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POVZETEK 

Gospodarstvo, katerega edini namen je kopičenje bogastva, imenujemo hrematistikē. Že 

Aristotel je navajal, da je neizmerno kopičenje bogastva nenaravno. Znotraj vojaške industrije 

kopičenje bogastva na eni strani, neizbežno prinaša smrtne žrtve na drugi strani.  

Ugotavljamo, da temeljni vzrok za neizmerno kopičenje bogastva izhaja iz brezmejnosti ciljev 

managementa, kjer dobička in bogastva nikdar ni dovolj. Navedemo različne vloge vojaške 

industrije v gospodarstvu in ugotavljamo gospodarske koristi vojne skozi analizo poglavitnih 

oboroženih spopadov, od svetovnih vojn dalje. Osredotočamo se na sredstva, porabljena v 

vojaške namene na eni strani, in preštevamo žrtve na drugi strani. V središču raziskave so 

ZDA kot ključni igralec zahodnega sveta. Raziščemo različne poglede, ki jih obsega ideja 

trajnega miru kot zamenjava za vojskovanje. Menimo, da bi bila raziskava nepopolna brez 

navedbe alternative kopičenju bogastva in brezmejnosti ciljev. 

Ključne besede: hrematistikē, ekonomikē, cilji managementa, vojaška industrija, 

vojaškoindustrijski kompleks, izdatki za obrambo, Združene države Amerike, žrtve vojne, 

trajni mir, oboroženi spopad. 

SUMMARY 

An economic activity, where single aim is to accumulate wealth is called chrematistics. Even 

Aristotle stated that unlimited accumulation of wealth is unnatural. Accumulation of wealth 

within war industry on one side unavoidably creates casualties on the other side. We realize 

that the primary cause for infinite wealth accumulation originates in limitless of management 

goals, where there is never enough profit and wealth. We state different roles of military 

industry inside the economy and determine economic benefits of war trough the analysis of 

armed conflicts since the world wars. We focus on founds spent for military activities on one 

side and count the casualties on the other side. The USA is in the focus of the research as the 

key player of the western world. We examine different aspects of the idea of lasting peace as 

the alternative for warfare. We anticipate that the research would be incomplete without 

stating the alternative to the wealth accumulation and limitless of management goals. 

Key words:  chrematistics, iokonomics, management goals, Military Industry Complex, 

Defence industrial Base, defense spending, USA, war casualties, armed conflict. 

UDK: 623.4:33.054.22(73)(043.2) 
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1 UVOD 

Management nas uči najrazličnejših veščin, ki jih uporablja, da doseže zastavljene cilje. Kaj 

pa so cilji? Tudi o tem je veliko zapisanega. Manager mora biti sposoben natančno vedeti, 

kakšen mora biti cilj, da doseže svojo izpolnitev. V tej raziskavi nas zanimajo globlji atributi 

cilja, predvsem specifična limita tega fenomena in implikacije, ki izhajajo iz teh limit oz. njih 

neobstoja. Seveda imamo v mislih zgornjo mejo ciljev oz. njihovo zamejenost. Klasične šole 

managementa tega ne obravnavajo
1
. V managementu velja za nesprejemljivo, da cilji niso 

izpolnjeni. Doseganje ciljev spada med higienski minimum
2
. Vse, kar je več, je toliko boljše. 

Sliši se logično. Ampak, ali ta logika velja tudi v neskončno ali se na neki točki pojavi 

preobrat? V managementu ga nismo zasledili. Na vprašanje, kakšne so posledice neobstoja 

zgornje meje ciljev, pravzaprav ni težko najti odgovora. Da ne izgubljamo časa in preidemo 

neposredno k jedru problema, se lahko naravnost vprašamo: Ali lahko neobstoj zgornje meje 

ciljev ubija? Odgovor je znan: absolutno in to dejansko tudi na veliko počne. Upamo si trditi, 

da do tega sklepa posameznik hitro pride, brez poglobljenih raziskav in metodologij. Kljub 

ravnokar zapisanemu, imamo opravka s tako pomembno trditvijo, da si zasluži podrobnejšo 

analizo in argumentacijo. S tem se, na primeru vojaške industrije
3
, ukvarjamo v pričujočem 

delu. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Že v antični Grčiji Aristotel (2010,133-136) zastavi vprašanje, ali je veščina pridobivanja 

dobrin (hrematistikē
4
) enaka kot veščina upravljanja hišnega gospodarstva (ekonomikē), in 

zaključi, da je naloga prve preskrbovanje za življenje nujno potrebnih dobrin, naloga slednje 

pa je uporabljanje. 

Nadalje (Aristotel 2010, 142) postavi natančno distinkcijo med hrematistikē in ekonomikē, ko  

primerja dva ključna motiva nastajanja bogastva:  

Veščina pridobivanja dobrin in bogastvo, ki sta po naravi, sta namreč nekaj povsem drugega, 

in sta del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, trgovina na drobno, pa ustvarja 

                                                 

1
 Gospodarski sistemi vsebujejo nekatere oblike zamejevanja širitve koncentracij, npr.  

protimonopolna politika, progresivno obdavčevanje, vendar so to pojavi, ki jih management dojema 

kot ovira lastnemu razvoju v največji možni meri. To je pravzaprav lahko dokaz, da obstaja družbena 

zavest o nujnosti določenih zamejitev, vendar se te nahajajo izven domene managementa. 

2
 Vsaj na ravni managerskega diskurza. 

3
 Poleg vojaške industrije obstajajo še drugi primeri, za katere bi lahko trdili podobno, npr.: 

onesnaževanje okolja, nečloveški delovni pogoji, prisilno delo, uničevanje zdravja ljudi, mednarodne 

sankcije proti državam, neupoštevanje varnostnih standardov. 

4
 Hrematístika, ekonomski nauk o gospodarstvu, katerega edini namen je kopičiti bogastvo (SSKJ, 

1998). 
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premoženje, vendar ne na vsak način, ampak le z menjavo dobrin. In zdi se, da se ukvarja z 

denarjem; denar je namreč prvina in meja izmenjave.  

Zato je bogastvo, ki izhaja iz takšne veščine pridobivanja dobrin, neomejeno. [...]  medtem ko 

sredstva za dosego cilja niso neomejena, tako tudi ta veščina pridobivanja dobrin nima meje 

svojega cilja, ta cilj pa je takšno bogastvo in pridobivanje denarja. Veščina pridobivanja 

dobrin, ki je del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, pa ima mejo; takšno bogastvo 

namreč ni naloga veščine upravljanja hišnega gospodarstva. Zato se s tega zornega kota zdi 

nujno, da ima vsako bogastvo mejo, v praksi pa vidimo, da se dogaja prav nasprotno; vsi, ki 

kopičijo premoženje, brezmejno povečujejo svoja denarna sredstva. Vzrok za to pa je 

sorodnost teh dveh veščin pridobivanja dobrin. Raba obeh veščin pridobivanja dobrin se 

namreč izmenjaje prekriva, saj je njun predmet isti. 

Pri hrematistikē predstavlja človeška narava pomembno vlogo. Aristotel (2010, 205) pravi: 

»Sprva zadostujeta samo dva obola
5
, ko pa to postane tradicionalno, potrebujejo ljudje vse 

več, dokler ne gredo prek vseh meja. Narava želje namreč nima meja, večina ljudi pa živi za 

to, da ji zadostijo.« 

Razlikovanje med ekonomikē in hrematistikē predstavlja ključno teoretično in filozofsko 

izhodišče, na katerem gradimo našo raziskavo. 

Prvo omembo vojaškoindustrijskega kompleksa je podal ameriški predsednik Eisenhower leta 

1961 (Eisenhower, 1961). Takrat je opozoril na nekaj zgodovinsko pomembnega: 

vzpostavitev velikega trajnega vojaškega establišmenta in permanentne industrije orožja, kar 

je povzročilo skrbi o neobvladljivem vplivu teh družbenih sil. Posledično se je pomen termina 

vojaškoindustrijski kompleks razširil. Predstavlja lastne interese
6
 znotraj države in industrije 

po širjenju vojaškega sektorja ter povečevanju sredstev, namenjenih za vojsko, kar opravičuje 

z zunanjimi grožnjami. Med hladno vojno, v kateri je bila obramba močno osredotočena na 

odvračanje z zastraševanjem, je to pripeljalo do nabora specifičnih odnosov med državo in 

industrijo, ki so ustvarili ugodno okolje za razvoj in krepitev vojaškoindustrijskega 

kompleksa. S koncem hladne vojne so, s spremembami v mednarodnem varnostnem okolju, 

zmanjševanjem vojaške porabe in proizvodnje orožja, postali pogoji za močan vojaško-

industrijski kompleks sprva manj ugodni. Temu je sledila privatizacija, komercializacija in 

internacionalizacija vojaških aktivnosti kot tudi proizvodnje orožja (Dunne in Sköns 2011, 1). 

Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja (Gentilucci 2012,10) je zopet opaziti povečano 

stopnjo koncentracije vojaške industrije. Dejansko smo videli pomemben proces združitev in 

prevzemov, ki so se zgodili predvsem v ZDA. V obdobju med letoma 1990 in 2005 beležimo 

porast koncentracije dobaviteljev pri prodaji orožja in v skupni prodaji največjih podjetij v 

obrambnem sektorju. 

                                                 

5
 Srebrn starogrški novec manjše vrednosti (SSKJ, 1998). 

6
 Interese vojaškoindustrijskega kompleksa. 
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Skupno število oboroženih spopadov je ostalo približno stabilno, saj je velika večina teh 

potekala na nacionalnem ali meddržavnem nivoju. Prav tako vpliv vojaško-industrijskega 

kompleksa ni upadel in imperialistične vojne niso izginile, kar smo lahko videli v iraški vojni 

(Gal-Or in Giesens 2007, 149-150). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati posledice uporabe specifičnega vidika managerskega 

pristopa, ki ga imenujemo brezmejnost ciljev in je temeljna značilnost hrematistike, znotraj 

dejavnosti proizvodnje nasilja nad človekom, ki jo izvaja vojaška industrija. 

Ciji raziskave: 

- Prikazati problem prikritega enačenja dveh starogrških terminov, ekonomikē in 

hrematistikē, ki ju danes ne razlikujemo, čeprav si diametralno nasprotujeta v 

pomembnem filozofskem temelju. 

- Raziskati iz filozofije hrematistikē izhajajočo brezmejnost ciljev kot potencialni temeljni 

vzrok za nastanek in uspeh vojaškoindustrijskega kompleksa, ki kot stranski produkt 

proizvede enormno število smrtnih žrtev. 

- Raziskati vlogo vojaškoindustrijskega kompleksa znotraj gospodarstva. 

- Raziskati možnost izhoda iz recesije s pomočjo vojaškoindustrijskega kompleksa. 

Temeljni cilj raziskave je torej poiskati odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja: 

- Kako je dejavnost proizvajanja nasilja in smrti znotraj gospodarskega sistema postala 

enakovredna dejavnosti proizvajanja hrane, zdravil ali potrošniških dobrin? 

- Kam gospodarski sistem umešča žrtve nasilja, ki so nastale kot produkt
7
 vojaške 

industrije? 

- Kakšne so možnosti uresničitve ideje trajnega miru? 

Literatura razlikuje med tremi očitnimi motivi za raziskovalce: raziskava kot sredstvo učenja, 

kot temelj za osebno rast in kot sredstvo za povečanje managerskih sposobnosti (Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe 2005, 31).  V raziskavi nas vodita predvsem prvi in drugi motiv, 

medtem ko skušamo managerske sposobnosti prikazati na način, pri katerem želimo sporočiti, 

da vedno več ni vedno pravi smoter in da sploh ne more biti smoter.  

Eden izmen ciljev raziskave je zapisati tekoče, berljivo, razumljivo besedilo, ki bralca 

pritegne in ga ne izpusti do konca raziskave. V največji možni meri se izogibamo tujkam in 

zapletenim izrazom. Bralcu želimo ponuditi svež vpogled na relativno splošno ekonomsko 

tematiko in ga pripraviti do morebitnega lastnega razmišljanja. 

                                                 

7
 V mislih imamo tako žrtve, ki so nastale kot posledica doseganja ciljev izvajanja nasilja, in tiste, ki 

so nastale kot nezaželen stranski produkt. 
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1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

Pričujoča raziskava spada med temeljne teoretične raziskave, kjer bomo poskusili doseči 

refleksijo. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2005, 26) pojasnjujejo: »Ključna značilnost 

temeljne raziskave je v tem, da želi pospešiti razvoj teorije. Iz tega lahko nastanejo praktične 

implikacije ali pa ne.« Nadalje navaja (prav tam, 26), da obstajajo najmanj tri oblike razvoja 

teorije. To so najprej odkritja, ki so redka, sledijo invencije, kjer raziskovalec izumi novo 

metodo ali tehniko. Za našo raziskavo je najpomembnejši zadnji (prav tam, 26): 

»Tretji tip rezultatov temeljnega raziskovanja imenujemo refleksija. Do nje pride, ko neko 

obstoječo teorijo, tehniko ali skupino zamisli ponovno preučimo, če je le možno v drugačnem 

organizacijskem ali družbenem kontekstu. [...]  Rezultati raziskav lahko privedejo do revizije 

ali modifikacije teorije ali do nadaljnjih zamisli o kulturnih razlikah.« 

Metoda raziskave je hkrati zgodovinska, z njo spremljamo fenomen skozi določeno časovno 

obdobje. Osredotočamo se na obdobje od začetka prve svetovne vojne do danes. Skozi analizo 

sekundarnih virov, predvsem pisnih virov drugih avtorjev in obstoječih historičnostatističnih 

podatkov, bomo skušali doseči namen raziskave. Z uporabo zgodovinske metode bomo na 

primeru vojaške industrije ZDA skušali graditi refleksijo, tako da bomo oblikovali nove 

poglede znotraj obravnavane problematike. 

Za namene raziskave, saj gre za eksplanatorno študijo, se nameravamo opirati predvsem na 

sekundarne vire podatkov. Skozi predhodni pregled razpoložljivih virov, smo našli zadostno 

število dosegljivih sekundarnih podatkov, s katerimi bomo lahko zagotovili prepričljiv nivo 

kredibilnosti in argumentiranosti. Zbiranje primarnih podatkov v primeru pričujoče raziskave 

ni smiselno.  

Prvi del raziskave se ukvarja s temeljnimi značilnostmi brezmejnosti ciljev, skozi teoretično 

(Aristotelovo) razlikovanje med ekonomikē in hrematistikē. Tukaj uporabljamo predvsem 

metodo razlikovanja, kjer raziskujemo izvor in opredelitev v literaturi, ter metodo opisovanja 

oziroma deskripcije. Slednja se uporablja za preučevanje in opisovanje posameznih dejstev, 

pojavov, pojmov in ugotavljanje določenega preteklega ali sedanjega stanja.  

Osrednji del raziskave se nanaša na zgodovinsko analizo pojava, predvsem z vidika njegovega 

obsega in posledic. Skozi razčlenjevanje pojavov, procesov ali vzrokov na osnovne sestavne 

dele, bomo, z uporabo sekundarnih virov, iskali odgovore na zastavljena raziskovalna 

vprašanja. Analizirali bomo zgodovino vojaških spopadov, ki vključujejo ameriške vojaške 

sile, od začetka prve svetovne vojne naprej. Analiza bo zajemala tudi ustrezne finančne 

tokove in njihov delež znotraj gospodarskega sistema v določenem obdobju. Na podlagi 

zbranih podatkov bomo skušali oblikovati teze, ki se nanašajo na proizvode 

vojaškoindustrijskega kompleksa. Pri tem se ne bomo omejevali le na vidik sredstev in žrtev, 
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temveč bomo vključili tudi etične, politične in filozofske ter še druge vidike, v kolikor bomo 

presodili, da so relevantni v konkretnem primeru. 

Prikaz razlik in praktičnih implikacij bomo gradili postopoma, skozi pregled zgodovinskih 

virov. Historični pristop omogoča stopnjevanje, kar sovpada z dejanskim razvojem 

vojaškoindustrijskega kompleksa in poteka dogodkov. 

Kratko poglavje bomo namenili omembi alternativ brezmejnosti ciljev. To bomo storili z 

namenom, da bralca seznanimo z obstojem alternative, ki se v literaturi, obravnavana 

vzporedno z osrednjo problematiko, pojavlja že od antike naprej. 

