
drave opustitev zgodovinsko tradicionalnega modela stalne gospodarske rasti in s
tem povezanega nadaljnjega izèrpavanja in
zastrupljanja planetarnega ekosistema za
prihodnje generacije in druge vrste. Drave
v razvoju so v bistveno drugaènem ekonomskem in preivetvenem poloaju, mizernega materialnega blagostanja ne morejo dvigniti brez kolièinske gospodarske
rasti v èasovno sicer omejenem prihodnjem obdobju. Bogatejše drave, kamor se
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cept ekonomske demokracije tudi v reformiranem kapitalizmu vkljuèiti ekosistemske
(omejitvene) podstati, kar pa med drugim
pomeni, da bo treba celotnemu trno zasnovanemu gospodarskemu delovanju obvezno dodati – ekosistemsko plansko kategorijo, pa naj navedena predpostavka
zveni še tako »socialistièna«.
Trenutno zgolj teoretiènemu modelu
ekosocialistiènega gospodarstva je dejansko zelo blizu ekosistemska, drubeno širša opredelitev vsebin ekonomske demokracije Johanisove in Wolfa (2012, 562). Avtorja poudarjata velik pomen

• modela trajnostnega razvoja in
• modela »ne-rasti«, »odrasti«

(angl.
degrowth) gospodarskega razvoja.

Izjemna koncentracija ekonomske moèi zlasti v multinacionalkah in strategija nenehne gospodarske rasti postajata glede na
omejenost naravnih virov vse bolj vprašljivi,
zato zagovarjata »degrowth« ekonomsko
demokracijo.
Med alternativnimi ekonomskimi modeli je glede okoljske (ekosistemske) delavske participacije in širše pojmovani drubeni odgovornosti podjetij po mnenju pisca zelo uporaben in izvedbeno realistièno
zasnovan model ekonomije skupne blaginje, katerega je leta 2010 zasnoval Felber
(2012), konkretno pa se preizkuša in udejanja e v številnih podjetjih. Kljuèno izhodišèe ekonomije skupne blaginje je namreè
okoljsko in drubeno odgovorna blaginja za
vse, doseena s pomoèjo trajnostnega, sonaravnega gospodarskega razvoja v sistemu drubeno in ekološko omejenega trnega sistema, a tudi ekosistemskega naèrtovanja (planiranja) gospodarstva znotraj
nosilnosti okolja, podjetij, v okviru zasebne
ter drugih oblik lastnine. Poudariti velja, da
za podjetja v ekonomiji skupne blaginje ni
(edino) merilo uspeha njegov finanèni
dobièek, temveè zlasti njegov bilanèno
ovrednoten širši prispevek k skupni blaginji.

Lastniški in socialni izzivi
ekonomske demokracije
za 21. stoletje
Korenine neenakosti so v izrazito neenakopravnem poloaju delavcev glede
na lastnike kapitala, v nepraviènem vrednotenju pomenu dela in finanènega kapitala. Po mnenju Gostiše (2014, 2016) in
Bajlja (2016) je popolna vladavina finanènega kapitala posledica temeljnih odnosov
v podjetjih, v drubi, kjer se ne prepoznava
pomen èloveškega kapitala delavcev, zaposlenih. Proces je treba obrniti in èloveškemu kapitalu postopno, odgovorno dati vlogo, ki mu po prispevkih k uspešnosti podjetja tudi pripada.
Pisec se zaveda, da je lastnina produkcijskih sredstev v osnovi stvarnopravno
razmerje med ljudmi. A je v razliko od nekaterih snovalcev ekonomske demokracije v
primeu okoljskih omejitev ter s tem povezanega poveèanega pomena javnega dobra, ekosistemskih storitev ter narašèajoèe
drubene neenakosti zlasti z dolgoroènega
vidika bistveno bolj previden, pravzaprav
skeptièen do »vsemogoènosti« modela
zasebne lastnine, zlasti glede pri velikih
produkcijskih sredstvih (podjetjih) in veleposestih. Tudi Husson (2011, 166) sodi,
da je zlasti v obdobju ofenzivnega in radikalnega neoliberalizma nujna kritièna distanca do samih temeljev kapitalizma, ne le
problematike izkorišèanja, temveè tudi glorifikacije uèinkovitosti zasebne lastnine, ki
se praviloma ocenjuje zgolj z vidika ozko
pojmovane dobièkonosnosti. Tako Husson
(2016, 173, 174) prepoznava korenine npr.
brezposelnosti in socialne ogroenosti v
samem srcu odnosa med kapitalom in delom, a pod vprašaj postavlja oba velika tabuja, ne le zdajšnjo delitev dohodkov, ampak tudi kapitalistièno lastninsko pravico.
Tudi sicer je absolutnost pravic lastništva
danes tudi po mnenju Felberja (2012, 82)
med drugim tudi velika nevarnost za demokracijo, saj neomejene pravice posameznim osebam in podjetjem prinašajo izredno
moè, vkljuèno z dominacijo v medijih in pri
obvladovanju politiènih procesov.
Pisec pa se hkrati zaveda številnih pasti enostranskega in univerzalnega procesa podrubljanja celotnega gospodarstva, na katere je e pred drugo svetovno
vojno preprièljivo in vizionarsko opozarjal
slovenski kršèanski socialist Andrej Gosar
(1933, 1935). Procesa podrubljanja gospodarstva po njegovi zamisli ni mogoèe
enaèiti s prisilnim podravljanjem oziroma
razlastitvijo premoenja brez dravnega odEkonomska demokracija, št. 5, oktober 2016

