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do prisvajanja »plodov« tuje lastnine, kon-
kretno dela).

A kakorkoli �e, teorijo kapitalizma, skla-
dno s tem pa tudi celotno njegovo pravno-
institucionalno strukturo, bo v novih dru-
�benoekonomskih okolišèinah 21. sto-
letja vsekakor treba zaèeti graditi povsem
na novo in na povsem drugaènih ekonom-
sko-teoretiènih predpostavkah. Za �eleno
evolucijo v smeri ekonomsko uspešnejše,
obenem pa socialno praviènejše in okoljsko
odgovornejše dru�be bo torej brez dvoma
nujna najprej znanstvena revolucija v dru-
�boslovju.
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Delo in družbena odgovornost
Avtor v prispevku postavlja ustrezno razmerje med delom in kapitalom kot temeljni pogoj dru�beno
odgovornega delovanja podjetja. Pri tem je pomembna ocena intelektualnega premo�enja, ob-
enem pa tudi njegovo ohranjanje ter razvoj. Izhodišèe za delitev dodane vrednosti mora biti traj-
nostni razvoj podjetja in ne arbitrarne (zakonske) odloèitve. Zagotoviti je treba enakopravnost
dele�nikov in soupravljanje zaposlencev ter temu primerno dopolniti tudi informacijski sistem v
podjetju.

Uvod

�e dalj èasa je v strokovni literaturi
sprejeto mnenje, da so zmo�nosti zapo-
slencev pomemben proizvajalni tvorec in
del intelektualnega premo�enja podjetja.
Brez njih (“nevidnih sredstev”) ne moremo

pojasniti ogromnih razlik med tr�nimi in
knjigovodskimi vrednostmi podjetij (Milost,
2012, 128).

Vir intelektualnega premo�enja v celo-
viti bilanci stanja je nedvomno intelektualni
kapital. Èe ga poenostavimo kot delo, do-
bimo temeljnega ustvarjalca dodane vred-

nosti. To dejstvo je treba upoštevati pri ugo-
tavljanju prispevka k ustvarjeni dodani vred-
nosti, kajti prav razmerje med prispevkom
dela in lastniškega kapitala (ki je pravzaprav
rezultat preteklega dela) je kljuèno za raz-
pravo o delitvi dodane vrednosti. Obenem
pa je to razmerje kljuènega pomena za
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dru�beno odgovorno delovanje posamezne
zdru�be. S tega vidika lahko namreè opre-
delimo dru�beno odgovornost kot odgovor-

nost posameznikov in organizacijskih sis-

temov vseh oblik in ravni pri ustvarjanju in

usmerjanju prese�ne dodane vrednosti, to

je pri poveèevanju blaginje celotne dru�be

(Bergant, 2018a, 77).

Dru�beno odgovornost razumemo kot
odgovornost za delovanje na treh podroè-
jih: ekonomskem, socialnem in okolj-
skem. Osnova uresnièevanja dru�bene od-
govornosti zdru�be z ekonomskega vidika
je ustrezno razmerje med delovnim pri-

spevkom in kapitalom pri delitvi dodane
vrednosti (Bergant, 2018). V tem razmerju
je razumevanje kapitala kot obveznosti
zdru�be do vlo�ka lastnikov in njene opre-
delitve, razmeroma jasno. Delo pa je na-
sprotno v strokovni literaturi obravnavano
prete�no na abstraktni, splošno razglašeni
ravni, ki ne zadošèa za oblikovanje kon-
kretnih rešitev v okviru razvoja koncepta
dru�bene odgovornosti z ekonomskega
vidika.

V nadaljevanju bomo zato obravnavali
kategorijo dela nekoliko podrobneje, nato
pa pokazali še pomembnost njegove ocene
v podjetju.

Opredelitev dela
V tem prispevku se ne bomo ukvarjali s

pojmom dela, kot ga razumejo v nekaterih
posebnih vedah (npr. v fiziki, psihologiji ali
medicini) in ga bomo obravnavali pred-
vsem kot socialno in ekonomsko katego-
rijo. Pri tem nas ne zanima delo kot
posledica delovanja (npr. diplomsko delo)
ali kot pojem s prilastkom (npr. fizièno delo,
politièno delo) in podobno, ampak se bomo
omejili na razumevanje dela kot èloveške
dejavnosti. Zato je kot izhodišèe za našo
razpravo primerna opredelitev dela v Slo-
varju slovenskega knji�nega jezika: »za-

vestno uporabljanje telesne ali duševne

energije za pridobivanje dobrin« (SSKJ,
1970, 365, toèka 1).