Sklep je namenjen strnitvi ugotovitev in oblikovanju morebitnih novih pogledov. V ta namen 

se poslužujemo metode kompilacije. Z metodo primerjave oziroma komparacije bomo 

primerjali različne ugotovitve, mnenja, stališča in spoznanja različnih avtorjev ter lastna 

spoznanja. Z uporabo metode sinteze bomo posamezne dele sestavili in strnili v zaključeno 

smiselno celoto. 

1.4 Predpostavke in omejitve raziskave  

Prvotno smo iskali možnosti, kako raziskavo zastaviti v obliki tipične kvantitativne analize, 

skozi testiranje hipotez. Hitro smo prišli do spoznanja, da bi uporaba te metode zahtevala 

preveč posploševanja, kar bi pomenilo nizko kredibilnost raziskave. V raziskavi se dotikamo 

vprašanj, ki so interdisciplinarna in zahtevajo tudi takšne odgovore. Skozi proces načrtovanja 

raziskave smo kmalu ugotovili, da narava razpoložljivih virov narekuje zgodovinsko metodo. 

Iz istega razloga končni rezultat raziskave ne vidimo kot skupek definitivnih odgovorov na 

zastavljena vprašanja, temveč se usmerjamo k iskanju novih tez. Obstaja možnost, da bodo 

zaključki raziskave kvečjemu le osnova za nadaljnje raziskovanje. 

Relativna splošnost. Zavedamo se, da v raziskavi vendarle v določeni meri posplošujemo 

zadeve, s tem ko se osredotočamo na točno določen aspekt problematike. Problematika vojne 

in njenih ciljev je večplastna zadeva, na katero vpliva mnogo dejavnikov. Eden od 

dejavnikov, ki je gotovo pomemben, vendar v tej raziskavi ni obravnavan, je vprašanje 

narodne obrambe. 

Razloge za posledice, ki jih pripisujemo brezmejnosti ciljev, bi lahko iskali tudi drugje in 

verjetno bi jih tudi našli. Eden od razlogov za obsežen razvoj vojaškoindustrijskega 

kompleksa je prav gotovo tudi pojav nacionalnih držav v 18. stoletju. Tega, in morebitnih 

drugih razlogov, se v naši raziskavi ne bomo dotikali. V kolikor bomo naleteli na 

pomembnejše ugotovitve, jih bomo omenili v zaključkih. 
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V raziskavi se ukvarjamo predvsem z analizo t. i. Zahoda, se pravi Evrope in ZDA. Razloga 

sta dva. Prvič je to okolje, v katerem živimo in delujemo. Drugi je razpoložljivost virov za 

raziskovanje. 

Zavedamo se možnosti, da v množici publikacij obstajajo podobne raziskave, čeprav na njih 

po skrbnem pregledu nismo naleteli. Magistrska naloga bo priča o prehojeni raziskovalni poti 

in odkritih ugotovitvah. 



 

7 

2 GONILO GOSPODARSTVA, ŽELJE NAMESTO POTREB 

Med zgodnejšimi zgodovinskimi viri, ki se resno ukvarjajo z razmišljanjem o denarju, 

vrednosti, bogastvu in filozofskim pogledom na te fenomene, najprej naletimo na 

Aristotelovo Politiko, kjer se znotraj sorazmerno kratkega  besedila, odkrije bistvo motiva, ki 

žene človeka k ustvarjanju bogastva. Kasneje v ekonomski literaturi se ta distinkcija motivov 

ustvarjanja bogastva porazgubi
8
. Moderna zahodna ekonomska literatura se ne sprašuje po 

motivu za bogastvo, saj je ustvarjanje bogastva samoumevni temelj ekonomije. Beseda 

ekonomija
9
 v svojem izvirnem pomenu pomeni kakršno koli ustvarjanje bogastva bodisi z 

motivom zadovoljevanja  potreb ali zadovoljevanja želja. 

2.1 Razlikovanje med hrematistikē in ekonomikē 

Aristotel  je natančno ločil med različnimi motivi nastajanja bogastva, iz nuje na eni stani in iz 

želje na drugi stani, pri čemer se je izrekel tudi glede smiselnosti brezmejnega kopičenja 

bogastva, v povezavi s srečnim življenjem (Aristotel 2010, 142-143): 

Veščina pridobivanja dobrin in bogastvo, ki sta po naravi, sta namreč nekaj povsem drugega, 

in sta del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, trgovina na drobno pa ustvarja 

premoženje, vendar ne na vsak način, ampak le z menjavo dobrin. In zdi se, da se ukvarja z 

denarjem; denar je namreč prvina in meja izmenjave.  

Zato je bogastvo, ki izhaja iz takšne veščine pridobivanja dobrin, neomejeno. [...]  medtem ko 

sredstva za dosego cilja niso neomejena, tako tudi ta veščina pridobivanja dobrin nima meje 

svojega cilja, ta cilj pa je takšno bogastvo in pridobivanje denarja. Veščina pridobivanja 

dobrin, ki je del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, pa ima mejo; takšno bogastvo 

namreč ni naloga veščine upravljanja hišnega gospodarstva. Zato se s tega zornega kota zdi 

nujno, da ima vsako bogastvo mejo, v praksi pa vidimo, da se dogaja prav nasprotno; vsi, ki 

kopičijo premoženje, brezmejno povečujejo svoja denarna sredstva. Vzrok za to pa je 

sorodnost teh dveh veščin pridobivanja dobrin. Raba obeh veščin pridobivanja dobrin se 

namreč izmenjaje prekriva, saj je njun predmet isti. Obe namreč uporabljata isto posest, 

vendar ne na enak način, kajti cilj ene je povsem drugačen, cilj druge pa je povečevanje. Zato 

nekateri menijo, da je to naloga veščine upravljanja hišnega gospodarstva, in vztrajajo pri 

svojem mišljenju, da je treba svoje imetje v denarju bodisi ohranjati bodisi neomejeno 

povečevati.  

Vzrok za tako naravnanost je, da se ljudje trudijo za življenje, ne pa za dobro življenje, ker pa 

ta želja nima meje, hočejo, da bi bilo na voljo tudi neskončno sredstev za njeno uresničevanje. 

A tudi tisti, ki si prizadevajo za dobro življenje, iščejo sredstva za zadovoljevanje telesnih 

                                                 

8
 Za razliko od religije, kjer različna verstva označujejo kopičenje bogastva kot grešno iz naslova 

pohlepa.  

9
 Ekonomija je veda o gospodarstvu, ki predava, študira ekonomijo (SSKJ 2015). 
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užitkov. Tako da je zato, ker se tudi za te užitke zdi, da so odvisni od posesti, vsa njihova 

dejavnost osredinjena na kopičenje dobrin in tudi druga vrsta veščine pridobivanja dobrin je 

nastala zaradi tega. Ker je namreč njihovega užitka v preobilju, ljudje iščejo veščino, ki 

ustvarja preobilje užitka. In če si ga ne morejo zagotavljati s pomočjo veščine pridobivanja 

dobrin, skušajo to doseči s pomočjo česa drugega, kar ga povzroča, pri tem pa uporabljajo vse 

svoje zmožnosti in to v nasprotju z naravo. 

Že v antični Grčiji Aristotel zastavi vprašanje, ali je veščina pridobivanja dobrin enaka kot 

veščina upravljanja hišnega gospodarstva, in zaključi, da je naloga prve preskrbovanje za 

življenje nujno potrebnih potrebščin, naloga slednje je njih uporabljanje (prav tam,133):  

[...] ali je veščina pridobivanja dobrin ista kot veščina upravljanja hišnega gospodarstva, 

[...] Da torej veščina upravljanja hišnega gospodarstva ni ista kot veščina pridobivanja dobrin, 

je jasno; naloga slednje je priskrbovanje, naloga slednje pa uporabljanje. Katera veščina, če ne 

veščina upravljanja hišnega gospodarstva, bo namreč uporabljala sredstva, ki so na voljo v 

hiši? 

Aristotel (prav tam, 142) primerja dva ključna motiva nastajanja bogastva: 

Veščina pridobivanja dobrin in bogastvo, ki sta po naravi, sta namreč nekaj povsem drugega, 

in sta del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, trgovina na drobno, pa ustvarja 

premoženje, vendar ne na vsak način, ampak le z menjavo dobrin. In zdi se, da se ukvarja z 

denarjem; denar je namreč prvina in meja izmenjave. 

Prvi je bogastvo, ki izhaja iz narave in je del upravljanja hišnega gospodarstva, kjer so 

sredstva za dosego ciljev omejena. Drugi motiv je ukvarjanje z denarjem, kamor spada 

trgovina, ki pridobiva bogastvo z izmenjavanjem dobrin. Bogastvo, ki nastaja na takšen način, 

je neomejeno.  

Aristotel tako predstavlja dva jasno nasprotujoča si koncepta denarja. Prvega predstavi v 

obliki števila pripomočkov, ki jih uporablja gospodinjstvo ali polis, ki je razumljeno kot 

sprejemljivo, dokler je znotraj določenih meja. Drugi koncept je bogastvo v obliki velike 

vsote denarja. Aristotel je kritičen do takšnega bogastva, saj je nenaravno in neomejeno. 

Takšno bogastvo neposredno povezuje s trgovino na drobno in oderuškimi obrestmi. Označi 

ga za nemoralno (denar dela denar). Iz teh dveh konceptov sledi razlikovanje med naravnim 

in nenaravnim načinom pridobivanja bogastva (prav tam, 134-137): 

Toda ali je veščina pridobivanja dobrin del veščine upravljanja hišnega gospodarstva ali nekaj 

povsem drugega, ostaja odprto vprašanje. Če je torej naloga veščaka v pridobivanju dobrin, da 

razmisli, od kod se bo dalo pridobiti premoženje in posest, posest pa zajema številne dele, 

kakor jih tudi bogastvo, je prvo vprašanje, ali je poljedelstvo del veščine pridobivanja dobrin 

ali gre za neko povsem drugo vrsto in na splošno glede skrbi za oskrbo s hrano in njeno 

pridobivanje.[...]  
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To so torej načini preživljanja, pri katerih dejavnost temelji na samoraslosti in si ljudje hrane 

ne priskrbujejo z izmenjavo ali trgovino na drobno: pastirski, razbojniški, ribiški, lovski in 

poljedelski. Nekateri ljudje prijetno živijo tako, da te mešajo in tako dopolnjujejo svoj precej 

nezadosten način življenja v tistih segmentih, ki mu manjkajo, da bi bil samozadosten [...] 

Če torej narava ničesar ne počne niti nesmoterno niti zaman, je vse to nujno naredila zaradi 

ljudi. Zato bo tudi veščina vojskovanja – veščina lova je namreč njen del – v nekem smislu po 

naravi veščina pridobivanja [...], ker je takšna vojna po naravi pravična. 

Ena vrsta veščine pridobivanja je torej po naravi del veščine upravljanja hišnega gospodarstva, 

saj mora biti na voljo ali pa mora sama skrbeti, da je na voljo zaloga za življenje nujnih 

potrebščin, ki koristijo bodisi skupnosti polis bodisi hiše. 

Zdi se, da resnično bogastvo sestoji prav iz njih. Samozadostnost za dobro življenje setoji prav 

iz njih. Samozadostnost za dobro življenje pri takšni posesti namreč ni neomejena, kot pravi 

Solon v pesmi: … vendar se meja bogastva ljudem še ni pokazala. 

Meja namreč obstaja, tako kot tudi pri drugih veščinah; nobeno orodje nobene veščine namreč 

ni neomejeno ne po količini in ne po velikosti, bogastvo pa pomeni kopico orodij upraviteljev 

hišnih gospodarstev in politikov. [...] 

Aristotel (prav tam, 133) s tem, ko pravi, » Da torej veščina upravljanja hišnega gospodarstva 

ni ista kot veščina pridobivanja dobrin, je jasno; naloga slednje je priskrbovanje, naloga 

slednje pa uporabljanje«, izpostavi razliko med ekonomikē in hrematistikē
10

. Prva uporablja 

blago, ki izhaja iz taistega gospodinjstva, medtem ko hrematistikē uporablja blago, ki ga 

zagotovijo drugi. 

Hrematistikē Aristotel podaja v dveh oblikah oziroma definicijah. Kot pravo oziroma dobro, 

ki je večinoma razumljena kot upravljanje gospodinjstva, kamor uvršča pridobivanje tistih 

dobrin, ki so na nek način nepogrešljive za (golo) življenje. Neposredno in neomejeno 

hrematistikē Aristotel uvršča med napačno oziroma slabo, saj gre za veščino, katere končni 

rezultat je pridobivanje dobička. Kjer se menjava pojavlja za pridobivanje dobrin, ki jih ni 

mogoče neposredno pridobiti drugače, trgovina ne presega okvirjev zadovoljevanja osnovnih 

potreb in ostaja v območju normalnega. Kadar pa takšna menjava postane obsežna in se 

povečuje želja po akumulaciji denarja, potem naravno izgubi svoj namen in se sprevrže v 

neomejeno hrematistikē (Borisonik 2014, 4).  

Pri hrematistikē predstavlja človeška narava pomembno vlogo. Aristotel pojasnjuje, da so 

ljudje na začetku zadovoljni s tistim, kar dejansko potrebujejo za svoje preživetje. Ko obstoj 

ni več vprašljiv, ljudje želijo čedalje več in pri tem ne poznajo meja. Zadovoljevanje teh 

nedosegljivih meja (ker jih ni) postane tisto, za kar ljudje živijo (Aristotel 2010, 205): 

                                                 

10
 Hrematistikē je nauk o gospodarstvu, katerega edini namen je kopičiti bogastvo (SSKJ 2015). 
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Poleg tega pa je človeška pokvarjenost nenasitna. Sprva zadostujeta samo dva obola, ko pa 

postane to tradicionalno, potrebujejo vse več, dokler ne gredo prek vseh meja. Narava želje 

namreč nima meja, večina ljudi pa živi zato, da ji zadosti. 

Aristotel tako postavi natančno distinkcijo med dvema načinoma človeškega delovanja, in 

sicer med ekonomikē in hrematistikē. Pod ekonomikē razume vrsto človekovega dela in hkrati 

pravo ekonomsko vedo o gospodarstvu na posestvu lastnika sužnjev, ki je organizirano 

naturalno. Cilj ekonomikē je zadovoljevanje človeških potreb, ki so končne, zato se mu zdi 

naravna. Pod hrematistikē pa razume umetnost pridobivanja premoženja, ki gre prek naravnih 

meja zadovoljevanja potreb, in sicer v akumulacijo denarja. Ni limitirano glede na potrebe, 

ampak je neomejeno glede na želje. Gre za ustvarjanje bogastva, ki je samemu sebi namen 

(Norčič 2000, 12). 

V ustavi starogrških Aten najdemo celo vrsto omejitev, ki so namenjene zagotavljanju 

političnega miru in preprečevanju kopičenja denarja. Kopičenje denarja so antični Grki 

dojemali kot težavo, ki jo je potrebno regulirati. Skrajni ukrep, ki so ga imeli na voljo, je bil 

ostracizem, kjer so lahko posameznika za določeno obdobje izgnali iz polisa, v kolikor je 

zaradi bogastva, politične moči ali zvez pričel s tiranijo ali kako drugače rušiti takratno 

politično organiziranost polisa (Borisonik 2014, 3). 

Aristotel (2001, 145) navaja primer nenaravnega pridobivanja bogastva z ustvarjanjem 

monopola:  

Na Siciliji je neki mož, ki je dobil v hrambo denar, pokupil vse železo v talilnicah, ko pa so 

kasneje iz trgovskih središč prišli trgovci, ga je edini prodajal, a ni postavil pretirano visoke 

cene; kljub temu je k svojim petdesetim talentom dodal še novih sto. Ko je za to izvedel 

Dionizij, mu je ukazal, naj sicer svoj denar odnese s seboj, vendar pa naj ne ostane več v 

Sirakuzah [...] 

Tako torej Aristotelov prispevek k ekonomski znanosti izvira iz hrematistikē, v pomenu 

njenega ločevanja od ekonomikē. Na področju menjave blaga je opazil in analiziral uporabno 

in menjalno vrednost. Za menjavo pravi, da sloni na željah in je pravična, kolikor se realizira 

enakost želja. Aristotel zavrača udejstvovanje, ki prinaša profit, kot je npr. trgovina, posebej 

pa posojanje za oderuške obresti. To je zanj najbolj nenaraven način pridobivanja bogastva. 

