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III 

POVZETEK 

Magistrska naloga na podlagi prebrane literature in analize največjih ameriških korporacij 

podaja kritično stališče do ameriških korporacijskih vrednot, ki so zaradi prevlade neoliberalne 

politike in globalizacije postale tudi osrednje družbene vrednote naše dobe. Predstavljena so 

najpomembnejša zgodovinska obdobja, ki so pomembna za razumevanje samega izvora 

današnjih ameriških korporacijskih in družbenih vrednot (protestantska etika, utilitarizem, 

politična ekonomija in potrošniška družba), prav tako pa tudi razvoj ameriških korporacij od 

18. do vključno 21. stoletja. Na podlagi analizirane literature in preučenih ameriških korporacij 

je ugotovljeno, da so korporacijske vrednote rast, napredek, pripadnost in dobiček. Pri tem so 

rast, napredek in pripadnost tisto, čemur Machiavelli pravi virtú, vrednote in vrline, ki najbolje 

koristijo voditelju za ohranjanje in povečevanje njegove moči in ki danes omogočajo 

korporacijam zasledovati njihov najvišji smoter – ustvarjanje dobička. 

 

Ključne besede: korporacije, vrednote, neoliberalizem, tehnostruktura, protestantska etika, 

utilitarizem, potrošniška družba, ekonomska politika, areté, virtú. 

 

SUMMARY 

The purpose of this master's thesis, based on examined literature and analysis of America's 

largest corporations, is to provide a critical view of American corporate values, that due to the 

dominance of neoliberal politics and globalization, have also become the main values in our 

current society. The thesis presents several historical periods, that are important for the 

understanding of the very origin of today's American corporate and social values (e.g. Protestant 

ethics, utilitarianism, political economy and consumer society), and the development of 

American corporations from the eighteenth to the twenty-first century. According to the 

analyzed literature and the examined American corporations, it was found that the core 

corporate values are growth, progress and affiliation. In this context, growth, progress and 

affiliation, identified by Machiavelli as “Virtù”, are the values and virtues proved to be the most 

beneficial to the leader in order to maintain and increase their power, and which now allow 

corporations to pursue their highest objective - making a profit. 

 

Key words: corporations, values, neoliberalism, technostructure, Protestant ethics, 

utilitarianism, consumer society, economic policy, areté, virtú. 
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1 UVOD 

Človeštvo že od samega začetka spremljajo vrednote in z njimi vprašanje dobrega in zla. 

Vrednote so se skozi zgodovino človeštva spreminjale, in sicer vedno pod vplivom nosilcev 

oblasti in njihove prevladujoče ideologije. Danes v svetu vse bolj prevladujejo – če že ne 

prevladujejo – vrednote, ki jih narekujejo transnacionalne korporacije in ne oblast v smislu 

države (oblasti posameznih držav). Vpliv korporacij sega preko nacionalnih meja, lahko bi 

rekli, da korporacije rušijo meje. 

Globalizacija, neoliberalizem, predvsem pa razvoj tehnologije in interneta so omogočili 

korporacijam moč, vpliv in globalnost. Transnacionalne korporacije so danes nosilke 

gospodarske rasti, napredka, tehnološkega razvoja, ekonomske blaginje in delovnih mest, 

posledično pa so postale tudi glavni gradniki globalne kulture in njenih vrednot. Zaradi tega je 

potrebno proučevati korporacijske vrednote, saj nam le-te omogočajo razumevanje današnje 

postmoderne družbe in tudi nas samih. Iz tega izhodišča razumevanja dejanskega stanja 

postmoderne dobe smo se lotili pisanja magistrskega dela.  

Namen magistrske naloge je podati kritično stališče do izstopajočih vrednot ameriških 

korporacij in ugotoviti, ali so te korporacijske vrednote areté1, virtú2 ali virtue3. Obenem smo 

na podlagi prebrane in proučene literature predstavili zgodovinske okoliščine in doktrine, ki so 

omogočile razvoj in vzpon korporacij v Združenih državah Amerike in tako tudi prevlado 

korporacijskih vrednot nad ostalimi vrednotami.  

Zato, da bi lahko dosegli namen smo v prvem poglavju opredelili obravnavani problem in 

teoretična izhodišča ter izpostavili cilje naloge, s pomočjo katerih smo dosegli namen naloge.  

V drugem poglavju smo proučili protestantsko etiko, utilitarizem, politično ekonomijo in 

potrošniško družbo, ki imajo pomembno vlogo za razumevanje današnjih korporacijskih 

vrednot in današnje korporacijske prevlade v družbi. Poglavje je pomembno tudi za 

razumevanje petega poglavja, v katerem je podano kritično stališče do nekaterih korporacijskih 

vrednot. 

Tretje poglavje je pomembno z vidika razumevanja zgodovinskega razvoja ameriških 

korporacij in samega definiranja sodobnih korporacij. V tem poglavju smo predstavili razvoj 

                                                 
1 Areté ali vrlina je hoteno in zavestno duševno delovanje, ki je v človeški moči in se udejstvuje preko 

človeških odločitev po merilu zdrave pameti. Vrline so zadržanja in srednje mere, ki oblikujejo in 

vplivajo na človeške strasti in dejanja, katerih končni smoter je najvišje dobro, in to je srečnost. Pri tem 

nikoli ni vprašanje smoter sam (torej srečnost), ampak vedno tudi, kako smo dosegli ta smoter (Aristotel 

2002). 

2 Virtú je tisto delovanje, ki koristi voditelju in državi za ohranjanje moči (Machiavelli 1961). 

3 Virtue so »[…] posplošena in relativno trajna pojmovanja o ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki 

se nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše 

vedenje kot življenjska vodila« (Musek 2000, 13). 
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ameriških korporacij v obdobju od 18. do 21. stoletja, razvoj korporativne identitete in definirali 

korporacijo. Z vidika zgodovinskega razvoja smo posebej izpostavili obdobje New Deala, ki je 

pomembno za razumevanje današnjega pomena vrednote rasti in družbenega pomena 

korporacij ter politiko/ideologijo neoliberalizma, ki je omogočila današnjo prevlado korporacij. 

V četrtem poglavju smo splošni pojem vrednot opustili in smo opredelili in do neke mere tudi 

razmejili tri temeljne pojme: vrlina (areté po Aristotelu), virtú (po Niccoloju Machiavelliju) in 

virtue (po dr. Janeku Museku). Razumevanje teh temeljnih pojmov nam je v petem poglavju 

omogočilo ugotoviti, ali so korporacijske vrednote – areté, virtú ali virtue. 

V prvem delu oz. v empiričnem delu petega poglavja smo s pomočjo analize vsebin spletnih 

strani (letna poročila, izjave za medije itd.) izbranih ameriških korporacij identificirali vrednote 

korporacij. Nato smo izstopajoče (in le-te) vrednote korporacij opredelili – ali so areté, virtú ali 

virtue. V drugem delu petega poglavja smo izpostavljene vrednote (in le-te) predstavili in 

argumentirali s kritičnega stališča, kar pomeni predvsem v luči tistega, o čemer smo govorili v 

drugem, tretjem in četrtem poglavju naloge. Kritika je osredotočena predvsem na negativni 

vpliv, ki ga imajo korporacijske vrednote kot vrednote človeka.  

V šestem poglavju smo magistrsko delo zaključili s povzetkom glavnih ugotovitev naloge. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Ključni pojem moderne dobe je globalizem, »[…] ki označuje naziranje, po katerem je politično 

delovanje izpodrinil oziroma nadomestil svetovni trg […]« (Beck 2003, 23). Globalizem ima 

ideološko jedro v neoliberalni politiki, ki temelji na ideji in brezpogojni veri v nezmotljivost 

svobodnega trga (Manfred in Ravi 2010, xi). Prav svobodni trg, ki je edini pravični in 

demokratični alokator dobrin in uslug, naj bi nas s pomočjo »nevidne roke trga« popeljal v 

nebeški raj – tukaj in zdaj (Chomsky 2005, 16). Zato je edina naloga državne politike omogočiti 

svobodno delovanje gospodarstva in edino pomembno vprašanje politike je vprašanje 

gospodarske rasti (Peršak 2013). Posledično se morajo vsa druga področja družbenega življenja 

in družba v celoti, vključno z vsakim posameznikom, podrediti imperativu rasti gospodarstva.  

Beck (2003, 157) trdi, da je neoliberalni globalizem izrazito politično delovanje in politični 

projekt transnacionalnih akterjev (Svetovne banke, Svetovne trgovinske organizacije, 

multinacionalnih korporacij in drugih mednarodnih organizacij, ki izvajajo neoliberalno 

politiko). Kulturne, ekonomske in politične nosilke globalizacije so Združene države Amerike 

(v nadaljevanju ZDA) in njene transnacionalne korporacije. Ameriške korporacije so s pomočjo 

globalizacije resnično postale mednarodne, tudi s pravnega vidika (Perkins 2012, 212). Zato 

nekateri avtorji ne govorijo o globalizaciji, ampak o amerikanizaciji sveta, ker so ameriške 

vrednote preplavile svet in ga prepričale, da je dobro tisto, kar je ameriško (Jež 2012). 



3 

Galimberti (2015, 299) pravi, da sta najvišji izvozni vrednoti Amerike – demokracija in 

svoboda (ko govorimo o Ameriki in ameriškem, mislimo na Združene države Amerike) – le 

»izpeljanki« mnogo pomembnejših vrednot ekonomskega bogastva in tehnične premoči, 

katerih nosilke so ameriške korporacije4. Te korporacije pa nimajo ključne vloge le pri 

oblikovanju gospodarstva in politike, ampak pri oblikovanju celotne družbe (Beck 2003, 14). 

Korporacije kakor sistem oblasti vplivajo »[…] na način, kako ljudje morejo in morajo misliti, 

kadar konstruirajo svojo družbeno resničnost, ali z drugimi besedami, kadar spoznavajo 

pomembne predmete iz okolja« (Beauvois 2000, 15). 

Ameriške korporacije po svetu ne izvažajo samo produktov za zadovoljitev potreb, ampak 

preko znamk prodajajo ljudem življenjske sloge in preko njih vrednote ter tako kljub delnemu 

prilagajanju produktov lokalnim željam težijo k »homogenizaciji okusov, preferenc in stilov 

življenja, ki izriva nekdaj značilne teritorialne razlike« (Mlinar 1990).  

Perkins (2012, 11) izpostavlja, da so med najpomembnejšimi vlogami korporacije ohranjanje 

ter nenehno širjenje in krepitev njihovega sistema. Ne smemo pozabiti, da je primarna naloga 

korporacij maksimiranje vrednosti za delničarje, ki se kaže v maksimiranju dobička in je kot 

tako najvišja vrednota vsake profitno usmerjene delničarske organizacije. Ravno iz navedenega 

izhaja največji paradoks naše družbe, in sicer, da je cilj posameznika sreča (kot že za časa 

Aristotela), za korporacije pa je cilj bogastvo. Potemtakem se korporacije trudijo svoje produkte 

prikazovati kot sredstva za dosego sreče in s takšnim delovanjem v ljudeh vzbujati željo po 

nakupu njihovega izdelka.  

Korporacije same sebe imenujejo globalni državljani in temu primerno potrebujejo globalno 

družbo. Organizacijske vrednote ameriških multinacionalk posredno preko manipulacije 

vrednot potrošnikov in neposredno preko zaposlenih krojijo družbo tako, da lahko najbolje služi 

njihovemu namenu (rast dobička). Sandel (2013, 13) opaža, da je najusodnejša sprememba v 

zadnjih tridesetih letih »[…] razraščanje trga in tržnih vrednot na tista področja življenja, kjer 

nimajo kaj početi«. 

Glede na navedeno menimo, da je za razumevanje današnje korporativne dobe pomembno 

proučevati korporacijske vrednote in to ne samo z vidika prednosti, ki jih prinašajo, ampak 

predvsem s kritičnega stališča, saj so danes korporacije elita oblasti in kot take poglavitni 

gradniki naše družbe.  