Podrobneje opredeljuje delo Turk, in si-
cer kot »zavestno, vnaprej premišljeno in

smotrno èlovekovo dejavnost, pri kateri gre

za uporabo posameznikove delovne sile za

doseganje kakih ciljev tako posameznika

kot organizacije, v kateri uporablja svojo

delovno silo« (Turk, 2004, 68). Francoski
slovar razlikuje veè pomenov dela (franc:

travail oziroma oevre), med njimi je za našo
razpravo najprimernejši naslednji: »orga-

nizirana in koristna èloveška dejavnost«

(Dictionnaire Française). V angleškem slo-
varju je delo (angl.: labor oziroma work)
manj dosledno opredeljeno z vidika èlo-
veške dejavnosti (npr. Chambers, 1988,
796 in 1707). Kljub temu najdemo na sple-
tu opredelitev: »produktivna dejavnost, fi-

zièno ali duhovno delo« (Dictionary.com).

Pojem dela je torej mo�no razumeti in
uporabljati na številne naèine. Iz zgornjih
zgledov pa lahko povzamemo naslednje
znaèilnosti dela kot dejavnosti posamez-
nega èloveka:

• zavestnost,

• premišljenost,

• urejenost (organiziranost),

• koristnost,

• smotrnost,

• uporaba energije,

• uporaba delovne sile (fiziène in duhov-
ne),

• doseganje ciljev,

• pridobivanje dobrin.

Nekatere zgornje znaèilnosti se med
seboj deloma pokrivajo, med vsemi pa
izstopa koristnost, kajti to je nedvomno
pogoj, da lahko delo obravnavamo v po-
vezavi z dru�beno odgovornostjo. Druga
pomembna znaèilnost dela kot dejavnosti je

uporaba delovne sile, katere posledica je
potrošek delovne sile. Le-tega ne moremo
obravnavati kot proizvajalnega dejavnika v
smislu ustvarjanja dodane vrednosti, saj
ima podobno vlogo kot amortizacija os-
novnih sredstev.

Pojem koristnosti pa je tako širok, da ga
moramo za namen te razprave v nadalje-
vanju nekoliko podrobneje opredeliti.

Koristnost
Z vidika dru�bene odgovornosti je delo

koristno, èe z njim poveèujemo blaginjo
dru�be, kar pomeni, da ustvarja prese�no
dodano vrednost v najširšem smislu.
Prese�no dodano vrednost lahko namreè
vsebinsko loèimo po razliènih vidikih, na
primer (Bergant, 2018a):

1. raèunovodski vidik, po katerem PDV

obsega poslovni izid iz rednega delovanja
(EBIT) in stroške dela (SD), brez ocenjenih
potroškov delovne sile (PDS) in oportu-
nitetnih stroškov lastniškega kapitala (SLK):

2.

PDV = EBIT + SD - PDS - SLK

3. razširjeni vidik, ki vsebuje EBIT,
razširjen z oceno uèinkov, ki jih raèuno-
vodstvo ne zajema (angl.: expanded value

added).1

4. splošni (najširši) vidik, ki poleg
zgornjih obsega še oblike dodane vred-
nosti, ki se jih ne da v celoti ovrednotiti (npr.
prispevki h kulturi, umetnosti, dobremu po-
èutju in zdravju v najširšem smislu).

To pomeni, da treba razumeti blaginjo
dru�be, ne samo kot varnost glede zmanj-
š(ev)anja tveganja obstoja,2 temveè v naj-
širšem smislu, torej vkljuèno z dobrim
poèutjem.