Tu gre za očitno nepravično menjavo, ko se manjša količina jalovega denarja zamenja za 

večjo količino (Norčič 2000, 13). 

2.2 Hrematistikē v praksi 

Aristotel (2001, 145) pojasnjuje, da je denar namenjen za uporabo v menjavi in ne, da bi se 

njegova količina povečevala zaradi obresti. Obresti, ki predstavljajo rojevanje denarja iz 

denarja, podobno kot potomci poustvarjajo svoje starše, naj bi bile nekaj najbolj nenaravnega:  
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Ker pa obstajata dve vrsti veščine pridobivanja dobrin, [...] in sicer trgovanje na drobno 

in upravljanje hišnega gospodarstva, in ker je ta nujna in priporočena, veščina menjave pa je 

upravičeno deležna očitkov, je povsem upravičeno osovraženo oderuštvo, ker pridobivanje 

izhaja iz samega denarja, ne pa iz namena, s katerem so iznašli denar. Denar je namreč nastal 

zaradi menjave, obresti pa ga povečujejo, tako da je med načini kopičenja dobrin ta najbolj 

nenaraven. 

Razlikovanje med hrematistikē in ekonomikē se v modernem svetu med drugim kažejo tudi v 

razlikah med rastjo realnega gospodarstva in rastjo finančnega sektorja. Realni sektor bi lahko 

uvrstili v kategorijo ekonomikē, denarni sektor pa v kategorijo hrematistikē. Slika 1 

učinkovito prikazuje razkorak med obema. Vidimo lahko, da se je denarno premoženje, 

denimo v Nemčiji med letoma 1950 in 2010, povečalo za šestinštiridesetkrat, donosi bančnih 

obresti za sedemintridesetkrat, družbeni proizvod pa le za osemkrat. Podobne podatke je moč 

prikazati za katerokoli gospodarstvo. V finančnem sektorju se zrcali brezmejnost finančnih 

ciljev, ki imajo kot podlago željo po čedalje več, kar se manifestira kot eksponentna rast. 

Eksponentne rasti neizbežno vodijo v zlom sistema, ki smo jim priča vedno znova. Kot 

ugotavljata Kenedy in Ehrenschwendner (2013, 13), baza denarnega sklada navaja 124 

različnih kriz, 326 kriz valut in 64 dolžniških kriz na nacionalni ravni med letoma 1970 in 

2007.  



 

12 

 

Slika 1: Denarno premoženje v Nemčiji med letoma 1950 in 2010 

Vir:  Kennedy in Ehrenschwendner 2013 po Creutz, 26. 

 

Temeljni vzrok za vedno nove finančne krize lahko v veliki meri pripisujemo konformnim 

obrestim, za katerimi stoji hrematistična želja po čedalje večjem povečevanju bogastva.  
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Kenedy in Ehrenschwendner (2013, 13-26) navajata ključne dejavnike, ki so jedro 

problematike obresti:  

- komformne obresti, v povezavi z, 

- neupoštevanjem zakonitosti pojava rasti,  

- pripeljejo do prevlade denarnega premoženja nad realnim, 

- kar povečuje obseg skritih obresti v cenah proizvodov in storitev. 

Konformne obresti so tehnika hrematistikē v praksi. Kot pojasnjujeta Kenedy in 

Ehrenschwendner (2013, 13-26) so temeljna paradigma, ki so jo prisiljeni sprejeti vsi 

ekonomisti. Vsi konvencionalni ekonomski modeli in izračuni jih imajo namreč za 

samoumevne. Obresti načeloma obsegajo štiri sestavine (pri 8-odstotni temeljni obrestni 

meri): stroški bančnih storitev (1,7 odstotka), premija za tveganje (0,8 odstotka), likvidnostna 

premija (4,0 odstotka) in stroški inflacije (1,5 odstotka). Podrobnejša analiza osnove teh 

stroškov pokaže, da so neizogibni samo stroški storitev banke. Glavni sestavini, ki povzročata 

hibo monetarnemu sistemu, sta po njenem mnenju, likvidnostna preferenca, to je nagrada za 

varčevalca, ki posodi denar, in prilagajanje  inflaciji. Obe sestavini dosledno ustvarjata 

eksponentno rast. Kratkotrajna eksponentna rast na spodbujanje delovanja nima učinka, na 

srednji rok postane problematična samo ob visokih obrestih, na dolgi rok pa privede do 

uničenja sistema. Rast realnega gospodarstva, ki je odvisna od razpoložljivosti naravnih virov, 

se od monetarne rasti odcepi, ko ni več mogoče zadostiti potrebami finančnega gospodarstva. 

Kopičenje bogastva iz naslova konformnih obresti, kar uvrščamo v kategorijo hrematistikē, 

ima tudi svojo temno plat. Kennedy in Ehrenschwendner (2013, 31) zaključujeta: »Ljudje 

smo zmotno prepričani, da obresti plačujemo samo, kadar si denar izposodimo. Vsaka cena, ki 

jo plačamo, vsebuje namreč element obresti. To so obresti, ki jih morajo proizvajalci blaga in 

storitev, od katerih kupujemo, plačevati banki za kredit, ki so ga najeli za nakup strojev ali 

opreme ali izplačilo plače.«  

Leta 2006 je strošek obresti, zajet v izdatkih nemških gospodinjstev za vsakdanjo uporabo, za 

vsakdanje blago in storitve, v povprečju znašal 40 odstotkov (prav tam, 32).   

Eksponentna rast, ki je posledica konformnega načina obrestovanja, se odraža v rasti dolga. 

Finančna sredstva so tako le še dolg nekoga drugega. Tako kot bomo videli v primeru vojaške 

industrije v nadaljevanju, tudi v obdobju miru deluje hrematistično pridobivanje bogastva, ki 

zmeraj in nujno kopiči bogastvo na račun nekoga drugega. Eksponentne rasti finančnih trgov, 

realno gospodarstvo čez čas ne more več dohajati. Razliko zapolnijo dolgovi, kot je razvidno 

iz slike 2 (Kennedy 2013 in Ehrenschwendner po Creutz, 29). 
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Slika 2:Denarno premoženje in dolgovi v Nemčiji 

Vir: Kennedy in Ehrenschwendner 2013 po Creutz, 29. 
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3 VOJNA INDUSTRIJA, POMEMBNA GOSPODARSKA PANOGA 

Razsežnosti koncentracije kapitala in moči, ki ju želimo prikazati kot posledico prizadevanja 

za čim boljše poslovne rezultate vojaške industrije, najlažje ilustriramo skozi povzetek  

nekaterih statističnih podatkov. 

Pentagon ima v lasti oz. najemu 70 odstotkov vseh državnih nepremičnin. Vodi obsežno, 

daleč segajočo mrežo preko 700, po nekaterih ocenah preko 1000 baz, v približno 130 

državah, ki se nahajajo na vseh kontinentih, razen Antarktike, in 6000 baz v Združenih 

državah ter na njenih teritorijih. Poročilo ameriškega oddelka za obrambo navaja, da je 

oddelek za obrambo največji lastnik nepremičnin na svetu, saj obsega 545.700 fizičnih 

objektov na 5.400 lokacijah, na več kot 120 000 kvadratnih kilometrih. Njegovih trinajst 

ofenzivnih skupin letalonosilk s podpornim ladjevjem, patruljira po  morjih in oceanih. ZDA 

niso samo svetovni policist, so tudi največji svetovni dobavitelj orožja, kar je pogosto 

spodbujalo konflikte, v katerih so naposled same intervenirale iz »humanitarnih« vzgibov. V 

2008 so podpisale pogodbe za prodajo 37,8 milijard USD orožja, kar predstavlja 68 odstotkov 

svetovne vsote. Skoraj 30 milijard USD je šlo v države v razvoju, ki so kupile več kot 79 

odstotkov svojega orožja prav od Združenih držav. Zaradi pomanjkanja zadostnega števila 

vojakov, ki bi izvrševali osnovne naloge, ameriška vlada najema vojske zasebnih 

varnostnikov in civilnih najemnikov, da opravijo večino dela. Ob tem nastajajo nezaslišani 

stroški z malo nadzora. Do leta 2007 je bilo teh najemnikov 160.000. Druge podporne naloge 

so bile zaupane podjetjem kot Halliburton, ki so grabile dobičke v Iraku, Afganistanu in 

Kuvajtu. S 40.000 zaposlenimi samo v Iraku so do leta 2008 zaslužili več kot 24 milijard 

USD, večinoma preko vprašljivih pogodb, sklenjenih mimo razpisov (Stone in Kuznick 2013, 

531-544). 

Koristnost vojne v očeh ekonomije 

Samuelson, Nordhaus, Kovač in Milek (2002, 375) pojasnjujejo dejanski in potencialni BDP 

skozi posamezne vojaške spopade, ki so jih vodile ZDA. Dejanski gospodarski output je 

presegal takratni potencialni output. Pri tem navaja tudi največja vojaška konflikta, kjer so bili 

glavni cilji makroekonomske politike v celoti izpolnjeni: 2. svetovna vojna in vietnamska 

vojna. 

Čeprav vsi izdatki, bodisi za obrambo, starostno zavarovanje ali boj za čistejše okolje, 

povečujejo povpraševanje, pa vendar nimajo enake vloge pri razvoju tehnologije. K razvoju 

tehnologije pripomorejo največ ravno vojaški izdatki. Z njimi plačujejo novosti, ki kasneje 

koristijo civilni proizvodnji. Tveganja, ki jih sicer ne bi mogli prevzeti, so sprejemljiva, če za 

njimi stoji vojaška industrija. Velike korporacije ne bi mogle prebroditi velikanskih izgub v 

npr. avtomobilskih poslih brez velike udeležbe pri vojaških dobavah. Prednosti oboroževalne 

tekme bi industrijski sistem težko žrtvoval. Tega ne bi bilo možno doseči s povečanjem 
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potrošnje z naslova zmanjšanja davkov ali zaradi večjih javnih izdatkov za izgradnjo 

stanovanj. Obsežno zmanjšanje oboroževalne tekme bi ostro nasprotovalo potrebam 

industrijskega sistema (Galbraith in Rasberger  1970, 315). 

Ekonomisti imajo danes drugačen pogled na gospodarsko koristnost vojaškega spopada in 

bojne pripravljenosti. Stiglitz in Bilmes (2008, 114-115) pravita, da je potrebno razbiti splošni 

mit o tem, da so vojne koristne za ekonomijo. Ta ideja je dobila zagon v drugi svetovni vojni. 

ZDA in velik del preostalega sveta je bil v depresiji več let. Takrat je bila težava v 

pomanjkanju povpraševanja. Potencialna ekonomska ponudba je bila večja od tega, kar so bili 

ljudje pripravljeni kupiti. Posledično je gospodarstvo stagniralo in raven brezposelnosti je bila 

visoka. Druga svetovna vojna je ustvarila povpraševanje po tankih in orožju nasploh. 

Gospodarstvo je delovalo s polno paro. Vsakdo je dobil službo, vojna je ustvarila 

povpraševanje, da je posameznik lahko delal dve izmeni, če je želel. Dandanes ni resnega 

ekonomista, ki bi zagovarjal mnenje, da je vojna dobra za ekonomijo. Ekonomist John 

Maynard Keynes nas je učil, kako lahko države skozi nizke obrestne mere in povečano 

državno potrošnjo zagotovijo, da gospodarstvo deluje pri skoraj polni zaposlenosti. Toda 

denar, porabljen za orožje, je denar, ki je izgubljen. V kolikor bi bil ta denar porabljen za 

investicije, tovarne, opremo, infrastrukturo, raziskave, zdravje ali izobraževanje, bi to 

povečalo produktivnost gospodarstva in prihodnji output bi bil večji. Tako ni vprašanje, ali bi 

bilo gospodarstvo šibkejše zaradi vojne, vprašanje je za koliko. V primeru vojne v Iraku, po 

srednjem realističnem scenariju, to predstavlja več kot bilijon USD. 

Za razliko od drugih oblik državnega trošenja dopuščajo izdatki za obrambo porabo 

proizvodnih presežkov brez povečevanja plač in s tem omogočajo dobičke. Na ta način 

vojaška industrija omogoča ohranjanje kapitalizma in dvig obstoječega načina produkcije. 

Podoben pogled izhaja iz tendence kapitalistične ekonomije, ki prekomerno proizvaja. Iz tega 

izhaja, da so obrambni izdatki nekoristni, in premeščanje sredstev vanjo le preprečuje 

pregrevanje gospodarstva. Kljub neučinkovitosti vojaška industrija igra pozitivno vlogo v 

razvoju kapitalizma z ustvarjanjem trajne vojaške industrije (Howard in King 2014, 153-161). 

Sodobna vojska, kot je ameriška, brez industrijskega gospodarstva ne bi mogla obstajati, saj 

gre za vojsko visokotehnoloških strojev. Ekonomistom predstavljajo vojaške institucije 

največkrat parazite proizvodnih sredstev. Takšne ustanove v resnici oblikujejo dobršen del 

gospodarskega življenja ZDA (Mills in Wright 1968, 223). 

Glede na poročilo raziskave svetovalne hiše Deloitte (2012, 12-22) so podjetja, ki podpirajo 

vojsko, eden pomembnejših zaposlovalcev in generator davkov v ZDA. Zaposleni, ki so 

posredno ali neposredno povezani z letalsko ali obrambno industrijo, predstavljajo najmanj 

3,5 milijona ljudi. Podjetja, ki zagotavljajo te zaposlitve, so v 2010 ustvarile 324 milijard 

USD prihodkov. S 15,6 milijarde USD ustvarjenega dobička, po odbitju davka, to predstavlja 

10,5-odstotno maržo. Ta podjetja so plačala 5,5 milijarde USD davka od dobička in 1,7 
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milijarde USD zveznih in drugih davkov. Skupaj z davki od dohodkov, ki jih plačujejo 

zaposleni, je ta industrija prispevala 37,8 milijard USD davkov.  

Skupaj tako vojska ZDA obsega najmanj 6,42 milijona zaposlenih, kar predstavlja 4,8-

odstotni delež od 131,7 milijona
11

 vseh zaposlenih v ZDA v letu 2010. 

Po letu 1999 je prišlo do ponovne rasti obrambnih izdatkov, še posebej s strani ZDA. Glede 

na to da obrambni izdatki ZDA predstavljajo velik delež svetovnih izdatkov in tudi zaradi 

ekonomske ter vojaško ter politične prevlade, lahko ZDA označimo kot vodilno kapitalistično 

državo (Gentilucci 2012,3).  

Vendar, kot pravita Galbraith in Rasberger (1970, 307-309), se je potrebno zavedati, da 

investicije v oboroževanje, delno tudi iz potreb industrijskega sistema, le delno  predstavljajo 

potrebe po obrambi pred zunanjimi sovražniki. 

                                                 

11
 Vir: OECD. Organisation for Economic Co-operation and Development. Population and 

employment by main activity. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE3 

(28.10.2015) 
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4 VOJNA KOT TEMELJNI DRUŽBENI SISTEM 

Doe in Lewin (1967, 30-32) pojasnjujeta obstoj temeljnega nesporazuma glede razumevanja 

vojne, ki izhaja iz nepravilne trditve, da je vojna kot ustanova podrejena družbenemu sistemu, 

ki ga domnevno brani. Če bi bilo to res, potem ne bi bilo posebnih težav v izpeljavi prehoda v 

trajni mir, saj je očitno, da celo v sodobnem svetu ni interesnega spora med narodi ali 

nasprotnimi silami znotraj narodov, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti brez vojne. Vojna sama je 

temeljni družbeni sistem. Gospodarski sistemi, politične filozofije  in zakoni so v službi vojne  

ter njen podaljšek in ne obratno. Sposobnost, ki jo ima nek narod, da se lahko spopade v 

vojni, pomeni izvršitev njegove največje družbene moči. Vojna, ki jo bojujemo ali 

predvidevamo, je vprašanje življenja in smrti na najpomembnejšem področju, gre namreč za 

opravljanje nadzora nad družbo. Prav te nevidne ali nakazane funkcije, ki ohranjajo vojaško 

pripravljenost, so dominantne sile v naših družbah. 