                                                 
4 Slovar poslovnih izrazov (Filipović idr. 2001, 189–190) korporacijo definira kot ameriško obliko 

organizacije oz. podjetja, ki je registrirano po določenih predpisih. Finance (2007) korporacijo definirajo 

kot gospodarsko organizacijo, ki je sestavljena iz več istovrstnih ali sorodnih podjetij zaradi 

monopolističnih ciljev. Korporacija je pravna oseba, ki ji zakon predpisuje podobne pravice in dolžnosti 

kot fizični osebi (ima pravico tožiti in biti tožena, si lastiti sredstva, plačevati dajatve in drugače 

sodelovati v širši družbi) (prav tam). Lastniki ameriških korporacij so delničarji, ki se povežejo in 

ustanovijo podjetje z namenom, da bi povečevali svoje bogastvo (Bembič 2012, 105). Potemtakem je 

temeljna naloga uprave in primarni cilj korporacij maksimiranje vrednosti za delničarje, ki se kaže v 

maksimiranju profita (dobička) (Bojnec idr. 2007, 57). 
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1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen magistrske naloge je podati kritično stališče do izstopajočih vrednot korporacij iz 

Združenih državah Amerike in ugotoviti, ali so te korporacijske vrednote areté, virtú ali virtue.  

Zato, da bi lahko to dosegli, smo si postavili naslednje cilje:  

− s pomočjo strokovne in obče filozofske literature predstaviti pomembne doktrine, ki so 

omogočile današnjo (moderno) dobo in prevlado korporacij: religijo (protestantizem), 

moralno filozofijo (utilitarizem), politično ekonomijo (po Adamu Smithu) in koncept 

potrošniške družbe (po Edwardu Bernaysu); 

− razmejiti temeljne pojme areté (po Aristotelu), virtú (po Niccoloju Machiavelliju) in virtue 

(po dr. Janeku Museku); 

− identificirati ameriške korporacijske vrednote; 

− proučiti in razumeti vpliv, ki ga je imela neoliberalna politika na vzpon moči korporacij. 

Radi bi poudarili, da ni namen naloge naravoslovna preiskava in dokazovanje s pomočjo 

hipotez, ampak razumevanje obstoječega. 

1.3 Raziskovalna vprašanja  

V magistrski nalogi odgovarjamo na naslednja raziskovalna vprašanja: 

− Katere zgodovinske doktrine so omogočile razvoj današnjih (ameriških) vrednot in prevlado 

(ameriških) korporacij? 

− Katere so ameriške korporacijske vrednote? 

− Kaj so ameriške korporacijske vrednote – areté, virtú ali virtue? 

− Kako je neoliberalna politika vplivala na moč korporacij? 

1.4 Predvidene metode za doseganje ciljev magistrskega dela 

Naloga je teoretične narave, vendar vsebuje tudi kratko empirično raziskavo. Za teoretični del 

naloge smo uporabili zgodovinsko in deskriptivno metodo, s katero smo na podlagi pregleda 

širokega nabora strokovne, znanstvene in poljudnoznanstvene tuje in domače literature 

predstavili in opisali temeljne pojme naloge. S pomočjo sinteze smo podali ključne ugotovitve. 

Narava naloge pri pojasnjevanju zahteva uporabo tako abstraktne kot induktivne in deduktivne 

metode sklepanja.  

Pri empirični raziskavi smo analizirali spletne strani korporacij, njihova letna poročila in izjave, 

da smo identificirali vrednote posameznih korporacij, pri čemer smo si pomagali tudi z metodo 

abstrakcije in konkretizacije. Podatke za analizo smo zbrali ročno iz javno objavljenih 

podatkov. V vzorec smo vključili ameriške delniške družbe, ki smo jih izbrali s pomočjo 

sekundarnega javno dostopnega vira – Fortune 500 iz leta 2015, ki temelji na podatkih podjetij 
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za leto 2014. Ameriške korporacije, vključene v vzorec, smo izbrali na podlagi števila 

zaposlenih. Za potrebe analize smo izbrali 15 korporacij, ki z globalnega vidika zaposlujejo 

največje število ljudi. 

1.5 Omejitve in predpostavke pri obravnavanju problema 

Predpostavljamo resničnost podatkov sekundarnega vira (Fortune 500) in podatkov na spletnih 

straneh analiziranih korporacij. 

Magistrska naloga je osredotočena na ameriške transnacionalne korporacije in ameriške 

vrednote, zato ne obravnava drugih (sicer) pomembnih korporacij. Ker se identifikacija vrednot 

nanaša na omejen vzorec izbranih ameriških korporacij, rezultatov analize ni mogoče posplošiti 

na vse ameriške korporacije. Zaradi interdisciplinarnosti obravnavanega problema in 

omejenosti glede obsega magistrske naloge smo se pri obravnavi zgodovinske teorije 

osredotočili samo na nekatere avtorje, nekatere koncepte pa bomo samo nakazali. 
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2 ZGODOVINSKI PREDTEKST 

Razumevanje današnjih korporacijskih vrednot in korporacijske prevlade v družbi ter 

gospodovanja nad njo in sredi nje zahteva razumevanje štirih ključnih dejavnikov, ki so 

navedeno omogočili. Po našem mnenju so to – historično gledano – protestantska etika, 

utilitarizem, politična ekonomija in vzpostavitev potrošniške družbe. 

V nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljamo te ideje – pravzaprav različne historične 

položaje in obdobja, njihove predstavnike in spremembe, ki so jih te nove in vplivne ideje 

omogočile. 

2.1 Protestantska etika  

Razumevanje postmoderne dobe, današnjih vrednot in moči korporacij zahteva razumevanje 

religije, ki je z religioznega, torej tudi moralnega vidika omogočila današnjo postmoderno 

dobo. Ta religija je protestantizem. S pomočjo Luthrove reformacije in protestantske etike se je 

začela doba, kjer se cenijo podjetnost, delo, samozatajevanje, varčnost, tekmovalni duh in 

entuziazem pri doseganju materialnega bogastva (Jelovac 1994, 55).  

Pri reformaciji, ki ima svoj začetek v 16. stoletju z Martinom Luthrom v Nemčiji, gre primarno 

za ločitev novo nastale religije (na severu Evrope) od rimskokatoliške cerkve (v glavnem 

evropski jug). Protestanti tako zavrnejo Cerkev (in Papeža) kot nosilko božje besede in se 

vrnejo k temeljnemu krščanskemu tekstu, Bibliji, ki tako postane edino pravilo in razsodnik 

krščanskega življenja (Marshall 2009, 1–2). Individualna obravnava Biblije je po Marshallu 

tudi izvor sodobnega individualizma, reformacija pa je po njegovem mnenju spodbudila tako 

moderni kapitalizem kot moderno znanost (prav tam). 

Britanska enciklopedija5 (2016) definira protestantsko etiko kot etiko, ki je vezana na trdo delo, 

varčnost in učinkovitost v izpolnjevanju poklicnega dela. Uspeh posameznika preko dela je za 

protestante, tu mislimo na kalviniste, znak, da je bil posameznik izbran od Boga za zveličanje 

(Encyclopædia Britannica Online 2016).  

V nadaljevanju bomo preko knjige Protestantska etika in duh kapitalizma (1988) avtorja Maxa 

Webra predstavili dva koncepta, ki izvirata iz protestantske religije: poklicno delo in dobiček, 

ki predstavljata izhodišče današnjih korporacijskih in družbenih vrednot.  

Ključna Webrova (1988, 215) teza je, da med religiozno reglementacijo življenja in razvojem 

racionalnega poslovnega duha obstaja tesna zveza. Makarovič (2003, 208) pravi, da nam Weber 

v svoji knjigi pokaže, »[..] da modernizacija zahodnega tipa ni nekaj samoumevnega, temveč 

                                                 
5 Izvirnik v angleščini: »Protestant ethic, in sociological theory, the value attached to hard work, thrift, 

and efficiency in one’s worldly calling, which, especially in the Calvinist view, were deemed signs of 

an individual’s election, or eternal salvation« (Encyclopædia Britannica Online 2016). 
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je pogojena s specifičnimi socio-kulturnimi dejavniki […]«, med katerimi je Weber izpostavil 

religioznega.  

2.1.1 Vprašanje poklica 

Protestantska religija omogoči, da postane delo samo po sebi namen (tega v tradicionalnem 

krščanstvu ni zaslediti) in kot tako postane poklic. Če želimo razumeti ta premik iz samega dela 

v poklic, moramo razumeti protestantsko religijo. 

Protestantizem je na osrednje mesto svojega teološkega nauka postavil predestinacijo, po kateri 

je Bog že na samem začetku določil usodo ljudi – kdo je pogubljen in kdo je odrešen (zveličan) 

(Kaiser 2013, 134). Pripadniki kalvinizma so še posebej povzdigovali predestinacijo, ki so ji 

pravili Božja milost. Le-te ne morejo izgubiti tisti, ki jim jo Bog naklanja, niti doseči tisti, ki 

jim jo Bog krati (Weber 1988, 97). Posledico verjetja v predestinacijo Weber (1988, 214) 

imenuje »odčaranja sveta«, ki sproži proces sekularizacije.6 Namreč, če si milosti ne moremo 

pridobiti in si zveličanja ne moremo odkupiti, so potemtakem zakramenti kot obredi sami po 

sebi nesmiselni. Predestinacija in s tem nevednost o lastni posmrtni usodi sta v verniku 

povzročali nenehen strah in strašen dvom (Kos 1989, 164). Verniki so lahko to negotovost 

odpravili na dva načina: s slepo vero v lastno zveličanje ali z doseganjem uspeha preko 

metodične in sistematične predanosti poklicnemu delu (Kaiser 2013, 134). Weber (1988) ravno 

v drugem načinu vidi razlog, da so kalvinisti poklicno delo dojemali kot posvetno askezo in kot 

»sredstvo za sproščanje religioznih efektov strahu«. Zato so poklicno življenje oblikovali tako, 

da so ga lahko stalno nadzirali in kontrolirali (Weber 1988, 216) ter tako spremljali tudi svoje 

zveličanje. Pri tem je pomembno poudariti, da samo poklicno delo ne prispeva k povečevanju 

Božje milosti, ampak je zgolj merski instrument te milosti (Kos 1989). Potemtakem Allola 

(2014, 58) pravi, da »[…] če se posameznik ne more rešiti preko dela za skupnost in bogastvo, 

njegova usoda pa je radikalno individualizirana, potem ima njegova ekonomska dejavnost zgolj 

en sam smoter: razkriti, kar je že bilo zapisano«.  

Kalvinistični Bog pa od svojega vernika ne zahteva le posameznih dobrih del, ampak »[…] v 

sistem povezano posvečenost z (dobrimi) deli« (Weber 1988, 215). »Na tej podlagi se je torej 

asketsko samoobvladovanje v smislu racionalno-metodičnega načina življenja ujelo s posvetno 

orientacijo v obvladovanje sveta« (Weber 1988, 218). Potemtakem askeza (preko poklica) ni 

bila zgolj občasna norma, ampak konstanta življenja vernika, in kot taka je po Kosu (1989) 

povzročila kristjanizacijo vse biti. Cassirer (1998, 133) pravi, da se je tako oblikovala zahteva 

po ponotranjenosti verske vsebine, ki ne ostaja pri religioznem osebku, ampak se polašča biti 

sveta, in jo postavlja v novo razmerje do središča verske gotovosti. Zato pri verniku v ospredje 

stopi zahteva po oblikovanju sveta preko dela v poklicu in ne več zanikanje sveta (prav tam). 

                                                 
6 Pri sekularizaciji govorimo o izgubi verskega značaja »magičnih sredstev«, s pomočjo katerih lahko 

dosežemo zveličanje. 
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Gre za premik iz tradicionalnega (krščanskega) asketizma, ki je »zunaj-svetni asketizem« 

(skuša svet zapustiti), k »znotraj-svetnemu asketizmu« (protestantizmu), kjer vernik dokazuje 

svoje vrednotenje Boga tako, da uspeva znotraj sveta (Allola 2014, 58). 

Ravno zaradi tega prepričanja je bilo za kalviniste katerokoli poklicno delo, ki je imelo 

proizvodne učinke in ki je proizvajalo dobrine za skupnost, moralno in kot tako bogovšečno. 

Posledica tega je bila, da sta pri izvajanju poklica postali dovoljeni tako dobičkarstvo kot 

pridobitništvo (v tradicionalnem krščanstvu sta pridobitništvo in dobičkarstvo veljali za grešni), 

ki sta spodbudili razvoj obrti, industrije, trgovine in bančništva (Weber 1988). 

Še korak naprej je šel angleški puritanizem, ki ima svoje korenine v kalvinizmu in je 

najdosledneje utemeljil idejo poklica in življenjskega sloga vernikov (Weber 1988). 