kupa, saj ni predlagal (vsesplošnega) ukinjanja zasebnega lastništva proizvodnih
sredstev in kapitala, temveè model razpršene lastniške strukture in soudelebo delovnih ljudi pri lastništvu, delitvi ustvarjenega in soupravljanju podjetij.
Gostiša (2014, 122) meni, da se bo treba odloèiti med dvema razvojnima alternativama, torej med vizijo socialne drave, ali
pa kreniti v drugo fazo razvoja ekonomske
demokracije, ki naj bi prek doseganja ekonomske praviènosti bolj ali manj samodejno prinesla tudi veèjo socialno praviènost in
drubeno kohezivnost. Brez dvoma udejanjanje ekonomske demokracije bistveno izboljšuje zlasti socialni poloaj zaposlenih in
je eden od kljuènih, neobhodnih korakov k
veèji socialni praviènosti, vendar po mnenju pisca ni univerzalni ekonomsko-drubeni mehanizem. Pisec se ne strinja torej
s predpostavko, da je koncept socialne
drave, ki temelji na arbitrarni prerazporeditvi dohodkov, preivet, strinja pa
se, da je vse bolj neuèinkovit in potreben
temeljite prenove.
Prav danes, v obdobju vsesplošnega
napada in krèenja socialne drave, v obdobju visoke brezposelnosti in prekarnega
dela, v èasu brezobzirnega kopièenja bogastva v rokah pešèice ter revšèine na drugi
strani, je ponovno aktualna ena od kljuènih
ugotovitev zavestno ideološko prezrtega
kršèanskega socialista Gosarja (1933,
1935): za zagotavljanje socialne varnosti je
zelo odgovorna drava, zato mora socialna
politika temeljiti v zagotavljanju dela vsem
delazmonim. To pa je po Gosarjevem
mnenju mono doseèi s permanentnim
podrubljanjem gospodarstva, mešano
lastninsko strukturo in praviènim prerazdeljevanjem dohodka. Tudi sociolog Veljko
Rus (1990, 12) je izhajal iz stališèa, da minimalne socialne varnosti ne morejo zagotoviti prebivalstvu niti druine niti delovne
organizacije, ampak samo drava. Zato je
zagovarjal uvedbo temeljnega dohodka, ki
praviloma ni vsebinska podstat prevladujoèega koncepta ekonomske demokracije,
a zahteva temeljito in realno strokovno presojo. Pisec se hkrati strinja z mnenji, da je
za pravièno drubo izjemno pomembno
tudi poštena delitev ustvarjene presene
vrednosti. Zagovarja doloèitev ne le minimalne, temveè tudi maksimalne višine
plaèe, ki lahko za najveè štiri- do petkratnik presega najnijo plaèo, katera pa
mora omogoèati materialno zmerno, dostojno ivljenje.
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Od ekosocialnega kapitalizma
in ekonomske demokracije
še k demokratiènemu
ekološkemu socializmu?
Kapitalistièni drubeno-ekonomski sistem, zlasti pa njegova danes prevladujoèa
neoliberalna razlièica, s svojimi zakonskimi, ekonomskimi in politiènimi vzvodi brezobzirno poveèuje bogastvo bogatih elit na
pleèih veèine ljudi in unièuje naš planet. Èeprav kot dravljani planeta vemo, da ohranjanje sedanjega sistema neenakosti zanesljivo pelje v zgostitev drubenih protislovij,
praviloma pasivno, vdano pristajamo na
pritlehno »predpostavko« velekapitala in
njegovih zagovornikov, da spremembe
naj ne bi bile mone, da pravzaprav ni realne, uresnièljive drubeno-okoljske alternative. Ali je mona taka prenova kapitalizma, ki naj bi bil okoljsko vzdren, medgeneracijsko enakopraven in drubeno pravièen,
ali pa je treba, seveda ob upoštevanju pozitivnih zgodovinskih izkušenj in pozitivnih
praks, graditi v osnovi dejansko nov drubeni red? Pisec realno verjame, da je
civilizacijska alternativa mona in dobesedno nujna, neobhodna. Model ekonomske demokracije pa je eden od kljuènih, ne
pa edini vzvod potrebnega radikalnega, a
nenasilnega, reformnega drubeno-okoljskega preloma, po sodbi pisca po vsej verjetnosti v dveh èasovnih in vsebinskih fazah:
1. zamenjava neoliberalnega kapitalizma z ekosocialnim kapitalizmom ekonomske demokracije in hkratnim postopnim vgrajevanjem ekosocialistiènih prvin;
2. gradnja demokratiènega ekološkega socializma kot alternative tako kapitalizmu kot realnemu socializmu na etiènem, gospodarsko-tehnološkem, socialnem in okoljskem polju.
Pisec se strinja s stališèem Gostiše
(2014, 2016), da narašèajoèe probleme
drubene neenakosti lahko v konèni posledici odpravi pospešeni razvoj ekonomske demokracije z najmanj enakopravnim
poloajem dela, delavcev v primerjavi s finanènim kapitalom, lastnikom kapitala.
Vendar so za dosego drubene praviènosti
seveda potrebni še številni drugi sistemski
ukrepi in mehanizmi. Sicer praviènejši in
okoljsko manj destruktiven tip kapitalizma razvite ekonomske demokracije in
šibke sonaravnosti po mnenju pisca ni in
ne sme biti skrajni domet drubenookoljske prihodnosti, v naslednji fazi raz-