Neuresničljivost ideje o trajnem miru  

Vrnitev v mirovno proizvodnjo je bila tista točka, kjer se je pokazalo sodelovanje med vojsko 

in korporacijami. Proizvodnjo ne bi poganjale tako ugodne pogodbe kakor doslej in vojska bi 

utegnila izgubiti moč. Neustrezno izpeljana vrnitev v mirovno proizvodnjo bi hitro lahko 

zmotila monopolne položaje, ki so prevladovali pred začetkom vojne proizvodnje. Med vojno 

vpoklicani menedžerji in generali so poskrbeli, da se to ni zgodilo (Mills in Wright 1968, 

215). 

Vizija miru bi lahko uspavala svobodni svet v tolikšni meri, da bi opustili drago 

izpopolnjevanje kolektivne varnosti v zahodni Evropi, medtem ko bi Sovjeti vzdrževali in 

krepili vojaško silo, je bil glavni argument uradnih krogov. Ti so se, bolj kot neskončne 

korejske vojne, bali miru (Mills in Wright 1968, 216-217). 

V prid vojnam Huntington in Simoniti (2005, 161) navajata vseprisotnost konfliktov. 

Sovražiti je človeško. Ljudje za lastno motivacijo potrebujejo sovražnike: konkurente v poslu, 

tekmece pri dosežkih, nasprotnike v politiki. Po naravi ne zaupajo tistim, ki so drugačni in 

imajo sposobnost, da jih prizadenejo. Rešitev enega konflikta in odprava enega sovražnika 

sproščata osebne, družbene in politične sile, ki sprožajo nove.  

Če se ustvari mnenje (Galbraith in Rasberger 1970, 303-305), da je nek narod obdan s 

sovražniki, bodo sledile investicije v oboroževanje. Ljudje, za razliko od reklam, predstave o 

državi jemljejo zelo resno. Ne dojemajo jih kot zamisel o stvarnosti, temveč kot golo 

resničnost. Področje ustvarjanja javnega mnenja glede narodne obrambe je dobro načrtovan 

sistem. Načrtovanje tega sistema doseže najvišjo stopnjo razvoja v povezavi z vojaškimi 

dobavami, ki jih podpirajo z velikimi vsotami denarja. Predsednik ZDA si mora dosti bolj 
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prizadevati, če želi izdatke za obrambo zmanjšati za 20 odstotkov, kot povišati jih za enako 

vrednost. Najbolj enostavno bo dosegel zmerno povečanje vsako leto. 

Hladen mir, negotov mir, hladna vojna, kvazivojna, trgovinska vojna, težavni odnosi, silovito 

rivalstvo, tekmovalno sožitje, oboroževalna tekma, te besedne zveze, navajata Huntington in 

Simoniti (2005, 262), bodo najverjetnejši opisi odnosov med enotami nasprotujočih si 

različnih civilizacij.  

Navaden spopad s sklenitvijo miru v trenutku ukine nadaljnje financiranje za obrambo. 

Nasprotno se vojna brez boja na lep način izogne, da se bo boj ustavil, kajti že po naravi 

tehnološka konkurenca nikdar ni dokončno rešena (Galbraith in Rasberger 1970, 307). 

Leta 1993 so se najpomembnejši cilji Zahoda, kakor jih je določila ameriška politika, 

spremenili iz neširjenja jedrskega orožja v protiširjenje. Ta sprememba je bila realistično 

priznanje stopnje, do katere se določenemu širjenju ni mogoče izogniti. Sčasoma se bo 

politika ZDA spremenila od protiširjenja k pristajanju  na širjenje. Toda še leta 1995 ZDA in 

Zahod vztrajajo pri politiki zadrževanja, ki bo na koncu neizogibno spodletela (Huntington in 

Simoniti 2005, 241). 

Doe in Lewin (1967, 33-34) ugotavljata, da je vojaška proizvodnja edini pomemben sektor 

celotnega gospodarstva, ki je podvržen popolnemu in neomejenemu nadzoru osrednje oblasti, 

ki po potrebi ustvarja umetno povpraševanje. Vojaška proizvodnja je dejavnik napredka, saj 

gre za proizvodnjo, ki je sicer ne bi bilo. V gospodarstvu si ni mogoče zamisliti nadomestil za 

vojno, namenjenih ohranitvi nadzora nad zaposlovanjem, proizvodnjo in potrošnjo, ki bi jih 

glede učinkovitosti lahko vsaj približno primerjali z vojno. Vojna je bila in je bistvena prvina 

gospodarske stabilnosti modernih družb.  
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5 VOJAŠKOINDUSTRIJSKI KOMPLEKS 

Prvo navedbo vojaškoindustrijskega kompleksa je podal ameriški predsednik Eisenhower leta 

1961 (Eisenhower, 1961). Takrat je navedel nekaj zgodovinsko pomembnega: vzpostavitev 

velikega trajnega vojaškega establišmenta in permanentne industrije orožja, kar je povzročilo 

skrbi o neobvladljivem vplivu teh družbenih sil. Posledično se je pomen termina 

vojaškoindustrijski kompleks razširil. Predstavlja lastne interese, znotraj države in industrije, 

po širjenju vojaškega sektorja in povečevanju sredstev, namenjenih za vojsko, kar opravičuje 

z zunanjimi grožnjami. Med hladno vojno, ko je bila obramba močno osredotočena na 

odvračanje z zastraševanjem, je to pripeljalo do nabora specifičnih odnosov med državo in 

industrijo, ki so ustvarili ugodno okolje za razvoj in krepitev vojaškoindustrijskega kompleksa 

(Dunne in Sköns 2011, 1). 

Vojaškoindustrijski kompleks smatramo kot neodvisno tvorbo, ki obstaja nad interesi, ki  

imajo vpliv na druge vrste javne porabe. Ta združbo interesov sestavljajo člani oboroženih sil, 

pravniških skupin, zasebnih podjetij, ki proizvajajo orožje in vojaško opremo, ter ministrstva 

za obrambo. Tako so odločitve glede obrambne in vojaške politike pod močnim vplivom 

naštetih skupin oz. vojaškoindustrijskega kompleksa (Gentilucci 2012,7).     

Doktrina zastraševanja, vojnih iger, koalicijske arhitekture in gospodarske vojne so postali 

predmeti univerzitetnih raziskav in pouka. Na najvišjem znanstvenem nivoju so profesorji 

ugotavljali sprejemljivo število žrtev v primeru jedrske vojne, ki so se gibale med 40 do 80 

milijoni mrtvih in ranjenih. Univerze za študij mednarodnih odnosov, ki so se ukvarjale z 

mirom, so postale prezaposlene s hladno vojno. Univerze so vzdrževale tesne odnose z 

vojaškimi silam in podjetji v obrambnem sektorju (Galbraith in Rasberger 1970, 301). 

S koncem hladne vojne, s spremembami v mednarodnem varnostnem okolju in 

zmanjševanjem vojaške porabe ter proizvodnje orožja so postali pogoji za močan 

vojaškoindustrijski kompleks sprva manj ugodni. Temu je sledila privatizacija, 

komercializacija in internacionalizacija tako vojaških aktivnosti kot tudi proizvodnje orožja 

(Dunne in Sköns 2011, 1). 

Od začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja (Gentilucci 2012,10) je zopet opaziti povečano 

stopnjo koncentracije vojaške industrije. Dejansko smo videli pomemben proces združitev in 

prevzemov, ki so se zgodili predvsem v ZDA. V obdobju med letoma 1990 in 2005 beležimo 

razvoj koncentracije v prodaji orožja in v skupni prodaji največjih podjetij v obrambnem 

sektorju. 

Skupno število oboroženih konfliktov je ostalo približno stabilno, saj je velika večina 

konfliktov potekala na nacionalnem nivoju ali med državnimi in nedržavnimi udeleženci. 

Prav tako vpliv vojaškoindustrijskega kompleksa ni upadel in imperialistične vojne niso 

izginile, kar smo lahko videli v iraški vojni (Gal-Or in Giesen 2007, 149-150). 
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Industrijski sistem se ni identificiral s tekmovanjem v oboroževanju zaradi tega, ker mu to 

ustreza ali ker je po naravi krvoločen, temveč zaradi tega, ker so bile na tem področju 

največje vsote denarja in ker nihče ni veliko spraševal (Galbraith in Rasberger  1970, 317). 

Povečevanje stalnih stroškov v proizvodnji, ki je pripomoglo k industrijskemu 

prestrukturiranju, je hkrati spodbudilo proizvajalce, da so se začeli zatekati k razpoložljivim 

komercialnim civilnim tehnologijam in proizvodom. To je bila velika sprememba, saj je od 

konca druge svetovne vojne do 1980-ih vojaška tehnologija veljala za naprednejšo od civilne. 

V 1990-ih so na številnih področjih, še posebej v elektroniki, vojaške tehnologije zaostajale 

za civilnim sektorjem. Mnogo tehnologij, ki so bile rezervirane za vojaške in varnostne 

službe, kot je na primer kriptografija, danes izvirajo iz civilnih podjetij. Veliko število 

komponent, ki so vgrajene v pomembne oborožitvene sisteme so komercialni proizvodi, ki so 

vsesplošno dobavljivi (Dunne and Sköns 2005, 9).  

Naslednji pomemben faktor je bila internacionalizacija proizvodnje orožja v obdobju po 

hladni vojni. Ta se je izrazila v dveh oblikah kot internacionalizacija lastništva in kot 

internacionalizacija dobavnih verig. Čeprav največji dobavitelji še vedno slonijo na domači 

podpori pri nabavi, so vlade vedno bolj pripravljene popuščati ekonomiji obsega, ki jo prinaša 

internacionalizacija in industrijsko prestrukturiranje skozi čezmejne združitve in  prevzeme 

(prav tam, 10). 

Pomembna sprememba po zaključku hladne vojne je pojav zunanjega izvajanja 

najrazličnejših funkcij, ki so bile poprej rezervirane za vojaške sile in ministrstva. Tukaj ne 

gre samo za oborožene varnostne sile, ampak za širok nabor storitev, ki vključujejo 

informacijsko tehnologijo, sistemsko podporo, vzdrževanje, popravila in prenavljanje vojaške 

opreme, operacijsko podporo, logistiko in obveščevalne storitve (prav tam, 10).  

Kljub mnogim spremembam vojaške industrije po hladni vojni, ki so jih prinesli 

internacionalizacija, zunanje izvajanje in uporaba civilnih tehnologij, je skrb Eisenhowerja še 

vedno relevantna. Navkljub obsežnem prestrukturiranju je vojaška industrija še vedno 

prevladujoča, le bolj raznolika, mednarodno povezana in manj vidna (prav tam, 14).  

Nevojaške funkcije vojaškoindustrijskega kompleksa 

Vojaškoindustrijski kompleks ima, poleg očitne vojaške funkcije, to je obramba in širjenje 

interesov, tudi druge nevojaške funkcije, ki vzdržujejo pripravo na vojno kot prevladujočo 

silo v naših družbah. Zunanja politika namreč lahko uspeva samo, če z verjetno grožnjo 

opozori, da bo pri uveljavljanju svojega namena do skrajnosti uporabila vojaško organizacijo. 

To pomeni, da je pripravljena na vojno. V teh okoliščinah je vojna že sama po sebi prvina, ki 

opredeljuje obstanek nekega naroda v odnosu do drugega. Vojna kot družbeni sistem je tudi 

nuja za notranjo stabilnost političnega ustroja. Možnost vojne ustvarja občutek zunanje 



 

22 

ogroženosti, brez katere se ne more, kot nam pripoveduje zgodovina, nobena vlada dalj časa 

obdržati na oblasti. Osnovna avtoriteta, ki jo moderna država uživa pri svojem ljudstvu, izhaja 

iz njene vojaške moči (Doe in Lewin 1967, 33-37). 
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6 HISTORIČNA ANALIZA OBSEGA VOJNE V GOSPODARSTVU 

Historično analizo obsega vojne v gospodarstvu smo gradili skozi zbiranje relevantnih 

podatkov iz različnih sekundarnih virov, kjer smo se osredotočali na naslednje karakteristike 

vojaških spopadov: 

- denarni transferji oz. stroški obrambe, 

- število smrtnih žrtev, 

- udeleženci, ki jim vojna prinaša korist. 

Zbrane podatke nizamo na dva ločena načina glede na naravo njihovega dometa. Najprej 

navajamo dejstva, ki obsegajo več konfliktov oziroma daljša časovna obdobja. Na ta način se 

osredotočamo na skupne značilnosti. Skozi razpoložljive podatke skušamo oblikovati splošen 

vpogled v obravnavano problematiko. V nadaljevanju se osredotočamo na specifične aspekte  

posameznih vojaških spopadov in  značilnosti vojaške industrije v posameznem obdobju. 

Omeniti moramo omejitve, predvsem omejitve pri določanju stroškov. Obstaja več različnih 

metodologij ugotavljanja stroškov za posamezne vojne oz. vojaške spopade. 

Ocene stroškov oboroženih konfliktov, ki jih navajajo različne študije, so konservativni 

približki, ki predstavljajo spodnje meje skupnih stroškov oboroženih spopadov. V odsotnosti 

podatkov, ki so nujni za empirične ocene, so ocene zasnovane na inovativnih konceptualnih 

pristopih in jih sestavlja skupek predpostavk, osnovanih na redkih razpoložljivih podatkih. 

Tako ugotovljeni stroški so dejansko le zelo grobe ocene (Sköns 2006, 170). 

Oboroženi spopadi povzročajo enormne stroške različnim skupinam posameznikov, družb in 

držav. Različne študije navajajo različno metodologijo, ki določa, kaj se vključuje oz. kaj se 

izključuje iz skupne vsote stroškov. Sköns (2006, 171-188) navaja tri glavne kategorije 

stroškov, ki so nekakšen skupni imenovalec večini analiz, znotraj katerih ima posamezna 

metoda drugačne kriterije o tem, kaj vključuje: 

- neposredne stroške vojne, ki so financirani skozi obrambne izdatke in ki lahko, poleg 

obrambnih izdatkov, vsebujejo tudi stroške sosednjih držav, 

- stroške posledic vojne, nastalih med spopadom, izgubljena življenja, poškodbe, človeško 

trpljenje, uničenje infrastrukture, stroški beguncev, stroški neposredne in opurtunitetne 

ekonomske izgube, stroški nestabilnosti, stroške mirovnih operacij. Našteti stroški se 

delijo na veliko število podskupin, ki so lahko obravnavane lokalno, glede na spopad, ali 

širše, tudi globalno, 

- stroške, ki nastanejo po zaključku konflikta. Poleg stroškov, ki so našteti zgoraj, so to 

stroški rehabilitacije vojnih invalidov in žrtev vojne, stroški sanacije infrastrukture, stroški 

iz naslova zmanjšane populacije, stroški psihološkega okrevanja, stroški zaradi 

povečanega kriminala v letih po spopadu in stroški politične nestabilnosti. Poleg kategorij, 
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ki jih vključujejo raziskave, je pomemben časovni okvir, ki določa, koliko časa po 

konfliktu se posamezne posledice upoštevajo. 

V analizi se osredotočamo predvsem na vojaško industrijo ZDA. Kot prikazuje slika 3 lahko 

vidimo, da velik delež obrambnih izdatkov zavezništva NATO, odpade ravno na ZDA. 

Obrambni izdatki ZDA, v obdobju med letoma 1950 in 1955, v povprečju kažejo naraščanje, 

še posebej v primerjavi z ostalimi članicami, kjer je rast sicer opazna, vendar precej manjša. 

Poleg  porasta izdatkov skozi celotno obdobje lahko opazimo posamezna obdobja povečanja 

izdatkov. Ti porasti sovpadajo s posameznimi oboroženimi spopadi oz. oboroževalno tekmo. 

Obdobja povečanih izdatkov za obrambo bomo podrobneje analizirali v nadaljevanju. 

Vmesna obdobja, kjer lahko opazimo padce, ki jim sledi obdobje stagnacije izdatkov, 

predstavljajo t. i. obdobja povojnega miru, slika 3. 

 

Slika 3: Izdatki za obrambo med 1950 in 2014 (v milijonih USD, v cenah iz 2011) 

Vir: SIPRI 2015a. 

Podobno velja, če primerjamo gibanja obrambnih izdatkov največjih članic NATO. Na sliki 4 

so, kot odstotek BDP-ja, prikazani obrambni izdatki. Vidimo lahko, da prav ZDA največ 

namenijo obrambi, že od začetka prve svetovne vojne dalje. Dinamika sprememb obrambnega 

proračuna je povsem drugačna, bolj razgibana kot v Nemčiji, Franciji ali Veliki Britaniji. 