Zapravljanje časa z družbenim življenjem, besedičenjem, spanjem in razkošjem je bilo za 

puritance prvi in najtežji greh (Weber 1988, 169–170). Ravno zaradi takšnega prepričanja je 

bilo za puritance bogastvo moralno sprejemljivo. Bogastvo je bilo slabo (greh) samo takrat, ko 

je napeljevalo k lenobi ali uživanju zadovoljstev (Kaiser 2013, 135). V tem pogledu gre tudi za 

novo vrednotenje (močnejše obsojanje) lenobe v protestantizmu v primerjavi s tradicionalnim 

krščanstvom pred njim. Za udomačenje primitivnih nagonov in za brzdanje strasti (izogibanju 

grešnega načina življenja) je puritanska morala poudarjala delo. Temu danes rečemo tudi 

»socializacija« in »kulturacija«. Allola (2014, 56) izpostavi, da je iz nuje »[…] delo postalo 

moralna dolžnost, ki manifestira močno demokratično silo: enako obsojanja vredni so brezdelni 

revni kot brezdelni bogati«. 

Delo tako postane dolžnost slehernega človeka in kot tako ni več sredstvo za doseganje nekega 

smotra, ampak najvišja oblika delovanja. Delo potemtakem ni več kazen (kot velja za 

tradicionalno krščanstvo), temveč zveličana vrednota, katere posledica je »[…] kulturno okolje, 

ki producira ekonomsko usmerjene, ambiciozne posameznike, katerih individualnost in 

materialni ugled postaneta socialni moto« (Kurdija 2000, 31).  

Neprestano poklicno delo je puritanskemu verniku omogočilo akumulacijo kapitala. Vendar 

sama akumulacija vernikom ne prinaša niti užitka niti sreče in niti koristi, ampak je 

pridobitništvo v protestantski etiki cilj človekovega življenja in ne sredstvo za zadovoljevanje 

človeških materialnih potreb (Weber 1988, 40–41). In ravno ta cilj je za predkapitalističnega –

a tudi tradicionalno krščanskega – človeka nedoumljiv in zaničevanja vreden (Weber 1988, 58). 

Asketski življenjski slog ne predvideva trošenja akumuliranega bogastva, ampak strogo 

varčevanje.7 Zunanja posledica omejevanja porabe in sproščanja pridobitniške težnje vernikov 

je bilo ustvarjanje kapitala z »asketsko varčevalno prisilo« (Weber 1988, 195). Vernik je lahko 

svoj kapital uporabljal samo in le v namene reinvesticije v poklicno dejavnost in tako v 

                                                 
7 Z idejo »varčevanja« »[…] sovpadeta ekonomsko načelo zmernosti in moralno načelo skromnosti 

[…]« (Allola 2014, 57). 
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produkcijo s ciljem dodatnega povečevanja svojega kapitala (Weber 1988, 216). Rezultat tega 

je – tudi tako je to moč ubesediti – kopičenje bogastva zaradi bogastva samega (to je hkrati 

tudi tisto – ali vsaj močno povezano s tistim –, kar pozneje v ekonomiji nastopa kot »prvobitna 

akumulacija kapitala«).  

V nadaljevanju predstavljamo akumulacijo kapitala (oz. dobiček), ki je še danes temeljna 

vrednota družbe in korporacij (več o njem govorimo v poglavju 5.2.4).  

2.1.2 Vprašanje dobička 

Dobiček, ki je danes cilj sam po sebi, je bil v najdaljši dobi človeštva (v krščanstvu še posebej) 

dojet kot hudičevo delo. Da je dobiček postal to, kar je danes (ergus sumus – smisel in razlog 

vsega), se je moralo spremeniti tudi celotno religiozno dojemanje dobička, in prav to je tisto, 

kar so omogočili kalvinisti (kot, po Webru, najbolj protestantski od vseh protestantov). 

Protestanti so uvedli koncept posvetnega klica, ki daje posvetnim aktivnostim verski značaj. Za 

to, da sta dobiček in materialni uspeh znamenji Božje izbranosti, pa so zaslužni in hkrati 

odgovorni kalvinisti, ki so prav v oprijemljivem, materialnem uspehu videli znak, da so od 

Boga izbrani za zveličanje (Marshall 2009, 129–30). Kot tak dobiček oz. akumulacija kapitala 

ni le zaželena za vernika, ampak si jo vernik tudi postavi za svojo poglavitno tarčo, cilj in celo 

smoter življenja. 

Kalvinisti so dobičku dodali Božji blagoslov in človeškemu prizadevanju za dobiček moralni 

konsenz. S tem ne mislimo le na konsenz, temveč na delovanje z namenom pridobitništva, ki 

je postalo znak visoke in najvišje človeške moralnosti. Uspešnost, torej plemenitenje kapitala, 

pa je postala znak Božje izvoljenosti. Makarovič (2003, 207) vidi ironijo v tem, kako 

posameznik oblikuje izrazito materialni svet v želji po potrditvi, da je njegova duša zveličana 

v nematerialnem svetu. Za puritance (ki izhajajo iz kalvinizma) bogatenje ni bilo samo 

dovoljeno, ampak je bilo bogatenje preko poklicne dolžnosti zapovedano (Weber 1988, 179). 

Puritanci pa gredo še veliko dlje. Ne samo, da zavestno zasledujejo materialno bogastvo, ampak 

do njega čutijo tudi odgovornost (torej so na neki način vsaj v funkciji, če že niso podrejeni 

svoji lastnini) in dolžnost, da ga v božjo slavo ohranjajo in z neutrudnim delom še povečujejo 

(Weber 1988, 192). Skratka, vernik postane v neki bistveni dimenziji funkcija lastnine, lahko 

bi rekli tudi suženj lastne lastnine. 

Weber (1988, 40) opozarja na iracionalne temelje moderne racionalnosti. Akumulacija kapitala 

postane racionalna šele, ko jo povežemo s kalvinističnim znamenjem Božje milosti. Brez tega 

religioznega elementa (ki pozneje preide v znanost ekonomije) postane neskončna akumulacija 

zaradi akumulacije iracionalna (Makarovič 2003, 208). 
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V tem delu smo ugotovili, da so si puritanci prizadevali za akumulacijo kapitala kot posledico 

poklicnega dela zaradi njenega znamenja Božjega zveličanja, v nadaljevanju pa predstavljamo, 

kakšen je bil prispevek protestantizma h kapitalizmu.  

2.1.3 Vprašanje kapitalizma  

Amerika (pri tem merimo na ZDA in ne na vso ali vse Amerike) kot dežela priložnosti je, med 

drugim, najprej naselbina evropskih protestantov iz različnih delov severne in severozahodne 

Evrope. Utemeljena je na trditvi, da je dedni privilegij posameznikov brezpredmeten in je uspeh 

posameznika odvisen le od njegove podjetnosti (Lasch 2012, 74).  

Zadnjih štirideset let živimo v potrošniški družbi, katere center so ZDA. Zato je obveljalo tudi 

nekakšno splošno prepričanje, da kapitalizem temelji na potrošnji. Kaiser tako pravi (2013, 

133), da če se ozremo v zgodovino ZDA, lahko hitro ugotovimo, da so varčevanje, nizka javna 

poraba in proizvodnja tisto, kar je ZDA omogočilo postati najmočnejše gospodarstvo v 

zgodovini sveta. To pa niso nič drugega kot načela protestantske etike, ki je temelj ameriške 

kulture8 (Lasch 2012, 74).  

Moderni kapitalizem in postmoderna kultura temeljita na racionalnem življenjskem slogu, 

katerega središče je ravno kalvinistična ideja poklica in iz nje izhajajočega dobičkarstva. Preko 

kalvinistov se je krščanska askeza na novo oblikovala, torej je revolucionarno preoblikovala 

svet. Religiozno prepričanje, da bogastvo pomeni božjo milost, je omogočilo materialnim 

dobrinam moč nad človekom, ki nima primerjave v poznani zgodovini (Weber 1988, 206).  

Trdimo lahko, da je pridobivanje denarja, ki je samo sebi namen in je kot tako cilj človeškega 

življenja ter ga človek dosega preko vestnega (marljivega) opravljanja poklica, največji 

prispevek protestantske religije moderni dobi. Ravno zaradi takšnega načina mišljenja (ker 

mislimo in govorimo po protestantsko) danes velja kot sveto in povsem nevprašljivo, da tisti, 

ki se ne prilagodi kapitalističnemu uspehu (ne dosega materialne blaginje), propade (upravičeno 

propade) zaradi lastne nesposobnosti in krivde. Takšna miselnost pa ni nekaj naravnega, temveč 

je v nasprotju z etičnim občutjem poprejšnjih epoh in vseh dotedanjih načinov življenja in 

mišljenja (pred revolucionarno iznajdbo protestantizma).  

S časoma so se religiozni temelji pridobitništva in poklicnega dela umaknili utilitarističnemu 

tostranstvu in mehaniki, ki ne potrebujeta več religioznega ozadja (Weber 1988). S tem se začne 

razvoj kapitalizma, kot ga poznamo konec 19. in v začetku 20. stoletja. Danes smo ujeti v duhu 

kapitalizma ne zaradi religiozne morale, ampak zato, ker je kapitalizem koristen gospodarstvu 

                                                 
8 Poudariti je treba, da je v Združenih državah Amerike bila in je še vedno prevladujoča religija 

protestantizem (oz. njene denominacije). Zaradi tega so (religiozni) koncepti, ki smo jih v tem poglavju 

obravnavali, ključni za razumevanje ameriškega načina mišljenja in delovanja (tudi načina delovanja 

korporacij). 
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in ker je danes protestantizem postal splošno sprejeta »zadeva«, ki velja celo za znanstveno 

(ekonomija, pozneje management). 

2.2 Utilitarizem 

Naslednji koncept, brez katerega ne bi bilo današnje dobe, je utilitarizem. Prav iz utilitarizma 

izhaja današnji koncept koristnosti, ki je prežel vse sfere sodobnega načina mišljenja in na 

podlagi katerega danes sprejemamo odločitve (tako ljudje kot korporacije). Vendar po načelu 

koristnosti niso oblikovane samo posamezne odločitve, ampak so tudi sprejete korporacijske 

vrednote. Zato v nadaljevanju predstavljamo – historično gledano – utilitaristično etiko. 

Utilitarizem ima svoje korenine v 19. stoletju v Angliji in spada širše med normativne9 etike, 

ožje pa med teleološke10 etike, ki so najožje povezane prav s protestantizmom in angleško 

obliko puritanizma. Njegovi najpomembnejši utemeljitelji so Jeremy Bentham, John Stuart 

Mill, Henry Sidgwick, Richard Mervyn Hare in Peter Singer, ki spadajo med vodilne mislece 

ekonomske klasike in ekonomskega liberalizma (Schmid 2008, 73). 

Pojem utilitarizem izhaja iz angleškega pojma utility (korist(nost)) in ga je prvič uporabil 

Jeremy Bentham (Hortense 2016). Utilitarizem temelji na načelu koristnosti, ki trdi, »da je 

splošna koristnost edino merilo za moralno presojo« (Mišević idr. 2011, 80). Pod splošno 

koristnost utilitaristi štejejo skupno srečo, zadovoljstvo, zadovoljevanje potreb, blaginjo in 

dobrobit. Načelo koristnosti (ali načelo največje sreče) trdi, »[…] da so dejanja pravilna, če 

pripomorejo k nastanku sreče, in napačna, če pripomorejo k nastanku nasprotja sreče. S srečo 

sta mišljena ugodje in odsotnost bolečine, z nesrečo pa bolečina in izguba ugodja« (takšen način 

definiranja sreče je v popolnem nasprotju z Aristotelovim definiranjem sreče (več v poglavju 

4.1)) (Mill 2003, 16).  

Privlačnost utilitarizma najdemo v njegovih dveh lastnostih: v njegovem definiranju dobrega 

in v njegovem konsekvencionalizmu (hkrati doslednosti in izpeljevanju na način vzrok-

posledica) (Kymlicka 2005, po Šimenc idr. 2011, 197).  

Za utilitariste vsak človek stremi k temu, da najde srečo, in to največjo srečo (Hortense 2016). 