voja sodobne civilizacije prve polovice 21.
stoletja bo treba seèi – onkraj obzorij vseh
inaèic kapitalizma (Plut, 2014).
Pisec se kljub zgodovinsko upravièenem porazu realnega socializma torej ne
strinja s »èrno« obravnavo vseh monih
inaèic socializma in njihovega nepovratnega ter dokonènega pošiljanja na zgodovinsko smetišèe, kamor je vsebinsko in
etièno upravièeno e pristal politièno nedemokratièen model realnega, dravnega
socializma. Model demokratiènega ekološkega socializma kot moni rezultat dolgotrajnega zgodovinskega procesa (»radikalni reformizem«, ne pa revolucija) pa je
zasnovan na:

• sistemu mešane lastnine (prevlada pro-

cesa podruabljanja lastnine z omejitvijo
zgornjega obsega zasebne lastnine, na
pa njene popolne odprave, ukinitve),
• ekosistemsko plansko-trni zasnovi sonaravnega gospodarstva,
• modelu odrasti (angl. degrowth),
• drubeni solidarnosti in praviènosti (z
omejenimi razlikami v bogastvu in dohodkih ter univerzalnemu zagotavljanju
preivetvenih pogojev ivljenja) in na
• »globinski« ekonomski ter politièni posredni in neposredni demokraciji.
V razliko od stališèa številnih strokovnjakov koncepta ekonomske demokracije
pa pisec sodi, da je za nov drubeni red 21.
stoletja vprašanje lastništva zlasti zaradi
obvladovanja politiène moèi velekapitala
veèplastno izjemno pomembno. A vse
oblike lastnine morajo v vsakem primeru
delovati v skladu z emancipacijskimi, socialnimi in okoljskimi standardi (Programme of the Die Linke…, 2011, 29).
Razen Gosarjevega (1933, 1935) samoupravnega modela drube kot novega
drubenega reda tudi jugoslovanski socialistièni model samoupravljanja kljub številnim pomanjkljivostim in partijski dominaciji ob dejanskem odloèanju vsebuje številne postavke, vredne dograjevanja in
posodobitve za 21. stoletje, kar pa po
mnenju pisca tega prispevka seveda velja
tudi za nekatere pomembne postulate ekonomske demokracije. Po mnenju Gostiše
(2014b, 284) ideja ekonomske demokracije (poudarek na zasebni lastnini in trgu)
nima nobene zveze z idejami »trnega socializma«, ki oznaèuje gospodarski sistem
na temelju dravne, drubene ali (izkljuèno)
zadrune lastnine proizvajalnih sredstev,
vendar bi deloval v trnem gospodarstvu.
Ideji ekonomske demokracije pa je po
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mnenju Gostiše (2014b) lahko vsekakor
precej bolj sorodna novejša ideja demokratiènega socializma, ki naj ne bi veè
vztrajala na nujnosti ukinitve zasebne lastnine, temveè le na temeljnih vrednotah socializma: odprava »diktature kapitala« in
vseh oblik podrejanja in izkorišèanja, socialna praviènost, solidarnost, demokratiè-

zavi z veèjo drubeno praviènostjo, mešanim tipom lastnine (tudi pomembna vloga
zasebne lastnine!), a po mnenju pisca slej
ko prej tudi s obsenejšim procesom podruabljanja lastnine (lastnina zaposlenim, lokalnih skupnosti, drave, kooperativ)
kljuènih proizvodnih sredstev in infrastrukturnih sistemov, s pomoèjo javne in demo-