V zvezi z opredelitvijo in merjenjem bla-
ginje dru�be obstajajo v svetu �e številne
študije in tudi empiriène raziskave,3 ki ob-
segajo vsaj naslednje razse�nosti blaginje:
trajnostni razvoj (z ohranjanjem okol, po-
razdelitev dohodkov in bogastva gospo-
dinjstev, porazdelitev dohodkov znotraj go-
spodinjstev, porazdelitev mo�nosti izko-
rišèanja prilo�nosti, uravnote�enje blaginje
med dr�avami, razumevanje in merjenje
“poèutja” in kakovosti �ivljenja, ekonomska
varnost, zaupanje v institucije, sistemski
pristop. Podrobnejše obravnavanje nave-
denih podroèij presega obseg tega prispev-
ka.

Za našo nadaljnjo razpravo je pomem-
bno razlikovati pojma korist in koristnost.
Korist pridobimo, kadar uporabimo nekaj,
kar ima potencialno koristnost.4 Poten-
cialna koristnost je torej lastnost neèesa,
da bo ob njegovi uporabi prineslo korist.5

1 Na primer prostovoljno delo (Mook, 2007).
2 Skladno z zakonom dodane vrednosti (Bergant, 2017, 100).
3 Npr. Stiglitz et al. (2018a in 2018b). Pri tem je spoznana nujnost aktivnega dialoga med ekonomsko
teorijo in statistièno prakso.
4 Podrobneje o tem v Bergant (2010, 56).
5 Klešèe imajo na primer potencialno koristnost, korist pa pridobimo z njihovo uporabo.

Delavci prevzemajo razmeroma najveèje tveganje.
Populistièna trditev, da lastnik kapitalskega vlo�ka

najveè tvega, je samo v funkciji utemeljitve za njegovo
prisvajanje dobièka, kar brez ekonomske in pravne

logike omogoèa veljavni pravni red.
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Za njegovo uporabo in pridobitev koristi pa
morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

• imeti moramo prilo�nost nekaj upo-
rabiti, nastati mora torej ustrezna po-

treba;

• imeti moramo namen in voljo to upo-
rabiti;

• predvsem pa moramo potencialno ko-
rist neèesa razumeti (poznati njegov
namen) in jo znati uporabiti;

Zadnji dve toèki sta izrazito subjektiv-
nega znaèaja, zato je subjektiven tudi ob-
èutek koristnosti in dobrega poèutja. Ta
obèutek pa je odvisen tudi od trenutnih
okolišèin, ki vplivajo na posameznika. Le-te
se s èasom spreminjajo, kar pomeni, da se

tudi njegov obèutek koristnosti spreminja s
èasom in v odvisnosti od spremenjenih
okolišèin (npr. ekonomskega ali socialnega
polo�aja in prevladujoèih vrednot).

Pojem koristnosti ima torej zgodovinski
znaèaj in ga je nemogoèe opredeliti za vse
èase in okolišèine. Kar smo nekoè na pri-
mer uporabljali kot koristno, danes razu-
memo kot nekoristno in nasprotno, kot
koristno uporabljamo nekaj, kar so v pre-
teklosti obravnavali kot nekoristno.

Potrebno je tudi razlikovati spoznano in
nespoznano potencialno koristnost. Spo-
znana potencialna koristnost je tista, v
kateri posameznik vidi mo�nost koristi v
prihodnosti. To je razmeroma blizu utilita-
ristiènemu filozofskemu pojmovanju korist-
nosti, po katerem sta merilo èlovekovega
delovanja korist in sreèa (VST, 2002,
1209).6

Nespoznana potencialna koristnost
neèesa pomeni, da posameznik v danih
okolišèinah od njega ne vidi neposredne
mo�nosti pridobitve koristi, domneva pa, da
bo lahko koristno v prihodnosti.

Tipièni primer nespoznane koristnosti
so izsledki temeljnih znanstvenih raziskav,
za katere še ne vidimo mo�nosti nepo-
sredne uporabe. Zgodovina dokazuje, da so
taki izsledki sestavni del zakladnice èlo-
veškega znanja in prej ali slej poka�ejo tudi
svojo neposredno koristnost (Ordine,
2015, 103).

Podjetniški vidik
Nosilci delovnega procesa v podjetju

so delavci. Njihova pomembna vloga te-
melji na naslednjem:

1. Delavci prevzemajo razmeroma naj-
veèje tveganje. Populistièna trditev, da
lastnik kapitalskega vlo�ka tvega najveè, je

samo v funkciji utemeljitve za njegovo
prisvajanje dobièka, kar brez ekonomske
in pravne logike omogoèa veljavni pravni
red.