Nenadni porasti izdatkov za obrambo, ki odražajo posamezne spopade, zgovorno pričajo, da 

se ZDA odzivajo in vključujejo v spopade drugače kot ostale pomembnejše članice NATO. 
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Slika 4: Obrambni izdatki  (v odstotkih BDP ) 

Vir: SIPRI 2015a. 

Če upoštevamo razpoložljive podatke, so se na svetovnem nivoju izdatki za obrambo od leta 

1998 prav tako nenehno povečevali. Slika 5 prikazuje razvoj teh izdatkov v ameriških 

dolarjih, preračunanih na fiskalno leto 2011. 

 

Slika 5: Gibanje svetovnih obrambnih izdatkov med letoma 1988 in 2010 

Vir: SIPRI 2015a. 
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Naslednja karakteristika, ki nas zanima, so žrtve vojne. Na sliki 6 lahko spremljamo gibanje 

števila smrtnih žrtev oboroženih spopadih na globalnem nivoju. V podatkih so zajete le žrtve 

borcev vključenih v spopade. Dejanske številke vseh izgubljenih življenj zaradi oboroženih 

spopadov so mnogo višje.   

 

Slika 6: Število smrtnih žrtev oboroženih spopadov med letoma 1989 in 2014 

Vir: SIPRI 2015a. 

Vojna industrija in ljudje, ki se z vojno preživljajo, imajo nedvomno od nje velike koristi. Kot 

smo lahko videli v tretjem poglavju, je samo v ZDA najmanj 6,5 milijonov ljudi, ki so na 

plačilnih listah, povezanih z vojsko. K tem lahko dodamo še ostale države, prištejemo 

vzdrževane družinske člane in druge, ki uživajo koristi od vojaškega denarja. Podatkov o 

skupnem številu nimamo, vendar je tudi brez njih razvidno, da je na svetu izjemno število 

ljudi, ki jim vojska pomeni najmanj korist, mnogim preživetje in nekaterim celo visok 

življenjski standard in zaslužke.  
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Slika 7: Največje izvoznice orožja
12

 (v milijonih USD, 1990) 

Vir: SIPRI 2015b. 

Na gornjem grafikonu (slika 7) lahko opazujemo gibanje izvoza orožja na svetovnih trgih, ki 

se giblje v desetinah milijard ameriških dolarjev na letni ravni. Zanimivo je, da poleg ZDA, ki 

v zadnjih dvajsetih letih nekoliko prednjačijo, tudi Rusija izvozi velike količine orožja. 

Zavedati se moramo, da izvoz orožja predstavlja le majhen delež ustvarjene vrednosti 

obrambnih dejavnosti. Mnogo več od tega ustvarijo različne podporne dejavnosti, ki 

poganjajo vojaški svet (logistika, vzdrževanje opreme in zgradb, zdravstvene storitve, 

zagotavljanje prehrane, idr.). 

6.1 Svetovni vojni 

Svetovni vojni, imenovani tudi veliki vojni, predstavljata vojaški spopad, ki je tako po obsegu 

vključenih narodov, količini orožja, številu žrtev in uporabljeni tehnologiji, močno presegal 

dotedanje vojne. V teh dveh vojnah so, kot bomo videli, ZDA prepoznale in izkoristile 

priložnost ter postale ključni svetovni dobavitelj orožja vse do današnjih dni. To pa je 

vseskozi imelo pomemben vpliv na nenehno rast svetovne ekonomije. 

                                                 

12
 Izvozi drugih držav; Francija, Velika Britanija, Kitajska, so večinoma pod nivojem izvoza Nemčije.  

Velika Britanija je, med letoma 1950 in 1965, dosegala približno polovičen nivo izvoza ZDA, po letu 

1965, je bila skupna vrednost izvoza pod nivojem Nemčije. 
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6.1.1 Prva svetovna vojna 

Čeprav obstaja več različnih teorij o vzrokih za prvo svetovno vojno (1914−1918), je vsem 

nekako skupno, da je vojno sprožil zapleten niz političnih spodrsljajev, napačnih predpostavk 

držav o namerah drugih,  nesporazumov znotraj diplomacije, nepotrebnih zavlačevanj, ki so 

pripeljala napetosti do točke, ko je diplomacija odpovedala. To je v vojno potegnilo velike 

države zahodnega sveta: Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko, Turčijo, Bolgarijo, Srbijo 

Rusijo, Francijo, Veliko Britanijo in ZDA (Paton 2014).  

V prvi svetovni vojni so bili prvič uporabljeni bojni strupi v obliki smrtonosnih plinov, kar je 

rezultiralo v milijonih prizadetih in neposredno povzročilo 90.000 smrti. Skupno število 

vojaških žrtev dosega skoraj 8 milijonov. V vojni je sodelovalo 4,7 milijona ameriških 

vojakov (CNN, 2015). 

Skupni stroški ZDA v prvi svetovni vojni, med letoma 1917 in 1921, so znašali 334 milijard 

USD
13

, oz. 13,6 odstotka BDP v letu 1919, ko so bili izdatki največji (Daggett 2010, 2). 

 

Preglednica 1: Ocene števila smrtnih žrtev prve svetovne vojne
14

 

Država Št. smrtnih žrtev 

Nemčija 2.000.000 

Francija 1.700.000 

Rusija 1.700.000 

Avstro-Ogrska 1.500.000 

Anglija 1.000.000 

Italija    460.000 

Skupaj 8.360.000 

Vir: Keegan 1998, 432. 

ZDA so v izjemno kratkem času izvedle mobilizacijo vojske in ekonomije. V letu 1917 so 

izvedle le omejene priprave. Že v 1918 je ameriška vojska vključevala 2,9 milijona vojakov, 

kar je predstavljalo 6 odstotkov aktivne populacije med 15. in 44. letom starosti. Leta 1918 je 

bila petina ameriškega naroda vključena v vojne aktivnosti (Rockoff 2004, 3-5).  

ZDA so svojo vpletenost v prvo svetovno vojno financirale iz treh virov. Največ, 58 

odstotkov sredstev, so zagotovile tako, da so si denar izposodile od prebivalstva z izdajo 

                                                 

13
 Preračunano na fiskalno leto 2011.  

14
 V preglednici so zajeti samo v boju ubiti vojaki. Ocena skupnega števila mrtvih v prvi 

svetovni vojni  je med 15 in 18 milijoni (John in Cox 2001, 273). 
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vojnih obveznic, 22 odstotkov so zagotovile s pobiranjem davkov, 20 odstotkov denarja pa so 

ustvarile (prav tam, 7). Fridman in Swartz (1963, 221) pojasnjujeta, da je ustvarjanje denarja, 

čeprav skozi različne zakonite finančne metode, potekalo, kot da bi vlada preprosto natisnila 

denar za plačilo vojakom. 

ZDA so v vojno vstopile sredi gospodarske recesije. Sledil je 44-mesečni ekonomski zagon, 

ki so ga povzročili: naprej evropski nakupi vojaške opreme in kasneje vstop ZDA v vojno. 

Dolgo obdobje ameriške nevtralnosti je omogočilo ZDA izvesti transformacijo ameriškega 

gospodarstva v vojaško ekonomijo, ki je usmerjena predvsem v zadovoljevanje potreb vojne 

(prav tam 2004, 5). To je bilo rojstvo vojaškoindustrijskega kompleksa (Military Industry 

Complex), ki je skozi več preobrazb prerastel v obrambno industrijo zahodnega sveta 

(Defence industrial Base), kot jo poznamo danes. 

Preglednica 2: Proizvodnja orožja v ZDA med prvo svetovno vojno 

Vrsta orožja 

Skupna proizvodnja med 

aprilom 1917 in aprilom 1919 

Puške 3.550.000 

Avtomatske puške 226.557 

Artilerijske enote 3.077 

Brezdimni smodnik (t) 286.899 

Eksplozivi (t) 170.354 

Kosov artilerijske municije 20.326.000 

Bojni plini (t) 10.817 

Tanki 799 

Šolska letala 9.503 

Letalski motorji za šolska letala 17.073 

Bombniki (De Havilland 4) 3.227 

Letalski motorji (Liberty) 13.574 

Vir: Ayres1919, 64−90. 

Ameriška proizvodnja orožja se je, v primerjavi s predvojno, pri določenih tipih orožja 

povečala za večkratnik. ZDA so proizvedle večji del brezdimnega smodnika, ki so ga 

uporabile na strani Antante. Vpliv ameriške tehnologije je postajal vse bolj pomemben. 

Ameriški letalski inženirji so uspešno testirali leteče bombe,  ki so bile predhodnice nemških 

bomb druge svetovne vojne. Podatke v preglednici 2 je mogoče razumeti tudi kot prvo fazo 

proizvodnega čudeža druge svetovne vojne (Rockoff 2004, 18). 

6.1.2 Druga svetovna vojna 

Druga svetovna vojna je bila najbolj smrtonosen vojaški spopad v zgodovini. Ubitih je bilo 

preko 60 milijonov ljudi, kar vidimo v preglednici 3, in je predstavljalo skoraj 3 odstotke 

svetovnega prebivalstva v letu 1940 (Sommerville 2008, 5). 
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Skupni stroški ZDA v drugi svetovni vojni, med letoma 1941 in 1945, so znašali 4.104 

milijard USD. V letu 1945, ko so bili izdatki največji, je to predstavljalo 38,5 odstotka BDP 

(Daggett 2010, 2). 

Preglednica 3: Ocene števila smrtnih žrtev druge svetovne vojne (v tisočih) 

 

  vojaki civilisti skupaj odstotek prebivalstva 

Sovjetska zveza 9000 11000 20000 11,4 

Nemčija z Avstrijo 4000 600 4600 5,8 

Japonska 1555 672 2227 3,1 

Jugoslavija 410 1257 1667 11,2 

ZDA 405 

 

405 0,3 

Velika Britanija 354 180 534 0,1 

Italija 330 783 1113 2,5 

Francija 250 108 358 0,9 

Poljska 123 5877 6000 17,3 

Češkoslovaška 10 490 500 3,3 

Vir: Vilfan 1981, 46. 

Podobno kot v prvi svetovni vojni so ZDA financirale vojno z izdajo vojnih obveznic, 

poviševanjem davkov in različnimi varčevalnimi ukrepi. Slednja dva ukrepa je najbolj 

zagovarjal angleški ekonomist John Maynard Keynes, svetovalec ameriškega predsednika 

Franklina D. Roosevelta. Med drugo svetovno vojno je vojne obveznice kupilo 85 milijonov 

američanov (Kimble 206, 19-23). 

Leta 1939 so ZDA namenile manj kot 2 odstotka svojega BDP za obrambo in 70  odstotkov 

za zadovoljevanje neposrednih potreb prebivalstva. Ostalo je bilo razdeljeno med potrebe 

državnega aparata, oblikovanje zasebnega kapitala in izvoz. Do 1944 je za obrambo odpadlo 

že 40 odstotkov nacionalnega bruto proizvoda. Industrijska proizvodnja se je med letoma 

1939 in 1945 podvojila. Zaposlenost v proizvodnji je narastla od 10,5 milijonov v letu 1939 

na 16,6 milijonov v letu 1944. Odstotek zaposlenih v proizvodnji je v enakem obdobju 

narastel z 19 na 26 odstotkov (USWPB 1945, 3−5). 

Med letoma 1939 in 1944 je ameriški BDP zrasel za 50 odstotkov. Proizvodnja municije se je 

strmo povečala od skoraj nič v letu 1939 do ogromnih količin. To lahko vidimo v 

preglednici 4. Industrijski proizvod ZDA se je povečal za trikrat, celo potrošnja prebivalstva 

je narastla, kar je bil edinstven pojav med vsemi v vojno vključenimi državami (Gropman 

1997, 2).   
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Preglednica 4: Proizvodnja orožja v ZDA med drugo svetovno vojno 

 

Vrsta vojaške tehnike: 

Enota (število, 

kjer ni drugače 

zapisano) 

1. julij do 

31. 

december 

1914 

1942 1943 1944 

1. januar do 

31.julij 

1945 

Vojaška in posebna letala 

 

23.240 47.836 85.898 96.318 43.137 

Nove bojne ladje 

 

1.334 8.035 18.434 29.150 14.099 

 

tisoč reg. ton 270 847 2.562 3.223 1.341 

Orožje:             

Artilerijske baterije 

 

65 647 24.139 3.284 1.147 

Mitraljezi 

 

4.705 20.536 19.096 7.685 4.345 

Dolgocevni topovi 

 

6.787 43.368 34.711 19.991 11.735 

Raketometi 

 

0 8.811 13.155 2.981 2.113 

Bazuke 

 

0 67.428 98.284 215.177 95.739 

Minometi 

 

9.518 10.983 25.781 24.842 39.224 

Strojnice 

 

87.172 662.331 829.969 798.782 302.798 

Brzostrelke 

 

216.811 651.063 688.410 347.463 186.192 

Puške 

 

357.501 1.541.739 5.683.032 3.489.305 617.784 

Pištole in revolverji 

 

71.854 322.830 843.236 1.106.931 489.744 

Prenosni metalci ognja 

 

23 2.799 5.676 21.059 24.381 

Plinske maske 

 

761.730 4.286.525 9.002.634 6.813.754 2.712.654 

Čelade 

 

324 5.001.000 7.649.000 5.704.000 3.940.000 

Municija in bombe             

Artilerijski izstrelki tone 52.142 615.266 725.624 1.312.733 1.145.013 

Težki tankovski izstrelki tisoč kosov 873 70.881 86.025 85.639 48.985 

Lahki tankovski izstrelki tisoč kosov 2.165 35.002 70.928 141.729 125.876 

Naboji za lahko oborožitev 

milijonov 

kosov 1.177 9.798 19.800 6.578 4.232 

Mine tisoči 0 1.332 11.420 9.155 2.347 

Granate tisoči 1.222 15.977 24.981 40.654 27.136 

Letalske bombe tone 41 572 1.404.346 1.771.762 1.493.251 

Pomorska municija             

Naboji za strojnice 

 

35.192 100.589 277.300 524.058 408.932 

Protiletalski naboji 

 

19.533 62.090 202.951 292.213 147.751 

Rakete 

 

0 417 8.625 63.789 134.214 

Torpeda 

 

2.319 4.524 15.599 24.015 6.804 

Globinske bombe 

 

17.152 140.886 147.340 169.652 53.915 

Bojna in transportna 

vozila:   41.380 41.380 45.054 24.516 5.507 

Vir: USWPB 1945, 107- 110. 
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6.2 Hladna vojna 

V času hladne vojne so se ZDA in Sovjetska zveza zapletle v klasično oboroževalno tekmo ter 

razvijale tehnološko vedno bolj razvito jedrsko orožje in sredstva za njegovo uporabo. Šlo je 

za večanje moči na obeh straneh (Huntington in Simoniti 2005, 239). 

6.2.1 Korejska vojna 

Gre za spopad med Demokratično ljudsko republiko Korejo oz. Severno Korejo in Republiko 

Korejo oz. Južno Korejo, v katerem naj bi vsaj 2,5 milijona oseb izgubilo življenje. Vojna je 

dosegla mednarodne razsežnosti v juniju 1950, ko je Severna Koreja, ki ji je svetovala in 

orožje dobavljala Sovjetska zveza, izvedla invazijo na Južno Korejo. Združeni narodi, z ZDA 

kot glavno udeleženko, so v vojno vstopili na strani Južne Koreje. Ljudska republika Kitajska 

je pristopila na pomoč Severni Koreji. Po več kot milijonu smrtnih žrtev na obeh straneh, 

preglednica 5, se je spopad končal julija 1955. Obe Koreji sta ostali med sabo sovražni državi. 

Bojna črta je še danes v veljavi kot meja med obema Korejama (Enciklopedija Britanica  

2015).    

Preglednica 5: Ocene števila smrtnih žrtev in ranjenih v korejski vojni 

  

Civilisti, mrtvi 
ali pogrešani 

Vojaki, mrtvi ali 
pogrešani 

Vojaki, ranjeni 

Severna Koreja 600.000 406.000 1.500.000 

Kitajska 
 

600.000 716.000 

Južna Koreja 1.000.000 217.000 429.000 

ZDA 
 

36.568 100.284 

Druge sile UN 
 

3.063 103.284 

Vir: Encyclopedia Britannica 2015. 
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Slika 8: Obrambni izdatki  (v milijonih USD, v cenah iz 2011) 

Vir: SIPRI 2015a. 