Vse, kar koristi za povečevanje sreče, je za utilitariste dobro.11 Ravno zaradi takšnega 

                                                 
9 Normativna etika (etika dolžnosti) temelji na postavki, da obstajajo samorazvidna načela, ki so pogoj 

in temelj človekovega odločanja (Juhant 2009, 86). Zagotavlja etične norme za zaščito vrednot in izhaja 

iz »osnovnega načela, da je tisto, kar naj delamo, lahko hkrati tudi najvišji zakon za vsakogar drugega« 

(Juhant 2009, 88). 

10 Teleološka etika poudarja posledice delovanja in ne motiva za neko delovanje. Merilo moralnosti 

dejanja je ugoden izid delovanja. Zato je treba pri odločanju preučiti, katero ravnanje bo prineslo več 

pozitivnih in katero več negativnih posledic (Šimenc idr. 2011, 167). 

11 Juhant meni, da pri utilitaristih ni mogoče govoriti o »dobrem in slabem, ampak le o koristnem 

oziroma bolj ali manj pravilnem ravnanju glede na to, koliko zagotavlja čim večje ugodje najširši skupini 
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definiranja dobrega je za utilitariste koristnost vrednota, za katero si je treba prizadevati (Juhant 

2009, 94). Pri tem je treba poudariti, da to dobro ni odvisno niti od Boga niti od duše ali kakšne 

druge metafizične entitete (Kymlicka 2005, po Šimenc idr. 2011, 197). Iz tega lahko sklepamo, 

da je to dobro odvisno od nas samih, torej od naših dejanj in odločitev (ki morajo biti koristni).  

Konsekvencionalizem dejanja vrednoti (ali so dobra ali zla) po tem, koliko povečujejo ali 

zmanjšujejo splošno korist(nost) (Hortense 2016). Kadar posledice prispevajo k povečevanju 

splošne koristi, je dejanje dobro, zaželeno in obvezno (Mišević idr. 2011, 80). Posledica tega 

je, da postane odkrivanje »[…] moralno pravilnega odgovora merjenje sprememb v dobrobiti 

ljudi, ne pa posvetovanje z duhovnimi voditelji ali sklicevanje na obskurne tradicije« (Kymlicka 

2005, po Šimenc idr. 2011, 198). V tem kontekstu bi lahko govorili o razmejitvi med moralo 

(torej religijo) in koristnostjo. Tisto, kar je koristno, namreč ni vedno sprejemljivo z moralnega 

vidika. Morala (in z njo Bog) se mora pod imperativom koristnosti umakniti. 

V nadaljevanju obravnavamo Benthamov in Millov koncept utilitarizma, ki je pomemben z 

vidika razumevanja izbire vrednot korporacij. Trdimo namreč, da so korporacijske vrednote 

tiste vrednote, ki koristijo korporacijam pri doseganju dobička. Zato moramo spoznati načelo 

koristnosti in felicific calculus.  

2.2.1 Benthamov in Millov utilitarizem 

Idejni oče utilitarizma je angleški politični filozof Jeremy Bentham, ki je svojo idejo utemeljil 

v knjigi The Principles of Morals and Legislation iz leta 1781. V njej predstavi načelo 

koristnosti, ki pravi, »[…] da je kar največja sreča kar največjega števila ljudi merilo tega, kaj 

je prav in narobe […]«, in velja za temeljni utilitaristični aksiom (Bentham 2013, 11).  

Etika in teorija utilitarizma slonita na Benthamovem načelu koristnosti (in ne kar tako na sreči 

in srečnosti – eudaimonizmu, ki je značilnost Aristotelove etike), ki izhaja iz človeške narave12 

in je kot tako edino pravo vodilo človeškega življenja (Bentham 2000, 19).  

Posamezna dejanja lahko vrednotimo13 kot dobra ali zla glede na njihove konsekvence, kot 

razliko med seštevkom vseh dobrih in vseh zlih posledic dejanja – temu pravimo »felicific 

                                                 
ljudi« (Juhant 2009, 37). V tem pomenu je pomembno še dodati, da dobro-zlo, dobro-slabo (tipično 

grški načini govorjenja o etiki) tukaj zamenja razlikovanje korist-nekorist. Na ta način je redefinirana 

sreča, ki se pri vseh Grkih nanaša na dobro in ne na korist, kajti to dvoje zelo jasno razlikujejo. Točno 

ta razlika se – sredi protestantizma, utilitarizma, puritanizma itd. – povsem izgubi in postane 

»pozabljena«. 

12 Bentham (2000, 14) trdi, da na človeka vplivata dve sili: bolečina in užitek. Človek se bo zaradi svoje 

narave izogibal bolečini in poskušal doseči ali povečevati svoj užitek oz. srečo. Kot srečo utilitaristi 

dojemajo užitek in odsotnost bolečine, kar pomeni, da jo bolj razumejo – če rečemo s stališča zgodovine 

– po stoiško in bistveno manj po peripatetično (aristotelovsko). 

13 Bentham je prepričan, da je vrednost užitka (ali bolečine) odvisna le od njene intenzivnosti in trajanja 

in jo je kot tako mogoče (načeloma) količinsko opredeliti. 
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calculus« (Bentham 2000, 61). Pri tem upoštevamo samo tiste posledice, ki povečujejo ali 

zmanjšujejo bolečino ali užitek subjekta. Dobro in kot tako moralno je kakršnokoli dejanje, ki 

povečuje korist, zadovoljstvo, dobrobit ali srečo obravnavanega subjekta14 (s količinskega 

vidika) (Bentham 2000, 14–15). Pri tem je treba izpostaviti, da je merilo dobrega in zla 

uravnoteženo med srečo posameznika in srečo skupnosti, pri čemer vsaka sreča šteje na enak 

način. 

Z Benthamovo doktrino se ni popolnoma strinjal njegov najbolj izstopajoči učenec John Stuart 

Mill, ki je menil, da je kakovost (kvaliteta) doseženega užitka pomembnejša od količine 

doseženega užitka (Mill 2003, 21). Zato je izračun vrednosti nekega dejanja veliko 

kompleksnejša zadeva. Bentham in Mill se razhajata tudi pri razlikovanju užitkov. Za Benthama 

so vsi užitki enaki in kot taki imajo enako moč v felicific calculus. Mill pa razlikuje med višjimi 

(intelektualnimi) in nižjimi (telesnimi) užitki, pri čemer prav posebej poudarja pomembnost 

kreposti15 in odsotnosti pregreh, ki si jih človek po njegovem mnenju želi enako kot užitek in 

odsotnost bolečine (Mill 2003, 44).  

Po Benthamu je glavna naloga oblasti spodbujati dobro delovanje ljudi z dvema instrumentoma, 

ki ju ima na voljo: s kaznovanjem in z nagrajevanjem. Čeprav je kaznovanje samo po sebi zlo, 

je za utilitariste nujno zlo, saj preprečuje večje zlo (Benthamu 2000, 134). V tem konceptu se 

Mill in Bentham ponovno razhajata. Mill (2003) poudarja človeško moralo in moralna pravila, 

pri čemer predpostavlja, da človek že sam po sebi zaradi svoje morale ne dela zlih dejanj. 

Vendar pa mora biti posameznik odgovoren in ga v tem primeru mora doleteti družbena ali 

zakonska kazen za tista dejanja, ki škodijo interesom drugih (Mill 2003, 231). 

Utilitarizem se iz Benthama kot svojega utemeljitelja razvije v dve smeri: v ekonomski 

liberalizem (kapitalizem britanskega in ne francoskega ali nemškega tipa) in socialni 

liberalizem (socializem britanskega in ne francoskega ali nemškega tipa, saj se ti med seboj 

razlikujejo).  

Benthamov model maksimiranja koristi felicific calculus postane (sicer nekoliko popravljen) 

neločljiv del sodobne ekonomije. Iz njega izhaja teorija povpraševanja, ki obvladuje velik del 

današnje ekonomije in je v končni instanci tudi tisto, kar omogoča idejo »trga« (invisible hand). 

Ob tem naj opozorimo na naslednje: ni problem in problematično pri Benthamu (puritancih, 

kalvinistih, protestantih itd.) vsebovano samo v »felicific« (srečnosti, v približku), pač pa 

predvsem v »calculus«: v nečem takšnem torej, kar je moč »izračunati«, »skalkulirati«. 

                                                 
14 Pod subjekt razumemo posameznika ali skupino (Bentham 2000, 15). 

15 Mill (2003, 44) trdi, da si je krepost vredno želeti »[…] nesebično, zaradi nje same«.  
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2.2.2 Utilitarizem v ekonomiji 

V tem poglavju želimo nakazati (namen naloge ni dokazovati ekonomske teorije) vpliv 

utilitaristične etike na ekonomsko teorijo povpraševanja, zato v nadaljevanju predstavljamo 

ekonomsko teorijo povpraševanja. 

V ekonomski teoriji povpraševanja velja, da potrošniki vedno maksimirajo svojo koristnost,16 

»[…] kar pomeni, da izberejo tisto košarico potrošniških dobrin, ki jo imajo najraje« 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 80). To predpostavlja, da ima posameznik hierarhično urejene 

potrebe, ki se odražajo v preferencah do določenih dobrin (Žižmond idr. 2005, 73–75). V ozadju 

povpraševanja imamo temeljni ekonomski pojem mejne koristnosti, ki označuje dodatno 

koristnost ob potrošnji dodatne enote. Zakon padajoče mejne koristnosti pravi, »da se mejna 

koristnost zmanjšuje, ko narašča potrošena količina te dobrine« (Samuelson in Nordhaus 2002, 

81). Posameznika pri količini nakupa dobrin omejujeta tako razpoložljivi dohodek kot tržna 

cena blaga (Žižmond idr. 2005, 84). Pri tem so ekonomisti prepričani, da bodo potrošniki 

razporedili svoje omejene dohodke tako, da bodo dosegli največjo korist. Iz tega izvira načelo 

izenačevanja mejnih koristi, ki pravi, »[…] da morajo biti mejne koristi zadnjega porabljenega 

dolarja za vsako dobrino enake« (Samuelson in Nordhaus 2002, 93).  

Iz posamezne potrošniške krivulje17 lahko izpeljemo tržno krivuljo povpraševanja. Če imamo 

tržno krivuljo povpraševanja in tržno krivuljo ponudbe, lahko izračunamo ravnotežno ceno, pri 

kateri sta ponudba in povpraševanje usklajena (Samuelson in Nordhaus 2002, 81).  

Če definicije pogledamo podrobneje, je očitno, da celotna teorija povpraševanja izvira iz 

felicific calculus; to je tisti »calculus«, na katerega smo opozorili pri Benthamu in omogoča vsa 

tovrstna »izračunavanja«. 

Ravno tako je indiferenčna krivulja,18 ki jo je razvil sociolog Vilfred Pareto, posredno povezana 

s konceptom koristnosti in z Benthamovim felicific calculus (Samuelson in Nordhaus 2002, 

96).  

S to kratko predstavitvijo teorije povpraševanja smo želeli nakazati, da čeprav sta teorija 

povpraševanja in teorija koristnosti videti kot objektivna znanost (zaradi matematičnih 

simbolov, izračunov, grafov), imata korenine v utilitaristični etiki in Benthamovem modelu 

felicific calculus, torej imata tako subjektivne kot še bolj protestantske, v končni instanci 

religiozne korenine. In ravno na teh koreninah sloni ena od najpomembnejših ekonomskih 

teorij. 

                                                 
16 Koristnost je relativno zadovoljstvo, ki ga potrošniku prinese uporaba neke dobrine (Samuelson in 

Nordhaus 2002, 93). 

17 V ozadju krivulje povpraševanja so še dohodek, potrošnikove preference, cena dobrine in drugi vplivi 

(Samuelson in Nordhaus 2002, 47). 

18 Indiferenčna krivulja prikazuje točke enako zaželenih potrošnih košaric. 
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2.3 Politična ekonomija 

V tem poglavju bomo nakazali ekonomske koncepte Adama Smitha, škotskega moralnega 

filozofa in klasičnega ekonomista, ki so pomembni za razumevanje neoliberalistične ideologije 

svobodnega trga. Ti koncepti so: delitev dela in učinkovitost, homo economicus in nevidna roka 

trga, ki so rezultat prevlade protestantskega in utilitarističnega mišljenja v družbi (in pri samem 

Smithu). Uveljavitev neoliberalistične politike na globalnem trgu pa je eden od poglavitnih 

razlogov, zakaj so danes glavni akterji na trgu (in v družbi) velike korporacije. 