2. Delavci so nosilci intelektualnega
kapitala (s svojim delom ga o�ivijo), ki ga
mora podjetje vzdr�evati in poveèevati. S
svojim delom ustvarjajo dodano vrednost,
saj brez tega podjetje ne bi moglo delovati,
vlo�eni kapital pa bi ostal brez donosa.

3. Delavci so pomembni nosilci dol-
goroènih interesov v podjetju, s tem pa
tudi dru�bene odgovornosti kot pogoja
trajnostnega razvoja.

4. Delavci so legitimni sodelavci v
sistemu nadziranja v podjetju. Pogosto
namreè nevarno prevladujejo kratkoroèni
interesi lastnikov kapitala, poslovodstev in
“njihovih” nadzornih svetov. Zato je tudi z
vidika nadziranja zelo pomembna vloga
delavcev in njihovih predstavnikov v okviru
sveta delavcev in sindikata.

Poslovodstvo podjetja je dol�no voditi
delovni proces tako, da bo ta uèinkovit in
zagotavljal �elene uèinke.7 Pri tem je

vodenje ljudi (angl.: leadership) ena od
pomembnih razse�nosti poslovodenja
(angl.: management).8

Na podlagi zgornjih navedb je oèitno
pomembno opredeliti obseg intelektual-
nega kapitala. To je mo�no s pomoèjo oce-
ne intelektualnega premo�enja podjetja,
katerega najpomembnejši del (poleg inova-
cijskega in procesnega premo�enja ter
razmerij s partnerji) so zmo�nosti zapo-
slencev,9 ki samo s svojim tekoèim delom
ustvarjajo prese�no dodano vrednost s
pomoèjo drugih sestavin intelektualnega
premo�enja.

Vsebinski razlogi za ocenjevanje inte-
lektualnega premo�enja (in s tem tudi inte-
lektualnega kapitala) v podjetju so številni,
saj taka ocena pomeni zlasti:

• ugotovitev obsega premo�enja, ki us-
tvarja dodano vrednost;

• podlago za oblikovanje ustrezne politike
ohranjanja in rasti intelektualnega pre-
mo�enja, vkljuèno s sistemom motivi-
ranja;

• podlago za oblikovanje in vzdr�evanje
ustrezne organizacijske kulture in vzdu-
šja z vkljuèeno èustveno inteligenco;10

• mo�nost celovitega prikaza virov sred-
stev podjetja;

• mo�nost ugotavljanja razmerja med
delom (v najširšem smislu) in lastniškim
kapitalom ter s tem te�e (pomembnosti)
obeh dejavnikov, kar ka�e na posebnosti
dejavnosti posameznega podjetja;

• mo�nost boljšega vrednotenja podjetja;

• podlago za enakopravno obravnavanje
dele�nikov pri razporejanju in delitvi
prese�ne dodane vrednosti;

• dejstvo, da se s pripoznanjem “èloveš-
kega” kapitala v bilanci stanja ukinja
mezdni (kupoprodajni) odnos med de-
lom in kapitalom (Gostiša, 2014, 376).

Zaradi navedenega ni presenetljivo, da
obstajajo �e številni predlogi in modeli
denarnega vrednotenja zmo�nosti zapo-
slencev.11 Ob tem se v današnjih razmerah
zastavlja vprašanje udele�be dele�nikov
(zaposlencev in lastnikov kapitala) v
dodani vrednosti oziroma v èistem do-
bièku podjetja.

Z vidika dru�bene odgovornosti je te-
meljni cilj poslovanja zagotavljanje traj-
nostnega razvoja podjetja. Temu cilju mo-
rajo biti podrejena vsa sodila delitve do-
dane vrednosti! Tako naèelo pa je seveda v
popolnem nasprotju z veljavnim pravnim
redom, po katerem dobièek pripada last-

6 Utemeljitelj utilitarizma je Jeremy Bentham, po katerem je najpomembnejše moralno vodilo zagotoviti
èim veè sreèe za najveè ljudi (Bentham, 1780).
7 Izguba v podjetju je naèeloma izraz dru�beno neodgovornega poslovanja (Jakliè, 2004).
8 Veè o poslovodenju v Bergant (2010, 331).
9 Veè o strukturi intelektualnega premo�enja v Bergant 82017, 192).
10 Veè o èustveni inteligenci v: Mo�ina et al. (2002, 511).
11 Nekoliko veè o njih v Bergant (2017, 196).