 

Skupni stroški ZDA v korejski vojni med letoma 1950 in 1953 so znašali 314 milijard USD
15

 

oz. v letu 1952, ko so bili izdatki največji, 4,2 odstotka BDP (Daggett 2010, 2). 

Odstotek obrambnih sredstev ZDA se od začetka druge svetovne vojne ni več zmanjšal pod 

30 odstotkov, povprečno je znašal čez 50 odstotkov celotnega državnega proračuna. Leta 

1955 sta bila od treh dolarjev državnega proračuna dva namenjena za državno varnost. Ko se 

je povečala vloga države v gospodarstvu se je povečala tudi vloga vojske v notranji politiki, 

sta že leta 1968 ugotavljala Mills in Wright (Mills in Wright, 213).  

6.2.2 Vojna v Vietnamu 

Vietnamska zgodovina prejšnjega stoletja je zaznamovana s 30 leti vojne zgodovine. Boj, ki 

so ga začeli komunisti proti francoski kolonialni oblasti 1940, se ni končal, dokler niso zasegli 

Hošiminha in leta 1975 prevzeli nadzora nad celotno državo. Obdobje, ki ga zahodni svet 

pozna pod imenom vietnamska vojna, Vietnamci pa pod nazivom ameriška vojna, obsega 

vojaško intervencijo ZDA med 1965 in 1973. Komunistične sile na severu Vietnama pod 

vodstvom nacionalističnega voditelja Ho Ši Minha so premagale Francoze leta 1954. 

Pogajanja so razdelila državo na komunistični sever in proameriški jug, ki sta bila razdeljena z 
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 Preračunano na finančno leto 2011.  
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demilitarizirano cono. Obljubljene so bile volitve na državni ravni, da se določi trajna rešitev, 

vendar se to nikoli ni zgodilo. Po petih letih so komunisti začeli z gverilsko vojno proti jugu. 

V drago in na koncu neuspešno vojno proti komunistom,  ki je prinesla domače civilne nemire 

in mednarodno zadrego,  je bilo napotenih več sto tisoč ameriških vojakov. Gonilo ZDA je 

bila hladna vojna skozi bojazen, da bi lahko ena azijska država, ki bi sprejela komunistično 

ideologijo, hitro za sabo potegnila še druge v azijskem svetu. Vietnamska vojna je bila 

dolgotrajna in krvava. Vlada v Hanoiu ocenjuje, da je v 21-tih letih bojev, na celotnem 

ozemlju Vietnama, izgubilo življenje štiri milijone civilistov in 1,1 milijona komunističnih 

borcev. ZDA uradno navajajo 200 do 250 tisoč ubitih južnovietnamskih borcev in 58.200 

ubitih ali pogrešanih ameriških vojakov (BBC News 2015). 

Vojaška strategija ZDA se je soočala s težavo, kako postaviti ustrezna merila za ugotavljanje 

uspešnosti svojih vojaških akcij. Kot navaja Daddis, (2015, 5−7) je prevladovala preprosta 

metoda doseganja čim večjega števila ubitih nasprotnikovih vojakov (t. i. Body Count). 

Zasedena ozemlja niso bila pomembna, saj so jih po zasedbi ameriške sile večinoma po nekaj 

dneh zapustile. Številu pobitih nasprotnikovih vojakov so nujno sledile žrtve v boju ubitih 

ameriških vojakov in iz tega izhajajoče razmerje med žrtvami na eni in na drugi strani. 

Žrtvovanje življenj ameriških vojakov za doseganje čim višjega razmerja, je bilo razumljeno 

kot nesmiselno in je negativno vplivalo na moralo ameriških vojakov v Vietnamu in 

povzročalo vedno večje nasprotovanje ameriške javnosti. 

 

Preglednica 6: Smrtne žrtve vietnamske vojne 

Smrtne žrtve   Pripadnost 

450.000 

 

civilisti v Južnem Vietnamu (1961-1975) 

40.000 

 

civilisti Južnega Vietnama, izhajajoči iz projekta Phoenix 

176.000 

 

vojaki Južnega Vietnama (1961 -1972) 

900.000 

 

vojakov Severnovietnamske vojske (1961 -1972) 

155.000 

 

vojakov na obeh straneh (1973-1975) 

200.000 

 

severnovietnamskih civilistov 

1.921.000   Vietnamcev skupaj 

   200.000 

 

prebivalcev Kambodže (vojakov in civilistov, 1969 -1975) 

100.000 

 

prebivalcev Laosa (vojakov in civilistov, 1964 -1973) 

300.000   prebivalcev Indokitajske skupaj 

   58.000 

 

ameriških vojakov 

5.000   ameriških zaveznikov iz tretjih držav 

2.284.000   vseh smrtnih žrtev skupaj 

Vir: Tucker 2011, 261-271. 
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Po padcu Sajgona
16

 je vietnamska komunistična vlada uvedla program novih ekonomskih con 

(New Economic Zones program). Med leti 1975 in 1980 je več kot milijon Severnih 

Vietnamcev migriralo na področje bivše Južne Koreje. Na drugi strani je bilo s svojih domov 

nasilno preseljenih med 750 tisoč in milijon Južnih Vietnamcev, in sicer v nenaseljena gorska 

in gozdna področja. Premoženja obsojenih Južnih Vietnamcev so bila zaplenjena in kasneje 

razdeljena. Prejemniki zaplenjenega premoženja so bili pogosto bivši pripadniki 

severnovietnamske vojske ali komunistične partije. Navedeno, v kombinaciji z grobimi 

kršitvami človekovih pravic, pomanjkanjem ekonomske svobode in revščino, je povzročilo 

množično izseljevanje približno enega do treh milijonov Vietnamcev, večinoma Južnih 

(Desbarats 2013, 3−13) . 

 

Preglednica 7: Preživele žrtve vietnamske vojne 

Preživele žrtve vojne   

3.200.000 

 

ranjenih prebivalcev Vietnama, Laosa in Kambodže 

   V Vietnamu     

300.000 

 

sirot 

800.000 

 

otrok, ki so izgubili enega ali oba starša 

83.000 

 

amputirancev 

181.000 

 

invalidov 

40.000 

 

slepih ali gluhih 

8.000 

 

paraplegikov 

131.000 

 

vdov 

200.000 

 

prostitutk 

100.000   političnih zapornikov 

   10.472.000 

 

beguncev Južnega Vietnama 

3.083.000 

 

beguncev Kambodže 

750.000 

 

beguncev Laosa 

14.305.000   vseh beguncev v času trajanja vojne 

   Na strani ZDA     

303.616 

 

ranjenih 

13.167 

 

100 odstotnih invalidov 

55.000 

 

umrlih po vrnitvi zaradi samomorov, nesreč, odvisnosti 

od drog 

500.000   poskušali narediti samomor po vrnitvi 

Vir: Tucker 2011, 261-271. 

                                                 

16
 Po umiku ameriških čet iz Vietnama je severnokorejska vojska zasegla takratni Sajgon in ga 

preimenovala v Hošiminh, po severnokorejskem vojaškem poveljniku Ho Ši Minhu. 
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Skupni stroški ZDA v vietnamski vojni med letoma 1965 in 1975 so znašali 738 milijard 

USD
17

 oz. 2,3 odstotka BDP v letu 1968, ko so bili izdatki največji (Daggett 2010, 2). 

ZDA so v vietnamski vojni opravile 5,25 milijonov poletov nad Vietnamom, Laosom in 

Kambodžo ter pri tem izgubile 2.251 zračnih plovil (Schlight 2007, 103). 

V času vietnamske vojne so ZDA v svojih letalskih bombnih napadih odvrgle približno za  

trikratnik skupne količine v drugi svetovni vojni odvrženih eksplozivnih sredstev. V 

bombardiranjih v Vietnamu, Laosu in Kambodži je bilo odvrženih 7.662.000 ton eksploziva, 

med drugo svetovno vojno pa le 2.150.000 ton (Clodfelter 1995, 225). 

William L. Lunch in Peter W. Sperlich (1979,21−44) sta zbirala rezultate javnega mnenja o 

vietnamski vojni med letoma 1965 in 1971. Podporo so merili kot negativni odgovor na 

vprašanje: "Ali mislite, da so ZDA naredile napako, ko so napotile kopenske čete v 

Vietnam?" 

 

Slika 9: Javna podpora vietnamski vojni v ZDA 

Vir: William L. Lunch in Peter W. Sperlich 1979, 21−44. 

Ameriška vlada je v prvih letih vojne skrivaj povečevala obseg vojaških operacij v Vietnamu. 

Daniel Ellsberg, vojaški analitik, je leta 1971 prvi opozoril na nepravilnosti v spornih 

                                                 

17
 Preračunano na finančno leto 2011.  
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dokumentih, t. i. »Pentagon Papers«, kar je bilo objavljeno na prvi strani častnika The New 

York Times in se je kasneje razvilo v afero Watergate, zaradi katere je odstopil ameriški 

predsednik Richard Nixon (UPI, 1971). 

V članku leta 1996 The New York Times navaja, da »Pentagons Papers« med drugim jasno 

kažejo na to, da je Johnsonova administracija sistematično širila laži, ne samo javnosti, 

temveč tudi ameriškemu kongresu (Apple, 1996). 

Dokumenti so podrobno razkrili, da so ZDA tajno razširile obseg vietnamske vojne,   

bombardiranja sosednjih Laosa in Kambodže, obalnih posredovanj v Severnem Vietnamu in 

napade ameriških marincev, o čemer ni bilo poročanja v glavnih medijih (Frum 2000, 43).  

6.3 Reaganova oboroževalna tekma 

Potem ko so ZDA zaprle poglavje drage vojne v Vietnamu leta 1975, je bila nacija potrebna 

prenove ekonomije, vojske in javne morale. Predsedniška zmaga Ronalda Reagana 1980 je, 

kot so mnogi verjeli, prinašala sporočilo, da mora država ponovno pridobiti status velesile 

(United States History). 

Ronald Reagan je prepričal kongres, da podpre mnoge oborožitvene sisteme, ki so bili kasneje 

uporabljeni v zalivski in iraški vojni. Dosegel je napredek tehnologije nevidnih letal in orožja 

z veliko natančnostjo. Sem spadajo Bradleyeva oklepna vozila in tanki Abrams M1, ki so leta 

1991 iz Kuvajta pregnali čete Sadama Huseina. Reagan je bil odgovoren za zgodovinsko 

največje oboroževanje v mirnem času, ki je obsegalo visokotehnološko orožje, obsežne 

poligone za urjenje vojakov in hkrati zagotovilo povečanje dohodkov vojaškega osebja. Med 

letoma 1980 in 1985 se je obseg investicij v obrambo več kot podvojil, iz 142,6 milijard USD 

na 286,8 milijard USD (Bowman, 2004). 
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POVZETEK TABELA 2.    KOLIČINA DOBAV SPLOŠNIM VOJAŠKIM SILAM 

Vrsta plovila 
    Število plovil 

    
Trenutne sile   Cilj 

Vojne ladje 
     Letalonosilke 
  

12 
 

15 

Bojne ladje 
  

0 
 

4 

Spremljevalne ladje 
  

112 
 

137 

Fregate 
  

81 
 

101 

Podmornice 
  

91 
 

100 

Manjše vojne ladje 
  

5 
 

-- 

Vojne ladje skupaj 
  

301 
 

357 

      Druga plovila 
     Amfibijska plovila 
  

65 
 

75 

Ladje za boj z minami 
  

25 
 

31 

Oskrbovalne ladje 
  

53 
 

69 

Ladje za materialno oskrbo 
 

26 
 

27 

Ladje za podporo flote 
 

30 
 

33 

Druga plovila skupaj 
 

199 
 

235 

      Podmornice za balistične izstrelke 
 

35 
 

Ni podano 

(SSBNs) 
     

Vse ladje skupaj   535   592  +  SSBNs 

Slika 10: Ronald Reaganov načrt za gradnjo 600 vojaških ladij 

Vir: CBO Study. Building a 600-Ship Navy 1982, 13. 

Strateški načrt je obsegal tudi  prenovo obstoječe flote 535 vojaških plovil in dobave novih, 

do skupnega števila skoraj 600 vojaških plovil (slika 10).  

Eden izmed Reaganovih kontroverznih predlogov je bila pobuda strateške iniciative (Strategic 

Defense Initiative ali SDI). Osnova iniciative je bil sistem namenjen zagotavljanju obrambe 

ZDA pred nuklearnimi raketnimi napadi s strani Sovjetske zveze. Z nameščanjem obrambnih 

sistemov v vesolje so lahko ZDA zaobšle protibalističen sporazum Združenih narodov (Anti-

Balistic Treaty oz. ABM). V govoru leta 1983 je predsednik Reagan naznanil svoje načrte za 

gradnjo ščita proti napadom z nuklearnimi raketami. Časopisni mediji so hitro poimenovali 

njegov predlog strateške obrambe kot vojno zvezd (Star Wars) in ga označili kot 

nepremišljeno znanstvenofantastično idejo. Balistični obrambni sistem je bil zasnovan tako, 

da bi z uporabo vodenih laserjev iz vesolja uničil rakete, preden dosežejo ameriško ozemlje. 

Osnovni sistem je prerasel v množico podsistemov, ki so oblikovali večplastno obrambo pred 

balističnimi raketami. Balistični obrambni sistem je bil zmožen varovati le trideset odstotkov 

Zemljine površine in ni bil zmočen ciljati sovjetskih izstrelišč balističnih raket. Leta 1985, ko 
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so bile porabljene milijarde ameriških dolarjev in doseženi le minimalni  rezultati, so 

Reaganov program uradno ustavili, vendar se je razvoj nadaljeval. Debata o takšnem 

obrambnem sistemu še vedno občasno prihaja v ospredje. Kljub temu so ekskluzivne  

tehnologije taktratnega časa, sedaj, v začetku enaindvajsetega stoletja, realnost (United States 

History). 

6.4 Zalivska vojna 

V svetu po hladni vojni je potekla osrednja oboroževalna tekma drugačne vrste. Nasprotniki 

Zahoda skušajo pridobiti orožje za množično uničevanje, Zahod pa jim to poskuša preprečiti 

(Huntington in Simoniti 2005, 239). 

Po zaključku hladne vojne je bilo veliko dogodkov, ki so vplivali na razvoj 

vojaškoindustrijskega kompleksa. Svetovni izdatki za obrambo so narasli konec 1980-tih. 

Sledil je močan upad med 1989 in 1990, ko se je izboljšalo sodelovanje vzhod-zahod. Razpad 

Sovjetske zveze leta 1991 je povzročil močan padec obrambnih izdatkov v letu 1992. 

Mednarodna trgovina je močno upadla med letoma 1992 in 1995. Leta 2003 je pričela 

ponovno konstantno naraščati (SIPRI, Milex). 

Gal-Or in Giesen (2007, 149-150) pojasnjujeta korenite spremembe oboroženih spopadov od 

hladne vojne naprej. Opazimo lahko, da se tako imenovane humanitarne intervencije množijo. 

Občutno širjenje koncepta varnosti je pripomoglo k razblinjenju diskurza o različnih vojnah, 

kot denimo vojna proti drogam, terorizmu, vojna civilizacij, postnacionalna vojna. Kljub temu 

skupno število aktivnih konfliktov ostaja približno enako, in sicer pri štirideset. Uradne 

utopije, ki obljubljajo regulacijo organiziranega nasilja skozi vladavino zakona in progresivne 

kriminalizacije vojne, niso več del splošnega prepričanja. Vojni teater in bojne fronte so 

postale odveč, razlikovanje med vojno in mirom je nedvomno postalo zamegljeno. Nasilje je 

postalo razpršeno in težko je napovedati, kje se bo zopet pojavilo.  

Skladno s tem se spreminja tudi zakonodaja, saj obstaja močno rivalstvo med humanitarno 

zakonodajo, ki velja med spopadi, nasproti človekovim pravicam, ki so pogosto kršene. 