Razvoj ekonomske znanosti je Brščič (2011) razdelil na tri obdobja. V prvem obdobju, ki traja 

od začetka antike do sredine 18. stoletja, se je ekonomska misel razvijala znotraj moralne 

filozofije. Njene značilnosti so bile normativnost, osredotočenost na vprašanja zasledovanja 

dobrega življenja in odsotnost empiričnega proučevanja. V drugem obdobju od sredine 18. 

stoletja pa do sedemdesetih let 19. stoletja se je ekonomska misel ločila od moralne filozofije 

in se začela uveljavljati kot politična ekonomija, za katero sta značilna sistemski pristop in 

zaznavanje medsebojne prepletenosti posameznih področij ekonomskega sistema. V tretjem 

obdobju, ki traja od sedemdesetih let 19. stoletja dalje, imamo opravka s preobrazbo politične 

ekonomije v ekonomiko,19 za katero so značilne vrednotna nevtralnost, pozitivistična 

naravnanost in aksiomatskost (prav tam). 

Danes je ekonomija osrčje moderne dobe in kot taka je njena dolžnost razpravljati o današnji, 

pretekli in prihodnji družbi, katere glavni element – celo temeljni in vsepresegajoči – je prav 

ekonomski. Sedláček (2014, 119) opaža, da se v tej vlogi ekonomija naslanja na naslednje 

tipično ekonomske koncepte: model homo economicus, nevidna roka trga, človekova svoboda 

in samoodločba, o večnem napredku in samo-očiščujočem se trgu. Te koncepte imenuje 

zgodbe, vere ali miti. To pa zato, ker kljub (domnevni) objektivnosti matematičnih funkcij ali 

enačb ti koncepti niso nikoli resnično obstajali in ravno zato ni nujno, da so resnični (prav tam).  

Za potrebe magistrske naloge zgolj nakazujemo ključne ideje knjige iz leta 1767 z naslovom 

Bogastvo narodov avtorja Adama Smitha, ki velja za očeta sodobne ekonomske znanosti in 

utemeljitelja mikroekonomije,20 in je – skozi razvoj – postala temelj vsega makroekonomskega 

mišljenja današnje dobe. Samuelson in Nordhaus (2002, 3) pravita, da je Smith učil 

revolucionarno doktrino, ki je trgovino in industrijo osvobajala spon fevdalne aristokracije. 

Prav Smith21 naj bi prvi ločil ekonomijo od moralne filozofije in tako omogočil razvoj politične 

ekonomije. Seveda je ta trditev močno vprašljiva, saj je bil Smith moralni filozof, njegova 

                                                 
19 Ekonomika je vrednotno nevtralna veda, ki je v 19. stoletju nadomestila politično ekonomijo in se 

ukvarja z vprašanji alokacije redkih virov (Brščič 2011). 

20 Mikroekonomija je veja ekonomije, ki se ukvarja z obnašanjem individualnih subjektov (trgi, podjetja 

in gospodinjstva) (Samuelson in Nordhaus 2002, 5). 

21 Za mnoge avtorje Adam Smith ni povzročil ločitve etike in ekonomije, ampak je demoralizacijo 

ekonomije povzročil vzpon pozitivizma v 20. stoletju, ki je moralna vprašanja zaradi stremljenja po 

znanstvenosti izločil iz obravnave (Brščič 2011, 8). 
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poglavitna knjiga pa Teorija moralnih občutij (angl. The Theory of Moral Sentiments), v kateri 

je Smith (1982) izpostavi štiri glavne vrline, ki pa jasno kažejo na izvore (protestantizem, 

puritanizem) njegovega premišljevanja in teorij: samoobvladovanje, dobrohotnost, razsodnost 

in pravičnost. Kot izraz za neskladje med knjigama se je v literaturi uveljavil izraz »Das Adam 

Smith Problem« (Brščič 2011, 6) in je vse prej kot rešena zadeva tudi z vidika današnje 

ekonomske teorije. 

V knjigi Bogastvo narodov, ki je sestavljena iz petih knjig, je Smith predstavil celovit sistem 

politične ekonomije. V knjigah s primeri in zgodovino razkrije koncepte, s katerimi naj bi 

družbe dosegle blaginjo. Ukvarja se z vprašanjem oblikovanja cen, z določanjem cen glavnih 

proizvodnih dejavnikov22 ter z raziskovanjem prednosti in slabosti tržnega mehanizma. 

Najpomembnejši Smithovi odkritji sta »[…] identifikacija neverjetnih značilnosti učinkovitosti, 

ki jih ima tržni mehanizem, in spoznanje, da ekonomske koristi izhajajo iz dejanj 

posameznikov, ki so v skladu z osebnimi interesi« (Samuelson in Nordhaus 2002, 5). 

V nadaljevanju na kratko obrazložimo tri ekonomske koncepte, ki izvirajo iz dela Bogastvo 

narodov in na katere se sodobna ekonomija pogosto sklicuje. Ti koncepti so: učinkovitost in 

delitev dela, homo economicus in nevidna roka trga (angl. invisible hand, ki eksplicitno aludira 

na višjo silo Njega ali protestantskega Boga). 

2.3.1 Učinkovitost in delitev dela 

Danes se v vsakem podjetju srečujemo s specializacijo oz. delitvijo dela, s pomočjo katere 

podjetja povečujejo učinkovitost oz. produktivnost danih virov. Prav učinkovitost predstavlja 

njeno zviševanje in je eden od ključnih pokazateljev uspešnosti današnjih podjetij. 

V Smithovem času, ko so bile kapitalistične manufakture v povojih, je bila delitev dela prej 

izjema kot pravilo. Smith je bil med prvimi avtorji, ki so utemeljili koncept delitve dela in 

specializacije, saj je bilo to v tisti dobi nekaj nepredstavljivega in revolucionarno novega. S 

primerom izdelovanja šivank v manufakturi predstavi, kako lahko s pomočjo delitve dela in 

specializacije23 posameznih delavcev povečamo učinkovitost proizvodnje (Smith 2016, 7–9). 

Zaradi te revolucionarne ideje ga Samuelson in Nordhaus (2002, 31) imenujeta »prvi apostol 

ekonomske rasti«, saj opozori na napredek, ki ga prinašata ravno specializacija in delitev dela, 

ki od takrat do današnjih dni ostaneta centralni in regulativni ideji vsega zahodnega 

ekonomskega mišljenja. Napredek kot koncept in vrednota pa postane in ostane ena od 

poglavitnih vrednot družbe (in korporacij, ki so danes tudi nosilke napredka). 

                                                 
22 Med temeljne proizvodne dejavnike spadajo: zemlja, delo in kapital. 

23 Specializacija pomeni osredotočenost ljudi in države na določeno skupino nalog, da bi se čim bolje 

izkoristili dani viri in specifične spretnosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 32). 
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Smith je bil prepričan, da osredotočenost delavcev na posamezne naloge spodbuja v njih željo 

po učinkovitejšem opravljanju svojega dela in posledično tehnološke inovacije, ki dodatno 

povečujejo produktivnost oz. učinkovitost proizvodnje (Smith 2016, 15–17). Višja produkcija 

omogoča nastajanje presežkov, ki jih proizvajalci izmenjujejo na trgu. Ravno presežki pa bodo 

sčasoma omogočili lažji dostop proizvodov tudi najrevnejšemu sloju prebivalstva – to je 

bogastvo narodov (Smith 2016).  

Za bogastvo narodov pa ni nujna samo specializacija, ki jo omogoča delitev dela, ampak tudi 

trgovanje in kapital (delovanje trga in kapitala), saj so vsi trije elementi medsebojno prepleteni 

in kot taki neizključljivi24 oz. nezamisljivi in neučinkoviti drug brez drugega (Smith 2016).  

Delitev dela in presežke proizvodnje Smith (2016, 37) poveže z nastankom komercialne 

(kapitalistične) družbe, kjer vsakdo postane trgovec. In prav trgovanje je za Smitha del človeške 

narave (danes je veljavnost te trditve splošno sprejeto dejstvo, saj je vsak posameznik na trgu 

obravnavan kot kupec in kot trgovec – človek je reduciran na gospodarski subjekt).  

2.3.2 Homo economicus 

Homo economicus ali ekonomski človek je med ekonomisti še kako in še posebej danes sprejet 

kot prevladujoči model človeškega obnašanja in celo kot sama človeška narava (»antropologija 

človeka« bi lahko rekli). Prvič ga zasledimo prav pri Adamu Smithu, vendar za njegovega 

utemeljitelja velja John Stuart Mill (Mill je namreč vendarle bil logik in filozof, čigar misel je 

bila manj specializirana in bolj generalna, posplošena ter je tako lažje našla pot do »splošnega 

bralca« in najširše publike oz. se udomačila). 

Adam Smith naj bi bil prvi avtor, ki naj bi trdil, da v družbi vsak posameznik zasleduje lastno 

blaginjo, kar je nemara razvidno tudi iz citata: »Obeda si ne obetamo zaradi mesarjeve, 

pivovarjeve ali pekove dobrohotnosti, marveč zato, ker se trudijo za svoj prid. Ne nagovarjamo 

njihove človečnosti, marveč sebičnost, in nikoli jim ne govorimo o svojih potrebah, marveč o 

njihovih koristih. Nihče razen berača noče biti odvisen predvsem od dobrohotnosti 

sodržavljanov« (Smith 2010, 22). Za Smitha v pogojih konkurence ni samo nujno zasledovati 

lastne interese, ampak je to zasledovanje tudi družbeno koristno. Skratka, kolikor bolj 

zasledujemo lastne interese, toliko bolje za vse nas v pomenu za družbo. Na prvi pogled »jasna 

logika«, a samovšečna, in sicer – vrhu vsega – na prvi pogled. Obenem lahko opazimo, da 

logika temelji na Benthamovem utilitarizmu, kar ni presenetljivo, saj je eden od utemeljiteljev 

koncepta homo economicus zaprisežen utilitarist John Stuart Mill. 

                                                 
24 Specializacija izboljšuje učinkovitost. Ta s presežki omogoča trgovanje, ki ne bi bilo mogoče brez 

denarja, ki je temelj za hitro in učinkovito menjavo. Potemtakem brez trgovanja, ki ga omogoča denar, 

ne bi bila potrebna delitev dela, ki omogoča presežke. Tudi kapital moramo najprej proizvesti, preden 

ga lahko uporabljamo. Sredstva za nakup kapitala se pretakajo in pretvarjajo iz denarja v kapital preko 

trgovanja in finančnih trgov, kjer se prihranki enih pretvorijo v kapital drugih (Smith 2016). 
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Izraz homo economicus so prvi uporabili kritiki Johna Stuarta Milla, ki je v okviru politične 

ekonomije trdil, da je »človek izključno dojet kot bitje, ki hrepeni po bogastvu in je sposobno 

presoditi primerjalno učinkovitost sredstev za dosego tega cilja« (Mill 2003, po Sedláček 2014, 

38). Potemtakem lahko trdimo, da je homo economicus koncept, v katerem človek ravna vedno 

racionalno na temelju svojih sebičnih interesov, da bi dosegel svoje cilje (Sedláček 2014, 38). 

Nevidna roka trga pa bo poskrbela, da bodo tisti, ki se zavzemajo za lastni interes v tržnem 

gospodarstvu, najučinkoviteje pospeševali in služili javnemu interesu (Samuelson in Nordhaus 

2002, 265). 

Na tem mestu bi radi omenili, da ekonomski človek svojo racionalnost (matematizacijo in 

mehanično plat, tisto, kar smo že pri Benthamu zaznali kot »calculus«) dolguje Renéju 

Descartesu,25 ki velja za ključnega utemeljitelja znanosti in ki je preko Johna Locka in Davida 

Huma prepojil moderno ekonomijo (Sedláček 2014, 178).  

2.3.3 Nevidna roka trga 

Samouravnajoča se »nevidna roka« je najpomembnejši in najtrajnejši prispevek Adama Smitha 

k sodobni ekonomiji (Samuelson in Nordhaus 2002, 31). Nanjo se še danes sklicujejo 

zagovorniki neoliberalizma z namenom osvoboditi trg kakršnekoli državne regulative. 

Doktrina nevidne roke trga se nanaša na gospodarstva s popolno konkurenčnimi26 trgi. V takih 

razmerah bo rezultat delovanja trgov učinkovita razporeditev (alokacija)27 virov in bo 

gospodarstvo na svoji krivulji proizvodnih možnosti (Samuelson in Nordhaus 2002, 35).  