Delavci so nosilci intelektualnega kapitala (s svojim
delom ga o�ivijo), ki ga mora podjetje vzdr�evati in

poveèevati. S svojim delom ustvarjajo dodano
vrednost, saj brez tega podjetje ne bi moglo delovati,

vlo�eni kapital pa bi ostal brez donosa.



Ekonomska demokracija, št. 2, april 2019 9

nikom kapitalskih vlo�kov. Sedanja rešitev
je namreè popolnoma arbitrarna in nima
preprièljive teoretiène utemeljitve.12 Ima pa
tudi druge številne slabosti, ki jih jasno
podaja podrobna analiza razliènih teorij
delitve dohodka (Mihelèiè, 1984, 137). Iz
tega sledi, da bi bilo treba v procesu delitve
dodane vrednosti (oziroma dobièka v se-
danjih razmerah) naèeloma najprej upo-
števati temeljni pogoj obstoja podjetja, to
je zagotovitev ustreznega obvladovanja tve-
ganja plaèilne sposobnosti. To je mo�no
samo z ustrezno politiko kapitalske ustrez-
nosti podjetja.13

Drugo pomembno podroèje je razvoj
poslovanja, tako z vidika vlaganj v inte-
lektualno premo�enje14 kot z vidika vlaganj
v druga sredstva. Posledica odloèitev v
okviru navedenih dveh podroèij je nujnost
odloèitve o morebitnem zadr�anem do-
bièku (tako zaradi zagotavljanja kapitalske
ustreznosti kot zaradi nadaljnjih vlaganj).

Tako zadr�ani dobièek kot tudi njegovo
morebitno izplaèilo naèeloma pripadata tudi
zaposlencem, ne samo lastnikom kapi-

talskih vlo�kov. Navedeni naèelni proces
mora biti voden na podlagi dolgoroènih us-
meritev in srednjeroènega razvojnega na-
èrta podjetja, kar onemogoèa prevlado
kratkoroènih interesov.

Ustrezno odloèanje o tem procesu in
znotraj njega je mo�no samo ob upoš-
tevanju interesov vseh dele�nikov,15 ne
samo predstavnikov vlo�enega kapitala.
Zato je pomembno zagotoviti tudi souprav-
ljanje in/ali solastništvo zaposlencev. Vel-
jalo naj bi naèelo, da »kdor ne nosi tve-
ganja, ne bi smel odloèati« (Taleb, 2018,
10).

Zato je pomembno oblikovanje ustrez-
nega motivacijskega sistema, ki pa mora

pospeševati interes za soupravljanje
delavcev in s tem ustrezno dodatno pre-
vzemanje tveganja ter udele�bo v ustvarjeni
prese�ni dodani vrednosti. Znatno izbolj-
šanje sistema nagrajevanja je sicer mo�no
�e v sedanjih zakonskih okvirih.16

Posledica uporabe zgornjih naèel je nov
raèunovodski izkaz, to je izkaz prese�ne

dodane vrednosti.17

Zakljuèek

Ugotovimo lahko zlasti naslednje:

• razmišljanje o vlogi dela v dru�bi in
podjetju je z vidika dru�bene odgovor-
nosti ne samo koristno, temveè nujno;

• samo s priznanjem veèje vloge inte-
lektualnega kapitala v podjetju se lahko
pribli�amo enakopravnemu obravnava-
nju dele�nikov v podjetju;

• pospeševati je treba soupravljanje za-
poslencev in ustrezno priznati vlogo
njihovih predstavnikov v organih uprav-
ljanja podjetij;

• opredelitvi trajnostnega razvoja kot te-
meljne usmeritve mora slediti tudi us-
trezno dopolnjevanje informacijskega
sistema podjetja.18

Zgornje ugotovitve ka�ejo na velike te-
�ave pri resniènem, ne samo splošno
razglašenem uveljavljanju dru�bene odgo-
vornosti podjetij. To pa ne bi smelo zmanj-
šati naših nenehnih prizadevanj.
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