Preobrazba vojne ima največ korenin v ZDA, s kar tretjino svetovnih vojaških izdatkov. ZDA 

so si zagotovile superiorne vojaške zmogljivosti na račun modernih vojaških sistemov, kot so 

na primer brezpilotna letala. Še bolj kot vojaške zmogljivosti so pomembne neskladnosti v 

ideološkem spektru. Dejansko je njihova prekomerna širitev povzročila in še vedno povzroča 

obsežno število kolateralne škode. Sam obstoj kampa za pridržanje v Guantanamu, ki je 

nekakšna črna luknja v zakonu, predstavlja delno suspendiranje ameriške in mednarodne 

vladavine zakona. Na primeru ZDA lahko vidimo namerno zlorabo preventivne vojne, ki je 

bila zasnovana z razlogom, da dodatno zaplete že tako zapleteno situacijo in  opraviči napad 

na Sadama Huseina, ki dejansko ni predstavljal neposredne grožnje, vsekakor ne z orožjem 

množičnega uničenja (prav tam, 153−153). 
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Zalivska vojna je bila po hladni vojni prva vojna za vire med civilizacijami, opisuje 

Huntington in Simoniti (2005, 321). Za nadzor nad območjem z največjimi zalogami nafte na 

svetu sta se borili savdska in emiratska vlada. Njuna varnost je bila odvisna od zahodne 

vojaške sile, ki so jo nadzorovali neodvisni protizahodni režimi, ki bi lahko in so tudi bili 

pripravljeni uporabiti nafto kot orožje za boj proti Zahodu. Zahod ni bil uspešen pri 

strmoglavljenju Sadama Huseina, vendar je možno povečal varnostno odvisnost zalivskih 

držav od Zahoda in tako omogočil povečanje svoje vojaške prisotnosti v Zalivu v obdobju 

miru. Iran, Irak, Svet za zalivsko sodelovanje in ZDA so se med vojno prerivali za vpliv nad 

Zalivom. Ko je bila vojna končana, je Perzijski zaliv postal ameriško jezero. 

Skupni stroški ZDA v zalivski vojni med letoma 1990 in 1991 so znašali 102 milijardi USD
18

 

oz. 0,3 odstotka BDP v letu 1991, ko so bili izdatki največji (Daggett 2010, 1). 

V zalivski vojni je bilo število iraških civilnih smrtnih žrtev ocenjeno na 3.500. Smrtne žrtve 

iraškega vojaškega osebja so ocenjene na 20.000 do 26.000 ter 75.000 ranjenih (Fisk 2005, 

853). ZDA so utrpele 148 smrtnih žrtev v neposrednih spopadih in 145 smrtnih žrtev zaradi 

nesreč ali prijateljskega ognja (CNN, 2001). 

Konec hladne vojne ni prinesel pričakovane diverzifikacije obrambne industrije. Namesto 

tega se je zgodil bliskovit proces koncentracije lastništev skozi združevanja in prevzeme 

podjetij (Dunne in Sköns 2009, 8).  

6.5 Vojna proti terorizmu, spopadi po 11. septembru 2011 

Terorizem je bil v zgodovini orožje šibkih, torej tistih, ki nimajo konvencionalne vojaške sile, 

pojasnjuje Huntington in Simoniti (2005, 313 - 235). Po drugi svetovni vojni je tudi jedrsko 

orožje služilo šibkim kot protiutež za konvencionalno orožje. Teroristi so lahko v preteklosti 

povzročili omejeno nasilje, z maloštevilnimi žrtvami in omejeno škodo. Množično nasilje 

zahteva množično vojaško silo. Vsak posebej predstavljata terorizem in jedrsko orožje le 

omejeno nevarnost nezahodnjakov. V kolikor ju združijo, lahko postanejo močni.  

Čas, prizadevanje in stroški, ki so potrebni za razvoj prvorazredne vojaške zmogljivosti, 

spodbujajo nezahodne države, da iščejo druge načine nasprotovanja konvencionalni vojaški 

moči. Običajna bližnijca je pridobitev orožja za množično uničevanje in sredstev za njegovo 

uporabo. Nezahodne države in tiste, ki želijo postati glavne regionalne sile, imajo še poseben 

razlog, da to orožje pridobijo. Prvič jim to orožje omogoča, da zavladajo nad drugimi 

državami v svoji civilizaciji in regiji, in drugič, zagotovi jim sredstva, s katerimi preprečijo 

posredovanje ZDA ali drugih zunanjih sil v svoji civilizaciji in regiji (prav tam, 233). 

                                                 

18
 Preračunano na finančno leto 2011.  
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Medtem ko je bilo po letu 1990 obdobje zmanjševanja investicij v obrambo in proizvodnje 

orožja, so začeli od leta 1999 izdatki za obrambo strmo naraščati vse do leta 2001. Ogromno 

obrambno porabo je omogočila t. i. globalna vojna proti terorizmu, kar sta upravičevala 

predvsem napada na Afganistan in Irak. V  nasprotju z dotedanjo prakso financiranja, so bile 

te vojne financirane mimo letnih obrambnih proračunov, kar skozi manj zapleten postopek kot 

pri rednem financiranju skozi obrambni proračun. Nova priporočila za zagotavljanje vojaškim 

potrebam so omogočala, da so lahko oborožene sile zahtevale praktično kar koli (Kosiak 

2008, 48−49). 

Že leta 2010 so ZDA za obrambo porabile 1,6 bilijona nad proračunskimi prihodki, ki so 

znašali 3,8 bilijona USD. Primanjkljaj so si večji del izposodile od Kitajske in Japonske. 

Samo za servisiranje dolga so porabile 250 milijard USD. To je znesek, ki predstavlja 

približno četrtino obrambnih izdatkov preostalega sveta. Tudi v času največjih napetosti, v 

obdobju hladne vojne, so ZDA porabile le 26 odstotkov svetovne porabe. Ameriška vojaška 

poraba je predstavljala približno 44 odstotkov od vseh prihodkov iz naslova davkov. Samo 

stroški vzdrževanja ameriških vojaških baz so znašali približno 250 milijard USD. Približno 

enaki so bili stroški najema Pentagonove mogočne vojske pogodbenih najemnikov, ki bi naj 

skupaj predstavljala 1,2 milijona ljudi (Stone in Kuznick 2013, 611). 

V nekaj mesecih od nastopa mandata je ameriški predsednik George W. Bush podpisal ukaz o 

zmanjšanju davkov za najbogatejše Američane. Dodatna zmanjšanja davkov je potrdil med 

letoma 2002 in 2003. Medtem so stroški zvezne porabe strmo naraščali, za 17 odstotkov so se 

povečali samo v njegovem prvem mandatu. Med Clintonovim vodenjem se je zvezna 

potrošnja v dveh mandatih povečala za realnih 11 odstotkov. Do leta 2004 je Bush 128 

milijard USD presežka, ki jih je podedoval, preobrnil v 413 milijard primanjkljaja. Ameriški 

vladni statistični urad je poročal, da je med letoma 1998 in 2005 dve tretjini ameriških 

korporacij, kjer je vsaj v četrtini od njih kapital presegal 250 milijonov USD, ni plačalo 

nobenih davkov. V teh letih so bile ZDA priča največjemu porastu neenakosti v osebnih 

dohodkih v vsej njeni zgodovini (prav tam, 545). 

Slika 11 slikovito prikazuje finančni primanjkljaj ZDA, ki je skokovito narastel po dogodkih 

11. septembra 2011.  
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Slika 11: Finančni primanjkljaj ZDA v milijardah USD, fiskalno leto 2005 

Vir: Tables 2013, 26-27. 

Cene nafte so se začele strmo dvigati, ko se je začela iraška vojna, in dlje kot je trajala, višja 

je bila cena. To zagotovo pomeni, da ima vojna povezavo z višanjem cene. S tem se strinja 

večina strokovnjakov s področja nafte. Stiglitz in Bilmes (2008, 114−115) ugotavlja, da se 

cene nafte, v kolikor ne bi bilo vojne v Iraku, ne bi bistveno spreminjale v naslednjih nekaj 

letih in bi se gibale med 20 in 30 USD za sodček. Iz tega podaja realistično oceno, da se je 

cena nafte zaradi vojne, samo v času vojne, povišala za 10 USD in bo na takšnem nivoju 

ostala naslednjih osem let. Iz tega sledi, da povečanje izdatkov za nafto v naslednjih osmih 

letih pomeni 400 milijard USD. Ker pa so cene nafte v času po neposrednem konfliktu in 

zaključevanju iraške vojne dosegle 100 USD na sodček in če upoštevamo, da je polovico 

povišanja, se pravi 35 USD,  pripisati vojni, govorimo o povišanju izdatkov za 1.600 milijard 

USD.  

Višje cene pomenijo, da imajo ljudje manj denarja za potrošnjo drugih dobrin. Povečanje 

izdatkov za uvoz pomeni manjšo domačo potrošnjo, kar povzroči, da gospodarstvo proizvede 

manj. Stiglitz in Bilmes (prav tam, 115) ob upoštevanju multiplikatorja okoli 1,5 ugotavlja, da 

bo BDP zaradi višje cene nafte manjši za 37.500 milijard USD letno oz. 178.000 milijard 

USD v osmih letih. 
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Skupni stroški ZDA v napadih po 11. septembru 2011 med letoma 2001 in 2010 so znašali 

1.1474 milijarde USD
19

 oz. 38,5 odstotkov BDP v letu 2008, ko so bili izdatki največji 

(Daggett 2010, 1). 

 

Slika 12: Povečanje izdatkov za obrambo v ZDA 

Vir: Tables 2013, 131-183. 

Predsednik Obama je ameriški javnosti obljubljal občutno zmanjšanje vojaških izdatkov, ki 

naj bi, ob upoštevanju inflacije, obsegalo 25 odstotkov do leta 2017. Ob upoštevanju 69 

odstotne rasti obrambnih izdatkov med leti 2000 in 2012, na sliki 12, vidimo, da bodo leta 

2017 obrambni izdatki, realno, še vedno 28 odstotkov višji v primerjavi z letom 2017 (Schutt, 

2012). 

Za vojno v Afganistanu in Iraku so značilni trije tipi pogodbenih dobaviteljev, od katerih so 

največji pridobili pogodbe v skupni vrednosti do nekaj deset milijard USD. Dobavitelji, ki 

zagotavljajo obnovo in različne podporne storitve, zasebne varnostne službe in dobavitelji 

orožja ter vojaške opreme (Hartung 2012, 2). 

Po ocenah naj bi bilo v Afganistanu in Iraku od marca 2011 več  osebja zasebnih pogodbenih 

dobaviteljev, natančneje 155.000, v primerjavi z uniformiranim vojaškim osebjem, ki jih je 

bilo 145.000. Od tega je bilo 69 odstotkov različnega podpornega osebja, ki so zagotavljali 

pretežno storitve civilne narave. Okoli 16 odstotkov je bilo oboroženih zasebnih 

                                                 

19
 Preračunano na finančno leto 2011.  
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pogodbenikov, ki so zagotavljali varovanje in šolanje iraških varnostnih sil (Schwartz in 

Swain 2011, 10).  

Tretji tip koristnikov obrambnih izdatkov so dobavitelji orožja in vojaške opreme, kamor 

spadajo podjetja, kot so Lockheed Martin, Boeing in Northrop Grumman. Na sliki 13 lahko 

vidimo veliko koncentracijo dobaviteljev, kjer peščica podjetij obvladuje velik delež tržišča 

(Belasco 2009, 33). 

 

Slika 13:. Skupni tržni deleži največjih podjetij za dobavo orožja 

Vir: SIPRI 2015b. 

V ZDA so izdatki za obrambo druga največja skupina izdatkov, takoj za izdatki za socialno 

skrbstvo. Na spodnji sliki je razvidna proračunska povezanost med izdatki za obrambo in 

socialno varstvo, ko prvi narastejo, drugi upadejo in obratno (Gentilucci 2012, 5-6) 
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Slika 14: Gibanje deleža izdatkov za obrambo in socialno skrbstvo v vseh izdatkih ZDA 

Vir: Gentilucci 2012, 6. 

Med žrtvami vojaških spopadov, po 11. septembru 2011, preglednica 8, se je pojavila nova 

skupina žrtev, ki v dotakratnih spopadih ni bila vidno zastopana. To so pogodbeni izvajalci 

ameriške vojske. Daleč največjo skupino predstavljajo civilne žrtve.   

Preglednica 8: Žrtve vojne proti terorizmu med oktobrom 2001 in aprilom 2015 

  Afganistan Pakistan Irak Skupaj 

Vojaki ZDA 2.357 

 

4.489 6.846 

Pogodbeni izvajalci ZDA 3.401 88 3.481 6.970 

Nacionalna vojska in policija 23.470 6.212 12.000 41.682 

Drugi zavezniški vojaki 1.114 

 

319 1.433 

Civilisti 26.000 21.500 137.000 - 165.000 184.500 - 212.500 

Opozicijski vojaki 35.000 29.000 36.400 100.400 

Novinarji in medijski delavci 25 58 221 304 

Humanitarni delavci 331 91 62 484 

Skupaj (zaokroženo) na 1000 92.000 57.000 194.000 - 222.000 343.000 -371.000 

Vir: Watson Institute 2015, 1. 
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7 ALTERNATIVA BREZMEJNOSTI CILJA, BESEDA O SREČI 

V prvem poglavju je bilo govora o razločevanjem med ekonomikē in hrematistikē oz. med 

bogastvom, ki ga prinašajo življenjske potrebe, in tistim, ki ga prinaša brezmejno bogatenje 

kot posledica neskončne želje. Tisti posamezniki ali družbe, ki takšno filozofijo ponotranjijo, 

plačujejo ceno v obliki moralnega propada. Huntington in Simoniti (2005, 389) našteva 

velikokrat omenjene znake moralnega propada: 

- porast antisocialnega ravnanja, kakor so kriminal, jemanje mamil in nasilje na splošno, 

- razpad družine; večja stopnja ločitev, zunajzakonskih skupnosti, najstniških nosečnosti 

in enostarševskih družin, 

- vsaj v ZDA, zmanjševanje »socialnega kapitala«, tj. članstva v prostovoljnih 

organizacijah in medosebnega zaupanja, povezanega z njim, 

- splošno zmanjševanje delovne etike in naraščanje kulta osebne razvajenosti, 

- manjša zavzetost za učenje in intelektualne dejavnosti, ki se v ZDA kaže v nižji stopnji 

znanstvenih dosežkov. 

Kot rečeno, hrematistikē marsikomu, pogosto nezavedno, predstavlja temeljno življenjsko 

vrednoto. Ker smo se dotaknili temeljnih vrednot in prikazali eno skrajnost, se čutimo dolžne, 

da v raziskavi omenimo tudi drugo možnost. Kot alternativa se vseskozi pojavlja vprašanje 

sreče. V tem poglavju se bomo na kratko dotaknili tega vprašanja. Čeprav je v današnjem 

času o sreči veliko povedanega in zapisanega, večinoma tematika ne konfrontira hrematistikē. 

Tukaj se bomo ukvarjali le s pojmom sreče kot nadomestkom za hrematistikē. 

Sreča zahteva posebno krepost: zmožnost uživanja v dosegljivem, ne da bi si želeli nemogoče. 

Tukaj naletimo na pravo mero, v smislu brzdanja želje, tiste življenjske sile, zaradi katere brez 

mere hlepimo po nedosegljivem in se tako nagovarjamo k nesreči. Ta je namreč posledica 

slabega obvladovanja samega sebe in lastne življenjske sile, zamegljene nasladne želje 

(Fermani 2012, 1244-1246).  

Srečo lahko obravnavamo najmanj tudi kot nasprotje ali obrambo pred nesrečo, ki je 

posledica čezmernih želja. Obstajata dve morali, stoična in krščanska. Stoična morala si 

prizadeva za  ravnodušnost, ki jo je mogoče doseči, če se znebimo želje in voljo uveljavljamo 

kot sposobnost, da se odrečemo željam. Stoična morala zavrača vse privlačne stvari sveta in s 

tem  obvladuje trpljenje, se odreka želji in razglaša srečo zgolj za predhodnico razočaranja. 