Demokratièni ekosocializem ni in glede na izjemne
strukturne izzive ne more biti kratkoroèni cilj, do cilja
(kot nikoli dejansko dosegljive utopije) bo zaradi
odpora kapitala in elit še veliko zahtevnih etap
predhodne ekologizacije in socializacije kapitalizma.
nost odloèanja na vseh podroèjih in ravneh
– od podjetja do drave.
Demokratièni ekosocializem ni in glede na izjemne strukturne izzive ne more biti
kratkoroèni cilj, do cilja (kot nikoli dejansko
dosegljive utopije) bo zaradi odpora kapitala in elit še veliko zahtevnih etap predhodne ekologizacije in socializacije kapitalizma.
Ekosocializem ne more nastajati od zgoraj
navzdol, rasti mora demokratièno od spodaj, iz pobud ljudi, iz lokalnega okolja – èe
se bodo dravljanke in dravljani seveda
tako demokratièno odloèili!
Demokratièni socializem za 21. stoletje je pogojen z zahtevo osebne svobode

kratiène kontrole lastnine v storitvah splošnega interesa in finanènega sektorja. Ekonomska demokracija pa je brez dvoma v
vsakem primeru predpogoj oziroma realni
temelj tudi politiène, posredne (parlamentarne) in neposredne, sodelovalne demokracije.
Za uspešni slovenski potek drubenih
sprememb, ki se ga praviloma enaèi z razvojem, pa naj bo ta razvoj kapitalistièen ali
kakšen drug, bi torej po mnenju antropologinje Vuk Godinove (2014, 2016) morali
v Sloveniji uvajati delujoèe tiste spremembe
drubene institucije, ki bodo v slovenski
drubi lahko delovale oz. funkcionirale. Tu

Usoda nedavnega predloga Zakona o sodelovanju
delavcev pri upravljanju, ki ga je v DZ vloila
Zdruena levica, dovolj nazorno kae, da pot do
ekonomske demokracije ne bo lahka
in osebnega razvoja za vsakega posameznika s pomoèjo socialno enakih pogojev za
samorazvoj v okviru solidarnostno zasnovane drube (Programme of the Die Linke…, 2011, 5). Demokratièni gospodarski red bo mono zasnovati zgolj z »globoko« ekonomsko demokracijo in regulirano drubeno-okoljsko prenovo v pove-

nam je v izjemno pomoè dolga in razkošna
na vzajemni pomoèi zasnovana dedišèina
starovaških skupnosti, zadruništva, jugoslovanskega samoupravljanja, skladnejšega regionalnega razvoja. … Ena od kljuènih
socialnih in kulturnih tirnic slovenskega naroda, slovenska nativna tirnica so torej po
njenem mnenju razliène oblike neposred-

ne ekonomske demokracije, ki imajo na
ozemlju Slovenije veè kot 1.400 let trajajoèo zgodovino. Razlog veè za okrepljena
prizadevanja, da zlasti trajnostno sonaravno posodobljen model ekonomske demokracije postane ena od agend tudi prepotrebnega slovenskega ekonomsko-okoljskega preloma.
Usoda predloga Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki ga je v
Dravnem zboru vloila Zdruena levica,
dovolj nazorno kae, da pot do ekonomske
demokracije ne bo lahka…
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Kaj pomeni podatek, da za 40 odstotkov presegamo planetarno zmogljivost okolja?
Gre za kazalec ekološkega odtisa, se pravi, koliko porabimo naravnih virov na prebivalca in koliko gremo prek samoèistilnih
zmogljivosti. Štirideset odstotkov velja torej za ves planet, gospodarsko razvite drave pa to zmogljivost presegamo v povpreèju
e za trikrat. Drugaèe povedano: v teh dravah se obnašamo, kot da ivimo na treh planetih, torej s trikratno površino in
naravnimi viri, ki so na voljo na Zemlji. Zdruene drave Amerike to zmogljivost presegajo štirikrat, Slovenija priblino
dvainpolkrat. Lahko pravzaprav govorimo o pritlehni perverziji do prihodnjih rodov, kajti s pretirano materialno produkcijo jim
spodkopavamo monosti za ivljenje.
Dušan Plut, Izvleèek iz intervjuja (Mladina, št. 4/2014)
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