Preprosto povedano, mehanizem nevidne roke trga s pomočjo ponudbe in povpraševanja 

poskrbi, da je cena blaga ali storitev taka, da bosta na dolgi rok prodajana z minimalnim 

dobičkom oz. brez njega. To pa je po Smithu naravna cena dobrine (Smith 2016, 47). Pri tem 

                                                 
25 René Descartes je postavil temelj za novo metodo sistematičnega raziskovanja sveta na objektivni 

podlagi, pri tem je ponovno oživel antično dualistično predstavo o polarnosti materije in duha, pri čemer 

je dušo nadomestil z razumom (Sedláček 2014, 179). Za Descartesa je »edini zanesljiv vir spoznave 

mišljenje, ki je neodvisno od izkustva; mišljenje pa je tudi temelj, na katerem lahko naša prepričanja 

upravičimo a priori« – takšnemu stališču pravimo racionalizem (Mišević idr. 2011, 44). Descartesov 

človek ne sprejema družbenih impulzov in ni del družbe – to je korak k individualizaciji posameznika 

(Sedláček 2014, 185). Ob tem naj opozorimo, da je bil Descartes matematik in vojak (balist, topničar), 

vse njegove teoreme (Mathesis universalis) pa lahko razumemo izključno, če upoštevamo dejstvo, da so 

to matematični teoremi in modeli. 

26 Popolna konkurenca pomeni, da imajo vse dobrine in storitve, s katerimi trgujemo na trgu, določeno 

ceno. Pri popolni konkurenci nimamo nobenega dovolj velikega potrošnika ali podjetja, da bi vplivala 

na ceno. 

27 Učinkovita razporeditev (alokacija) virov ali Paretova učinkovitost pomeni, da na noben »način ni 

mogoče preurediti proizvodnje ali potrošnje tako, da bi povečali zadovoljstvo ene osebe brez zmanjšanja 

zadovoljstva druge osebe« (Samuelson in Nordhaus 2002, 266). 
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popolnoma konkurenčni trg porazdeli dohodek (dobiček) med produkcijske dejavnike 

sorazmerno z vloženim družbeno priznanim delom (Merhar 2011).  

Iz navedenega lahko trdimo, da nevidna roka lahko deluje samo v pogojih popolne konkurence. 

Ravno zato Smith (2016) od pravne države zahteva zagotavljanje popolne konkurenco s 

preprečevanjem vsakršnih monopolov. Monopoli namreč preko svojih profitno motiviranih 

posameznikov, ki na trgu uresničujejo svoje individualne interese, ne uresničujejo hkrati tudi 

družbenih interesov (povečevanje bogastva narodov in s tem družbene blaginje) (Smith 2010, 

po Merhar 2011).  

Današnji branilci svobodnega trga (neoliberalci) zavračajo in obsojajo kakršnokoli vmešavanje 

države na trgu in se pri tem sklicujejo na učinkovitost nevidne roke trga. Pri tem pa pozabijo na 

nujni pogoj, ki sploh omogoča delovanje nevidne roke trga – to je na popolno konkurenco. 

Specializacija in tehnološki razvoj ter prevlada liberalne politike so omogočili množično 

proizvodnjo in prevlado korporacij na trgu. Obenem je prva svetovna vojna pokazala, da je 

človek prej kot racionalni posameznik iracionalni posameznik, ki se obnaša po vzoru večine in 

slepo sledi večini.  

Množična proizvodnja korporacij je potrebovala vedno večji trg (oz. povečevanje potrošnje), 

da bi lahko prodajala svoje presežke. Trg (korporacije) se je začel zavedati, da gospodarstvo ne 

potrebuje državljanov, ampak potrošnike. Zato je bilo treba državljane preobraziti v potrošnike 

in vzpostaviti množično potrošnjo, ki bi lahko konstantno trošila presežke korporacij. Pretrgati 

je bilo treba kakršnokoli vez z asketskim varčevanjem (del protestantske etike) in z moralnega 

vidika upravičiti trošenje – skratka ustvariti je bilo treba kulturo potrošnje.  

To nalogo je uspešno opravil Edward Bernays, ki je državljana ZDA preobrazil v potrošnika. 

O Edwardu Bernaysu in potrošniški družbi govorimo v nadaljevanju. 

2.4 Potrošniška družba 

Ljudje so v preteklosti kupovali le tiste proizvode in storitve, ki so jih potrebovali ali 

uporabljali, in tiste tehnične novosti, ki so jim olajšale vsakdanja opravila. Vzpostavitev 

potrošniške družbe je potrebovala spremembo odnosa ljudi do stvari, za kar je poskrbel Edward 

Bernays, oče odnosov z javnostmi (angl. public relations) in začetnik ameriške propagande.  

Razumevanje Bernaysovega dela in njegovega prispevka k moderni dobi je pomembno za 

razumevanje socialnega, ekonomskega, političnega in kulturnega razvoja naše družbe v 

zadnjem stoletju. Ameriška revija LIFE ga je leta 1990 uvrstila med 100 najpomembnejših – 

nemara pa daleč najvplivnejših – Američanov 20. stoletja (Mostegel 2016). 
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2.4.1 Edward Bernays 

Med ameriško recesijo leta 1920 je bilo eno od ključnih vprašanj ameriških korporacij, kako 

spremeniti nakupovalne navade državljanov. Paul Mazur, bančnik z Wall Streeta, je menil, da 

je treba potrošnjo z usmerjenosti na potrebe (torej angl. needs ali tisto, o čemer so govorili 

Smith, Bentham in vsi v tej tradiciji mišljenja) preusmeriti k usmerjenosti na želje (angl. desire 

tukaj nastopi kot kontrapunkt glede na »needs« in je ključni koncept) (Lubin 2013). Edward 

Bernays je razumel to načelo in je imel že razvite tehnike (angl. public relations), s katerimi bi 

omogočil novi način mišljenja. V času prve svetovne vojne, ko je deloval v Odboru za javno 

informiranje,28 je ugotovil, da če lahko s propagando ljudi navdušiš za vojno, jih lahko navdušiš 

za karkoli (Mostegel 2016).  

Razumeti današnje medijske manipulacije pomeni razumeti načela knjige Edwarda Bernaysa 

iz leta 1928 z naslovom Propaganda. S knjigo je želel Bernays pojasniti mehanizme, s pomočjo 

katerih inteligentna manjšina29 nadzira nevedno večino. Knjiga temelji na ideji, da manjšina, 

če razume mehanizme in motive določene skupine ljudi, lahko z različnimi tehnikami kontrolira 

in ukazuje širokemu krogu ljudi, ne da se oni tega zavedajo (Bernays 1928). Pozneje je to 

tehniko imenoval oblikovanje privolitve oz. soglasja (angl. engineering of consent) (Bernays 

1947). Cilj oblikovanja soglasja je vedno oblikovati množično mnenje in pri tem ohraniti 

množico nezavedno (PR Watch 1999). Propaganda je s tem roka nevidne izvršilne oblasti in 

ključni – po Bernaysu (1928) tudi nujni – element in nosilna sestavina današnje demokratične 

družbe. 

Ključni element knjige je propaganda,30 ki jo Bernays (1928) definira kot učinkovit 

mehanizem, ki omogoča zavestno in inteligentno manipulacijo ljudi. Propaganda se izvaja 

preko propagandista,31 ki manipulira z množico, da bi jo pripravil na sprejetje novih idej ali 

novih izdelkov (Bernays 1928), ki niso več rezultat njenih potreb (angl. needs), pač pa 

proizvedenih/konstruiranih in prodanih želja (angl. desires).  

Bernays ni verjel niti v racionalnost niti v individualnost32 posameznika. Pri preučevanju 

psihološke teorije svojega strica Sigmunda Freuda je spoznal, da na človeško izbiro vplivajo 

                                                 
28 Odbor za javno informiranje (angl. Committee on Public Information) je med prvo svetovno vojno 

skrbel za ameriško vojno propagando (Mostegel 2016). 

29 Inteligentna manjšina so tisti ljudje, ki lahko s pomočjo finančnih sredstev množici nevidno vladajo 

in jih zato lahko upravičeno imenujemo vladajoča oblast države (Mostegel 2016). 

30 Bernays propagando definira tudi kot dosledno in trajno prizadevanje pri ustvarjanju in oblikovanju 

novic/dogodkov z namenom vplivati na odnos javnosti do podjetij, idej, produktov, oseb itd. (Bernays 

1928, 25). 

31 Zato mora propagandist razumeti neracionalne in nezavedne človeške želje, saj samo z njihovim 

upravljanjem oz. manipuliranjem lahko nadzira in vpliva na družbo (Bernays 1935, 52–53). 

32 Ker ni verjel v individualnost posameznika, je poudarjal in se naslanjal na psihološke teorije skupin 

(množica, mass-society), ki so jo razvili Trotter, LeBon, Wallas in Lippmann (Bernays 1928, 47). 
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predvsem iracionalne in nezavedne želje, ki so pogojene s človeškimi čustvi, nagoni in 

vrednotami (Mostegel 2016). Bernays se tako zoperstavlja teoriji racionalnega potrošnika, ki 

naj bi izbiral glede na ceno dobrine (in tudi glede na potrebe), ampak trdi ravno nasprotno, da 

je izbira pogojena preko propagande produkta (Bernays 1928, 9–10), ki gradi na produkciji 

želja. Ravno zato lahko na izbiro posameznika vplivamo z dobro izpeljano propagando, ki je 

preko simbolov usmerjena na iracionalni in nezavedni del človeka (Bernays 1928). Ravno ta 

inovativna indirektna metoda oglaševanja (propaganda), ki jo je izumil Bernays, zamenja 

dotakratno direktno oglaševanje, ki je bilo osredotočeno na funkcionalnost produktov 

(Mostegel 2016).  

Vsaka demokratična družba je odvisna od javnega soglasja in ravno zato se sooča z nujnostjo 

oblikovanja privolitve (Bernays 1947). Zaradi slednjega ima propagandist pomembno družbeno 

vlogo, ker omogoča, da ideje in produkti inteligentne manjšine (preko različnih 

komunikacijsko-informativnih kanalov (medijev)) vstopajo v zavest ljudi in so deležni 

ljudskega soglasja (Bernays 1928, 38). Everett (1929) vidi ravno v propagandi začetek konca 

ameriške republike in demokracije.  

Najučinkovitejše oblikovanje privolitve (angl. consent) omogočajo množični mediji, ki preko 

svojih komunikacijskih kanalov širijo enake ideje, novice in informacije med ljudi ter tako 

neposredno vplivajo in oblikujejo misli, prepričanja, dejanja in vrednote ljudi ter ustvarjajo 

splošno sprejete resnice. Mediji torej ne konstruirajo samo naše realnosti (skupaj z drugimi 

oblikami produkcije, denimo ekonomske), pač pa tudi – in v tem je tisto »usodno« – našo 

percepcijo te realnosti. »Kako dojemamo svet, je v veliki meri odvisno od tega, kaj beremo, in 

obratno – kaj bomo brali, je odvisno od tega, kako dojemamo svet« (Gačnik, Merslavič in Zavrl 

1999, 610). Zato morajo nevidni voditelji uporabljati množične medije, saj lahko samo z 

njihovo pomočjo uspešno nadzirajo usodo človeštva. Kritiku Bernaysove propagande Everettu 

(1929) se je zdelo nadvse sporno, da ljudi usmerja oz. jim vlada nevidna manjšina, ki ima edina 

dovolj kapitala, da uporablja propagando. Prepričan je bil, da ta manjšina uporablja propagando 

zato, da povečuje svoje koristi, in pri tem nima nobene odgovornosti do javnosti. 

Everett (1929) je bil prepričan, da propagando uporabljajo predvsem korporacije za doseganje 

moči in visokih dobičkov. Javnost je opozarjal, da cilj propagande ni prikazati resnico, ampak 

prikazati svojo resnico, ki koristi cilju in naročniku ter tako povzroča izginjanje resnice in 

temeljnih vrednot civilizacije. 