Vendar prava mera manjka tudi krščanskemu etičnemu idealu, ki v nezadovoljstvu z 

minljivimi dobrinami in užitki tega sveta, išče neminljivo srečo v večnosti. Ker sreča ni od 

tega sveta, jo je mogoče doseči samo z asketsko prakso žrtvovanja in odpovedovanja. Tudi 

krščansko odrekanje se torej rodi iz pretirane želje. Tako stoični kot krščanski morali manjka 

prava mera, ki je po Aristotelu bistvena lastnost vsake vrline, ker varuje človeka pred 

skrajnostmi in mu omogoča, da ostaja v zlati sredini, si prizadeva za dosegljive dobrine in se 

odreče želji po nedosegljivem. V tem smislu je srečnost živeti dobro, in je življenjski smisel v 
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dobrem in ne v večnem življenju, kar pomeni razširiti življenje, do koder je mogoče, in se pri 

tem držati prave mere  (Galimberti 2011, 78). 
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8 SKLEP 

Na podlagi našega raziskovanja smo prišli do nekaterih ugotovitev in zaključkov, ki smo jih 

smiselno uvrstili v tematiko posameznih zastavljenih vprašanj. Iskali smo refleksijo, se pravi, 

da smo obstoječo teorijo ponovno preučili skozi prizmo brezmejnosti ciljev oziroma 

hrematistikē. Menimo, da smo cilj raziskave dosegli in smo uspeli prikazati brezmejnost 

ciljev kot enega od možnih vzrokov za pretiran razmah industrije nasilja zaradi želje po 

dobičku. Našli smo množico argumentov, ki jih lahko štejemo najmanj kot potrditev, da smo 

raziskovalna vprašanja zastavili v pravo smer. O tem, ali smo dejansko dosegli refleksijo, se 

pravi revizijo ali modifikacijo teorije, v takšnem tipu raziskave, sami ne moremo razpravljati. 

O tem lahko presojajo tisti, ki se bodo s tematiko ukvarjali v prihodnje. 

Skušali smo prikazati prikrito enačenje dveh terminov ekonomikē in hrematistikē, ki ju v 

sodobni družbi ne razlikujemo. Termina si, kot smo videli v drugem poglavju, nasprotujeta, 

saj ekonomikē izhaja iz merljivih potreb, hrematistikē pa označuje neizmerna želja. Današnja 

ekonomija, kamor spada celotno obdobje, ki smo ga proučevali, obsega oba starogrška pojma. 

Med njima ne postavlja ločnic, niti na ravni percepcije niti na ravni merjenja ekonomskih 

učinkov. To velja za vse ekonomske panoge in ni vezano samo na vojaško industrijo. Pri 

ekonomiji gre izključno za rast in dobiček, ki sta primarna cilja podjetniškega delovanja, na 

katerem sloni zahodna civilizacija. Tako razlikovanja med hrematistikē in ekonomikē v luči 

brezmejnosti ciljev nismo opazili. Hrematistikē, kot jo omenja Aristotel, danes predstavlja del 

ekonomije in je pomensko ne ločujemo od dejavnosti, ki zadovoljujejo primarne potrebe. 

Morda bi lahko rekli, da hrematistikē danes predstavlja zadovoljevanje tistih potreb, ki so 

najvišje na hierarhični lestvici potreb po Maslowu
20

. Višje ko se vzpenjamo po lestvici potreb, 

bolj se oddaljujemo nujnim človekovim potrebam in vedno bližje smo izpolnjevanju povsem 

abstraktnih želja, ki se nanašajo na ugled in moč.  

Nadalje smo raziskovali iz filozofije izhajajočo brezmejnost ciljev kot potencialni temeljni 

vzrok za nastanek in uspeh vojaškoindustrijskega kompleksa. Viri in zgodovinska dejstva 

nakazujejo, da je poglavitni razlog za uspeh in nenehno širitev vojaške industrije
21

 v dejstvu, 

da je izmed vseh sredstev v proračunu najlažje zagotoviti tista, ki so namenjena obrambnim 

namenom. Temu pripomore strah pred negativnimi posledicami, ki bi jih lahko, še posebej 

med zaostrenimi varnostnimi zadevami, občutil vsakdo, ki bi nasprotoval vlaganjem v 

obrambo. Ta dejstva poznajo in izrabljajo korporacije, ki se napajajo iz obrambnih 

proračunov. Večje in močnejše kot so korporacije, lažje jim uspeva. Pri tem se poslužujejo 

lobistov in različnih bolj ali manj zakonitih finančnih spodbud vladajočim strankam in 

posameznikom. Kot smo ugotovili, je zadeva napredovala do te mere, da politični prostor 

                                                 

20
 Abraham Maslow je bil Ameriški psiholog, ki je utemeljil hierarhijo človekovih potreb, katerih 

zadovoljevanje motivira posameznika k delovanju (Temeljni pojmi MBA 1994, 101). 

21
 V mislih imamo predvsem ZDA, čeprav je slika podobna tudi v primerih Kitajske in Rusije, le v 

manjšem obsegu. 
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zaseda precejšen delež ljudi, ki izhaja iz vojaških ali orožarskih krogov. Kot kažejo nekatere 

navedbe, vojska ponekod z odporom sprejema odločitve civilne oblasti.   

Med raziskovanjem vloge vojaškoindustrijskega kompleksa znotraj gospodarstva pravzaprav 

nismo ugotovili nič posebnega. Navedeno dejstvo je samo po sebi, z vidika posameznika, na 

nek način zaskrbljujoče. Prihodki podjetij, ki se financirajo iz obrambnega proračuna, so 

enako obravnavani kot prihodki iz drugih panog. Podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo 

vojaške opreme ali zagotavljajo storitve vojski, so v družbi obravnavana enako kot ostala 

podjetja. Ekonomski kazalci med vojaškimi in ostalimi panogami se ne razlikujejo. Razlike 

med vojaško industrijo in ostalimi panogami bi lahko iskali v klasifikacijah dejavnosti, ki 

služijo predvsem razvrščanju v smiselne skupine za lažje primerjanje uspešnosti podjetij v 

panogi. Vojaška industrija se od ostalih panog razlikuje predvsem po izrazito visokem številu 

človeških žrtev, ki nastanejo med oboroženimi spopadi. Te žrtve so znotraj ekonomije 

večinoma samo statistična kategorija v obliki števila žrtev in stroškov za odpravljanje ali 

ublažitev posledic vojne. Žrtve  postanejo problematične le in samo za tiste posameznike, ki 

so vpleteni neposredno ali preko družinskih in prijateljskih vezi.   

Eden od ciljev raziskovanja je bil raziskati možnost izhoda iz recesije s pomočjo 

vojaškoindustrijskega kompleksa. Splošno poznano dejstvo, da je vojna dobra za 

gospodarstvo, ni vedno nujno resnično. V primeru vojne v Iraku se je izkazalo, da gre le za 

mit. Ni dvoma, da so imeli določeni posamezniki in nekatere korporacije iz naslova vojne 

velikanske zaslužke. Ne smemo pa pozabiti, da je celotno gospodarstvo (ameriško) plačalo 

izjemno visoko ceno iraške vojne. Natančneje, to vojno si je v finančnem smislu »izposodilo« 

od bodočih generacij, saj je bila v veliki meri financirana z izdajo državnih obveznic.  

Zgodovinsko gledano, če odmislimo drugo svetovno vojno in Keyens-a, so vojne velikokrat 

izčrpale nasprotnike do te mere, da vojni plen ni odtehtal vojnih izgub.  

8.1 Dejavnost proizvajanja nasilja in smrti 

Temeljni cilj raziskave je poiskati odgovore na raziskovalna vprašanja. Prvo vprašanje se 

nanaša na dejavnost proizvajanja nasilja in smrti in kako je ta znotraj gospodarskega sistema 

postala enakovredna dejavnosti proizvajanja hrane, zdravil ali potrošniških dobrin. 

Nikoli ne smemo pozabiti, kako nov pojav je vzpon vojske. V življenjski dobi enega rodu so 

ZDA postale vodilna industrijska družba na svetu, hkrati pa tudi ena izmed vodilnih držav z 

vojaškega stališča (Mills in Wright 1968, 213-219). 

Čeprav je bilo v ZDA po drugi svetovni vojni več obljub in poskusov zmanjševanja obsega 

vojaškega sektorja, do drastičnega zmanjšanja nikoli ni prišlo. Po zaključenem Bushevem 

drugem mandatu, so bili Američani lačni sprememb. Naveličani vojn, nenadzorovane 

obrambne porabe, zaskrbljeni glede napadov na ustavne pravice, jezni zaradi politik v prid 
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najbogatejšim in zaskrbljeni zaradi poglabljanja ekonomskega kolapsa. Vendar so se le redki 

zavedali, kako so podporniki ameriškega vojaškoindustrijskega kompleksa in državna 

obramba postali močni in kako močno se bodo upirali vsaki spremembi njihove vladavine 

(Stone in Kuznick 2013, 548).  To so kmalu spoznali, saj Barack Hussein Obama II ni imel 

moči, da bi se uprl volji generalov in je potrdil nadaljnje širjenje vojaškoindustrijskega 

kompleksa ZDA na ramenih prihajajočih generacij. 

Kot smo ugotovili, vojaški sektor v ZDA obsega nekaj manj kot  6,5 milijona zaposlenih 

oziroma skoraj 4,8 odstotni delež vseh zaposlenih. Velike spremembe, v smislu zmanjšanja 

obsega, bi vplivale na brezposelnost in rušile socialni mir. Tega si ne želi nobena vlada. 

Vojaški sektor s svojim vplivom poskrbi za novo krizno žarišče, kamor lahko napoti sile in 

tako dobi dodata sredstva v obrambnem proračunu ter posledično zagotovi nova naročila 

dobaviteljem ministrstva za obrambo. Tudi če se zgodi, kot smo videli v primeru Iraka, kjer se 

je kasneje izkazalo, da ameriški predsednik George W. Bush, pravzaprav ni imel dokazov o 

jedrskem orožju v rokah Iraka, a ga je vseeno ukazal napasti leta 2008. Vojaški sektor si tako 

sam ustvarja tržišče, s tem ko ustvarja navidezne sovražnike. Učinek se multiplicira, saj si z 

ustvarjanjem navideznega sovražnika dejansko ustvarja tudi prave sovražnike. 

Vojaški spopadi so v današnjem svetu, kjer je kompleksnost družbenih sistemov izjemno 

visoka, zelo težko stroškovno in drugače obvladljivi, saj ni mogoče z veliko verjetnostjo 

napovedati trajanja in izidov. Obstaja realna možnost, da vojaški spopad depresijo še poglobi, 

kot smo to videli na primeru vojne v Iraku. 

8.2 Umeščenost žrtev nasilja v gospodarski sistem 

Nadalje se v raziskavi sprašujemo, kam gospodarski sistem umešča žrtve nasilja, ki so nastale 

kot produkt vojaške industrije. 

Na to vprašanje smo pravzaprav našli še najmanj odgovorov. Žrtve so znotraj ekonomsko-

poslovno-vojaško-industrijskega diskurza, ki ga je zaobsegla raziskava, velikokrat samo 

statistična kategorija.  Pravzaprav človeške žrtve v raziskavah stroškov oboroženih konfliktov 

le redko dosežejo status ekonomske kategorije, kot npr. izpad BDP zaradi človeških žrtev. 

Slednje skuša natančneje obravnavati peščica raziskav, katerih osrednji problem je 

medsebojna primerljivost zaradi različnih metodoloških pristopov. 

Pojavlja se splošna toleranca do kolateralne škode v obliki človeških življenj. Za razliko od 

drugih vrst gospodarstva, na primer civilni zračni promet, kjer je kolateralna škoda 

nesprejemljiva, se zdijo tisoči, v oboroženih spopadih ubiti nasprotniki ali civilisti, 

nepomembni. 
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Med zbiranjem podatkov o stroških posameznih vojn in številu smrtnih žrtev, kjer je na 

razpolago enormna količina različnih podatkov, nismo zasledili niti enega urejenega vira, ki 

bi navajal dejanski strošek na posameznega ubitega vojaka nasprotnikove vojske. Ta podatek 

bi lahko pomensko preoblikovali in ga razumeli kot človeški davek za prihodke tistih, ki se 

preživljajo z naslova vojaške industrije. Zaposlenim v tovarnah oborožitvene tehnike bi lahko 

postavili vprašanje: »Koliko človeškega življenja vsebuje vaša letna plača?« 

8.3 Kakšne so možnosti uresničitve ideje trajnega miru 

Nazadnje se sprašujemo kakšne možnosti obstajajo za uresničitev ideje trajnega miru. Danes 

je jasno, da so bile besede ameriškega predsednika Eisenhowerja iz leta 1961 preroške, saj so 

se črnoglede napovedi o neobvladljivosti vojaške industrije uresničile. Danes smo priča 

enormnemu ekonomskemu subjektu, ki v svojem delovanju in predvsem boju za obstanek 

kaže znake živega organizma, ki se hrani s človeškimi življenji. Posameznik ali interesna 

skupina je proti vojaški industriji brez moči. Potrebna bi bila enormna prizadevanja v vojaško 

industrijo eksistencialno vpletenih ljudi, ki so pripravljeni iz udobnega življenjskega 

standarda prestopiti v revščino, da bi lahko premagali pošast, imenovano vojaška industrija. 

Kot je že večkrat pokazala zgodovina, je tudi ameriški predsednik v takšnih prizadevanjih 

nemočen. 

Kakor pravita Galbraith in Rasberger (303, 1970), da tako kot nihče ne verjame raznim 

govornikom in pridigarjem, ki govorijo o možnostih sodnega dne, tako tudi skoraj nihče ne 

verjame politikom, ko razpravljajo o razorožitvi. 

8.4 Hrematistikē, bremejnost ciljev in alternativa 

Ugotavljamo, da v primeru hrematistikē in vojaške industrije velja podobno, kot pri mnogih 

stvareh v življenju in svetu. Potrebno je poiskati motive in vzroke za določeno stanje in jih 

odpraviti, če nam takšno stanje ne ustreza.  

Menimo, da smo skozi raziskavo uspeli identificirati vzroke, ki  povzročajo nezaželeno stanje 

stvari, se pravi veliko število smrtnih žrtev. Eden od vzrokov je prav gotovo karakteristika 

ekonomskega sistema zahodnega sveta, ki se izraža kot neizmerna želja po kopičenju 

bogastva. To, kar so stari Grki poimenovali hrematistikē, se v današnjem času skriva na vrhu 

Maslowove hierarhije človekovih potreb, ki po našem mnenju niso več potrebe, ampak želje 

brez meja. Naveden vzrok znotraj ekonomskega diskurza obstaja v obliki motiva. Še več, je 

osrednji in najpomembnejši motiv, okrog katerega se vrti zahodni kapitalizem. Ugotavljamo, 

da tudi brezmejnost ciljev, ki je osrednja tema raziskovanja, pravzaprav ne predstavlja 

dejanskega vzroka, saj nad brezmejnostjo cilja obstaja še nekaj. Obstaja motiv, ki skozi 

motivacijo vpletenih, omogoča delovanje zahodne ekonomije. Motiv je nad cilji. V ciljih, kjer 

se nanašamo na cilje managementa, je motiv brezmejnega kopičenja vrednosti vseprisoten, 
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čeprav se ne omenja pogosto oziroma se sploh ne. Okarakterizirali bi ga lahko na naslednji 

način: je vseprisoten, zahodna civilizacija mu sledi nezavedno, nihče ga neposredno ne 

omenja, je nekaj, v kar se ne dvomi. Gre za lastnosti, ki navadno veljajo za božanska bitja. 

S tem, ko iščemo alternativo za brezmejnost ciljev oz. motiv brezmejnega kopičenja 

vrednosti, ki povzroča moralni razkroj zahodne družbe, se vedno znova ponuja stara modrost, 

za katero smatramo, da je edina, ki poda odgovore v primeru, ko ni enega pravilnega 

odgovora. Alternativa je koncept, ki ga je omenjal že Aristorel, čeprav je verjetno še veliko 

starejši. Gre za koncept prave mere (»kata metron«, grško). Prava mera je ohlapen koncept, ki 

sam po sebi ne določa ničesar dokončnega. Vendar ni nič bolj ohlapen kot koncept 

brezmejnosti ciljev, za katerega je več kot očitno, da deluje učinkovito. Koncept prave mere je 

privlačen tudi zato, ker je zastavljen podobno kot koncept etike. Tudi etika v svojem bistvu ne 

ponuja natančnega odgovora, kaj je prav in kaj se ne počne, ampak to prepušča v presojo 

ljudem, pa vendar velikokrat, brez prisile, preprečuje vsesplošno anarhijo vsakdanjega 

življenja v najrazličnejših skupnostih.    
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