Dejstvo je, da je Bernays propagando razvil prav za namene korporacij.33 Verjel je, da če bo 

korporacijam uspelo zadovoljiti človeške nezavedne, sebične in iracionalne želje, bodo ljudje 

srečni (to je sreča, o kateri smo govorili pri Benthamu in za katero smo rekli, da ni razumljena 

                                                 
33 Dejstvo je, da se v ekonomskih sferah vse planira vnaprej in ravno zato je ključno za korporacije, da 

preko propagande spodbujajo in vzdržujejo konstantno ali povečano povpraševanje, da bi dosegale 

načrtovano proizvodnjo in pričakovane dobičke.  
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po grško in Aristotelovo, pač pa protestantsko) in prav zato toliko bolj pokorni vzpostavljenemu 

političnemu, kulturnemu in gospodarskemu sistemu. Po njegovem mnenju – in to je ključno, 

ker so Američani izbrali sistem svobodne konkurence – so obenem prostovoljno privolili v 

sistem, ki ga organizirata peščica vodilnih posameznikov in propaganda (Bernays 1928, 11–

12). 

Besedi propaganda in propagandist sta zaradi vojne konotacije dobili negativni prizvok. Zato 

je Bernays pozneje propagando preimenoval v odnose z javnostjo (angl. public relations, ki je 

popolnoma zagospodarila šele zadnja desetletja), propagandista pa v strokovnega sodelavca za 

odnose z javnostmi.  

Zaradi navedenega Bernays ni samo oče moderne propagande in odnosov z javnostmi, ampak 

tudi novega, danes prevladujočega načina političnega razmišljanja na vseh ravneh: predvsem v 

javnih medijih, ki so utemeljeni – ne glede na produkte (saj je lahko tudi vojna produkt ali 

politični voditelj) – na prodajanju želja. 

2.4.2 Značilnosti potrošniške družbe 

Moderno družbo pogosto definiramo kot potrošniško družbo. Zanjo je značilno, da je pogovor 

o potrošnih dobrinah nadomestil tradicionalno obliko družbenega diskurza, denimo 

družinskega ali religioznega (Kurdija 2000, 9). Gonilo potrošniške družbe je sodobna (zahodna 

bi bilo premalo reči, gre za tisto, kar spremljamo v pomenu protestantizma) ekonomska 

ideologija, ki spodbuja posameznike, naj neprestano nekaj kupujejo in tako pripomorejo k 

gospodarski rasti (Kavaliauskas in Brecelj 2008).  

Campbell (1987) trdi, da so glavne značilnosti sodobnega potrošništva nenasitnost, hedonizem 

in potreba po sanjarjenju v duhu romantične34 etike. V svoji knjigi Romantična etika in duh 

sodobnega potrošništva povezuje začetek potrošništva s poznim protestantizmom s konca 17. 

stoletja in z uveljavitvijo romantike v 18 stoletju. Prav romantika poudarja individualizacijo 

posameznika, ki jo v določeni meri omogoča potrošnja. Nadaljnja sekularizacija zahodne 

kulture in duhovni primanjkljaj sta povzročila prenos religiozne funkcije z verskih likov in 

ustanov na blagovne znamke (Dekleva M., Dekleva S. in Goropevšek 2003). Gospodarske 

zahteve množične potrošnje pa so dokončno opustile protestantsko delovno etiko.  

V zgodnjih letih industrijskega kapitalizma so kapitalisti dojemali delavce le kot proizvajalce 

dobrin (Lasch 2012, 94). Šele pozneje so se »kapitalisti« zavedeli, da delavci podjetjem veliko 

bolj koristijo kot potrošniki. Današnje gospodarstvo in zahodnjaška morala, ki temeljita na 

                                                 
34 Romantizem se je v Evropi uveljavil kakor filozofsko in umetniško gibanje konec 18. stoletja in v 

prvih dekadah 19. stoletja. Zanj sta značilni čustvenost in domišljavost (Abbagnano 1977, 758). 

Usmerjen je v novosti, k individualizmu, begu, melanholiji in fantaziji (Campbell 1987). Druge 

značilnosti romantizma so še: nezadovoljstvo s svetom okoli sebe, nemirna tesnoba v zvezi z življenjem, 

nagnjenje k sanjarjenju in mističnosti ter poveličevanje iracionalnosti (Abbagnano 1977, 758). 
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množični proizvodnji in maksimiranju ekonomske rasti,35 nujno potrebujeta načrtno 

organiziranje potrošnje in prostega časa delavcev, saj bi v nasprotnem primeru potrošniška 

družba razpadla (Kavaliauskas in Brecelj 2008). Ravno iz tega razloga korporacije že od ranega 

otroštva ljudem s pomočjo propagande privzgajajo kulturo potrošnje in si tako zagotavljajo 

obstoj na konkurenčnem trgu.  

V okviru današnje zahodne potrošnje36 imamo opravka predvsem s potrošnjo, katere cilj je 

takojšnja zadovoljitev zahtev, želj in fantazij posameznika, ki preko potrošnje konstruira svoj 

smisel in identiteto (Kurdija 2000, 114). Bistvo sodobnega subjekta potrošnje je – kot smo že 

izpostavili v Bernaysovem kontekstu – želja (angl. desire). Ne potrebujemo več stvari (zaradi 

njihove uporabnosti), ampak si jih želimo. S potrošnjo pa ne zadovoljujemo več potreb, temveč 

iščemo užitek (v kupovanju, potrošnji itd.; zato je »lepo« obhajati nakupovalne centre, saj so 

postali sodobne cerkve), ki naj bi nam ga nudili objekti želja (Campbell 1987, 118). Ironija in 

motor potrošnje sta v tem, da nobena dobrina ne more v celoti zadovoljiti skonstruirane želje 

(Kurdija 2000, 122).  

Prepoznavni znak potrošniške družbe so povsod navzoče reklame globalnih podjetij, ki 

prikazujejo potrošniški način življenja kot idealen in moralen način življenja (Kavaliauskas in 

Brecelj 2008). Oglaševalci bi nas radi prepričali, da se potrošniki izražamo s kupovanjem 

določenih vrst blaga, ki naj bi pričale o našem značaju. Stallabrass (2002) nasprotno trdi, da je 

tisto, kar je oglaševano, zgolj potrošnja sama po sebi. 

Reklame s podobami sladkega življenja (to velja tudi v politiki, saj se identično tržita 

Clintonova in Trump, zato nastopajo srečne družinice, Melanija Trump, Bill Clinton, otroci itd.) 

nam produkte povezujejo z bliščem zvezdništva, srečo in uspehom. Takšno oglaševanje, ki 

spodbuja grandiozne težnje posameznika, obenem v posamezniku vzbuja tudi 

samopodcenjevanje in samoprezir (Lasch 2012, 212). To pa je tisto, kar se vedno nanaša na to, 

da »navadni smrtniki« nikoli ne bodo tako »lepi« kot fotomodeli, močni kot športniki, se jim 

pa zato – od tukaj frustracije – hočejo prilikovati, približevati, in sicer brez možnosti, da bi jih 

dosegli (kaj šele presegli).  

Iz zgoraj navedenega lahko potemtakem sklepamo, da oglaševanje potrošnih dobrin ni nič 

drugega kot propaganda potrošniškega življenjskega sloga, ki ima dvojno funkcijo. Prvič, da 

potrošnjo predstavi kot alternativo protestu oz. uporu in, drugič, da odtujenost oz. praznino 

sodobnega individualnega življenja zdravi s potrošnjo (Lasch 2012, 96).  

                                                 
35 Maksimiranje ekonomske rasti po Kavaliauskasu in Breclju (2008) temelji na načelu proizvodnje in 

porabe. Potrošniki so tisti, ki spodbujajo ekonomsko rast in tako ustvarjajo ekonomsko vrednost. V 

primeru, da posameznik ni sposoben proizvajati in porabljati ter tako prispevati k ekonomskemu 

napredku, velja za družbeno nekoristnega in ekonomsko ničvrednega. 

36 Kurdija (2000, 111) potrošnjo definira kot zadovoljevanje individualnih potreb posameznika. 
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Aristotel pravi, da je razlika med sužnjem in svobodnim človekom ravno v neodvisnosti od 

potreb. Upravičeno se lahko torej vprašamo, kako lahko govorimo o svobodi, »[…] če smo ujeti 

v začaran krog, v katerem proizvajamo samo zato, da bi porabili, in porabljamo zato, da bi še 

več proizvedli« (Kavaliauskas in Brecelj 2008, 1185). Vseeno je v sodobni družbi svoboda 

najvišja vrednota in je potrošnja »[…] edina instanca, prek katere sodobni posameznik 

uresničuje svojo fantazmo o tem, da svobodno odloča o svoji usodi in suvereno krmili lastno 

življenje« (Kurdija 2000, 123). 

Z značilnostmi potrošniške družbe zaključujemo poglavje, v katerem smo predstavili različne 

historične položaje in obdobja (protestantsko etiko, utilitarizem, ekonomijo in potrošniško 

družbo), ki so pomembni z vidika razumevanja naslednjih poglavij, predvsem za razumevanje 

današnjih korporacijskih vrednot, o katerih govorimo v 4. poglavju naloge. 

Preden se posvetimo korporacijskim vrednotam, moramo najprej razumeti, kaj sploh je 

korporacija. Brez razumevanja zgodovine korporacij namreč ne moremo razumeti njihovih 

vrednot. 
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3 AMERIŠKE KORPORACIJE 

V zadnjih dvestotih letih so se ameriške gospodarske družbe, ki jih bomo v nadaljevanju 

imenovali korporacije, preoblikovale iz redko uporabljene entitete, ki je bila izključno 

namenjena izvajanju posla, v danes prevladujočega ekonomskega, gospodarskega in 

družbenega akterja na ameriškem in svetovnem trgu. Sodobne korporacije so danes 

prevladujoča oblika organizacije in v mnogih pogledih njihova moč presega moč države. 

V magistrski nalogi z besedo korporacija oz. ameriška korporacija vedno opisujemo delniške 

gospodarske družbe v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA). 

V nadaljevanju sledi kratek historični pregled razvoja ameriških korporacij od 18. do 21. 

stoletja. Posebej bomo izpostavili obdobje New Deala v povezavi z rojstvom tehnostrukture in 

obdobje neoliberalizma, ki je omogočil vzpon korporacij.  

3.1 Definicija korporacije 

V magistrski nalogi uporabljamo pojem korporacija v pomenu ameriškega prevoda besede 

»corporation«, ki jo v slovenščino lahko prevedemo kot gospodarska družba. Beseda 

»corporation« pa v ameriškem sistemu ne pomeni samo in le gospodarske družbe, ampak 

vključuje tudi druge pravnoorganizacijske oblike s samostojno osebnostjo (Bohinc 2001). 

Beseda korporacija izhaja iz latinske besede corpus, ki pomeni telo oziroma skupino ljudi, ki 

se ravnajo kot oseba (Finance 2007), torej pravno eno telo (s svojimi pravicami, obveznostmi 

itd.). 

Izraz korporacija zaradi narave magistrske naloge uporabljamo v ožjem pomenu. Pri definiciji 

se naslanjamo na člen 1.40/4 Vzorčnega zakona o poslovnih korporacijah (angl. Model Business 

Corporation Act), kjer pojem korporacija pomeni profitno usmerjeno korporacijo, ki je 

ustanovljena in podrejena pravilom državnega zakona o poslovnih korporacijah (pozor: posebni 

zakonodaji) (The University of North Carolina at Chapel Hill 2014). V našem primeru izraz 

korporacija uporabljamo v povezavi s kapitalskimi gospodarskimi družbami, ki jih v Sloveniji 

poznamo kot delniške družbe. 

Investopedia (2016) korporacijo definira kot pravno osebo, ki jo tvori skupina ljudi (torej tisti 

corpus, telo, kot Eno, ki ima pravne in siceršnje pravice in obveznosti). A pozor, saj se težave 

začenjajo, in sicer: korporacija je kot ločena pravna oseba ločena od svojih lastnikov. Poseduje 

– torej sama korporacija, ki začne nastopati kot oseba – precej zakonsko določenih pravic in 

obveznosti, ki so sicer enake fizičnim osebam in so ločene od ljudi, ki so ustanovili, vodijo ali 

tvorijo korporacijo. Te pravice in obveznosti korporacije (in ne ljudi, tudi ne njihovih 

lastnikov!) so: pravica do sklepanja pogodb; pravica, da kupuje in prodaja; pravica da lahko 

toži in je tožena ter dolžnosti spoštovati zakone in plačevati davke. V primeru kršitve zakona 

je lahko zakonsko preganjana in zakonsko kaznovana. Korporacija je – torej kot pravni subjekt 
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– lahko preganjana in kaznovana (podobno, ne pa identično kot posameznik ali posameznica 

ali skupina posameznikov in posameznic!). 

Korporacija ima dve veliki prednosti pred drugimi oblikami organizacije: korporacija je lahko 

nesmrtna (kar za ljudi ne velja, tudi če so v skupini) in njeni lastniki imajo omejeno odgovornost 

(ne pa neomejeno!). Obstoj korporacije ni omejen na življenjsko dobo njenih lastnikov (kot 

nesmrtna jih presega), saj se lastništvo korporacije prenaša (s prenosom delnic) lahko 

dobesedno v neskončnost. Omejena odgovornost lastnikov pomeni, da v primeru, ko 

korporacija nima v ozadju pogodbeno določenega osebnega jamstva, so njeni lastniki omejeni 

glede obveznosti do svojih upnikov in drugih dolžnikov samo do višine sredstev, ki jih imajo v 

korporaciji (WebFinance, Inc. 2016).  

Med korporacije štejemo: neprofitne, profitne in vladne organizacije. Profitne korporacije 

ustanovijo delničarji – lastniki, da bi zanje dosegale dobiček. Lastniki v korporaciji postavijo 

direktorski odbor, ki nato postavi in nadzira management korporacije (Investopedia 2016).  

Tri zanimive definicije korporacije so podali Bembič, časopis Finance in Galbraith: 

– Bembič (2012, 105) korporacijo definira kot »[…] zasebno združbo delničarjev, ki se 

povežejo in ustanovijo podjetje z namenom, da bi povečevali bogastvo«. Pri tem je treba 

poudariti, da je ključna naloga uprave, »[…] da podjetje vodi v interesu lastnikov in 

povečuje vrednost podjetja […]«. 

– Časopis Finance (2007) korporacijo definira kot gospodarsko organizacijo, ki je sestavljena 

iz več istovrstnih ali sorodnih podjetij zaradi monopolističnih ciljev.  

– Galbraith (1970, 74) pravi, da je namen korporacije ustvarjati posel, kot bi ga opravljal 

posameznik, vendar z dodatno sposobnostjo, da zbira in uporablja kapital številnih oseb. 

Prav ta skupina oseb pa korporaciji omogoča, da lahko opravlja zahtevnejše in 

kompleksnejše naloge, ki jih ne more uresničiti posameznik. Korporacija obenem ščiti 

dobavitelje kapitala z omejevanjem njihove odgovornosti do zneska njihove prvotne 

naložbe v korporaciji, omogoča jim glasovanje o pomembnih zadevah podjetja, določa moč 

in odgovornost managementa in jim omogoča nastop pred sodiščem, da popravijo krivice. 

Za povrh vsega pa je korporacija tudi nesmrtna. 

3.2 Kratka zgodovina razvoja ameriške korporacijske oz. korporativne identitete 

V 18. stoletju se je v ZDA pojem korporacija37 uporabljal v povezavi z umetnimi javnimi 

podjetji, katerim je država podelila koncesijo oz. jim je omogočila pridobitev ustanovitvenega 

korporacijskega akta za opravljanje javnih funkcij38 (Wells 2008). S koncem ameriške 

                                                 
37 Pojem in definicija korporacije sta bila v 18. stoletju prenesena v Ameriko iz Anglije in angleškega 

pravnega sistema, za katerega je veljalo, da je korporacije ustanovila država za opravljanje javnih funkcij 

in da so imele pravice in dolžnosti, ki jim jih je dodelila država (Krannich 2005). 

38 Sem spadajo kolonialne vlade, izobraževalne ustanove itd. 
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revolucije leta 1783 je bila državna koncesija vedno pogosteje podeljena tudi zasebnim 

korporacijam, ki so služile javnim funkcijam oz. so zadovoljevale družbene potrebe (na primer: 

banke, zavarovalnice, transportne korporacije in korporacije, ki so oskrbovale ljudi z vodo ali 

z elektriko, itd.). Pridobitev državne koncesije ni pomenila samo omogočanja opravljanja posla, 

ampak je bila največkrat tudi zagotovilo monopolne moči na svojem področju delovanja 

(Ripken 2011).  

Prevladujoča korporacijska teorija tistega časa je bila teorija korporacije kot umetne entitete 

(angl. artificial entity theory), ki se osredotoča na odnos med korporacijo in državo (Watts 

1991). Za to obdobje je značilna državna nadvlada nad korporacijami, ki se kaže kot pravica 

države do oblikovanja, nadziranja in omejevanja korporacij zaradi zaščite javnega dobrega 

(Ripken 2011). Ker so bile korporacije stvaritev države, je država imela moč, da je lahko 

spreminjala njihove pravice in dolžnosti (Krannich 2005). Skratka, tu je še vedno prisotno 

razmerje stvarnik (država) in stvaritev (korporacija). 

Absolutna moč države nad korporacijami se je začela krhati leta 1819, ko je vrhovni sodnik 

John Marshall v primeru Dartmouth College proti Woodward razsodil v korist korporacije 

Dartmouth College in tako obvezal državo, da upošteva sklenjene pogodbe s korporacijami 

(Wells 2008). John Marshall je bil tako prvi sodnik, ki je dodelil korporacijam ustavno zaščito 

pred državo. V tem pogledu je to zelo pomembna, prelomna točka v zakonodaji na področju 

korporacij. Sodnik Marshall je poudaril, da čeprav je korporacija umetna tvorba, je sestavljena 

iz individualnih oseb in te osebe imajo ustavne pravice. S tem, ko so z ustavo zaščitene pravice 

korporacij, so zaščitene tudi pravice individualnih oseb, ki se združujejo za umetno ustvarjeno 

entiteto (Shapiro in McCarthy 2011). 

S pomočjo Marshallove obsodbe in pod vplivom ekonomske teorije Adama Smitha (o katerem 

smo podrobneje spregovorili poglavju 2.3) se je v 19. stoletju uveljavila agregatna 

korporacijska teorija (angl. the aggregate entity theory) (Krannich 2005). V skladu s to teorijo 

sta Angell in Ames (Angell in Ames 1832, po Wells 2008) korporacijo definirala kot pravno in 

intelektualno telo (torej angl. body v ednini), ki prostovoljno združuje individualne 

posameznike pod skupnim imenom z namenom doseganja lastnih koristi39 (posamezniki so v 

množini). Pri tem se pravno in intelektualno telo (torej to eno) ne spreminja s spremembo svojih 

članov (njihove pluralnosti, števila, bogastva, revščine, umiranja itd.). Zaradi svojega namena 

pa lahko v nekaterih primerih korporacija uveljavlja celo/tudi državljanske pravice. Pod 

okriljem te miselnosti so korporacije dosegle moč, ki nima primerjave v dosedanji zgodovini. 

Edino, s čimer bi lahko korporacijo – razumljeno in postavljeno na te »pravne« načine – 

primerjali, so kvečjemu religiozne stvaritve, ki so opredeljene kot nesmrtne (denimo angeli, 

demoni itd., a tudi Bog). 

                                                 
39 Načelo koristnosti je osnova Benthamove utilitaristične etike in je pomemben element za razumevanje 

delovanja korporacij od 19. stoletja naprej.  
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Do sredine 19. stoletja je bilo dodeljevanje ustanovitvenega akta (oz. koncesije) korporacijam 

že pošteno skorumpirano. Zakonodajni postopek je bil pod vplivom političnih favoritizmov in 

podkupovanj (odvisno od obdobja do obdobja te ali one vlade, vladajoče elite in kaste itd.), 

čemur je sledil pojav korporacijskih monopolov (Ripken 2011). V odgovor na javno 

nezadovoljstvo so ZDA omogočile posplošen ustanovitveni akt, ki je omogočil ustanovitev 

korporacij brez zakonodajalčevega dovoljenja. Ripken (2011) pravi, da je posledica sprejetja 

posplošenega ustanovitvenega akta izguba državne moči nad korporacijo, ki sedaj ni več 

obstajala zaradi države, ampak zato, da bo uresničevala cilje posameznikov, ki so jo ustanovili.  

Če smo v primeru omenjenega sodnika iz 19. stoletja še lahko govorili o razmerju med 

korporacijo in državo, potem so se s to spremembo zadeve bistveno obrnile v prid korporacij in 

korporativnega prava oz. življenja korporacij (tudi na račun države, ki pri tem postane manj 

pomembna ali sploh nepomembna). Pri tem pa nikakor ne gre spregledati, da je sodstvo ZDA 

v 19. in 20. stoletju zelo blizu religiji (ZDA nimajo ločene države od religije!), kar pomeni tej 

ali oni obliki (protestantizem, kalvinizem itd., o čemer smo podrobno govorili v drugem 

poglavju naloge) religioznosti. Sam koncept korporacije je v tem pogledu nenehno nujno imeti 

v mislih kot pristno religiozni in ne samo pravni koncept/idejo, posledično »institucijo«, danes 

»organizacijo« (v managerskih teorijah). 

Možnost hitre ustanovitve korporacij, razvoj modela glasovanja40 delničarjev in zagotovitev 

omejene odgovornosti delničarjev so pripomogli k porastu števila korporacij (Wells 2008). 

Vendar je bilo njihovo število še vedno relativno majhno41.  

Velike korporacije, kot jih poznamo danes, so se oblikovale v okviru tako imenovanega gibanja 

Great Merger med letoma 1895 in 1904, ko so se različna majhna podjetja iz istih sektorjev 

horizontalno združevala (angl. merge, tudi danes je ta oznaka v obtoku) in tako tvorila ogromne 

korporacije z namenom monopolističnega obvladovanja trga. Več kakor 1800 podjetij se je v 

tem času združilo v 147 velikih korporacij (Wells 2008). Seveda niso vse konsolidacije 

(»konsolidacije« v pomenu angl. merge) uspele, vendar so tiste, ki so uspele, obvladovale trg 

več desetletij. Watts (1991) pravi, da ima gibanje »Great Merger« dve pomembni posledici, in 

sicer osredotočenost ameriškega gospodarstva na nekaj velikih centralističnih in birokratično 

vodenih korporacij ter vzpostavitev delniškega trga.  

Proti koncu 19. stoletja so korporacije v želji po zmanjševanju konkurence želele s kupovanjem 

delnic prevzeti (odkupiti) svoje konkurente, vendar so se pri tem soočile z zakonsko42 

                                                 
40 Model predvideva, da vsaka delnica predstavlja en glas. 

41 Na ameriški borzi so v tistem času kotirale le delnice korporacij iz tekstilne in železniške industrije, 

saj je bila večina proizvodnih podjetij še vedno relativno majhna (vrednosti so bile okoli 2 milijona 

dolarjev) (Watts 1991). 

42 ZDA je imela v tistem obdobju tri prevladujoče protimonopolne zakone: Shermanov zakon iz leta 

1890, Claytonov zakon iz leta 1914 in zakon Federal Trade Commission iz leta 1914.  
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omejitvijo (Watts 1991). Zakonodaja namreč ni dovoljevala korporaciji, da poseduje delnice 

druge korporacije, kar je preprečevalo konsolidacijo in preveliko koncentracijo moči v 

posamezni korporaciji, obenem pa je korporacijam onemogočalo nadaljnjo ekspanzijo (Millon 

1990). Nekatere zvezne države43 so v želji, da bi privabile korporacije v svojo zvezno državo 

(iz tujine, torej) in omogočile ekspanzijo že prisotnih korporacij, začele spreminjati svoje 

zakone in ne samo, da so omogočile korporacijam posedovanje delnic drugih korporacij, ampak 

so nasploh omilile državno regulacijo korporacij (Watts 1991). Podobne ali celo iste procese 

imamo na delu tudi danes, ko se govori o »investicijah« (tujih investicijah) ali pa o 

outsourcingu: le da gre za drugačne smeri gibanja korporacij in korporativnega kapitala. 

V tem delu bi radi izpostavili pomembno pravico, ki so jo leta 1886 pridobile korporacije na 

sodišču. V primeru Santa Clara proti Southern Pacific (celotno pravo ZDA je oblikovano 

empirično, torej iz posameznih sodb v konkretnih primerih, ki so nato posplošene, 

generalizirane) je vrhovno sodišče enačilo korporacijo z državljanom in ji s tem priznalo enake 

pravice, kot jih ima državljan ZDA skladno s 14.44 amandmajem ameriške ustave (Shapiro in 

McCarthy 2011). Nemara je ravno na tej točki prišlo do vidnega zasuka v naslednjem pomenu: 

če in ko korporacijo (ki je nesmrtno, nad-človeško, neko »skupnostno«, dejansko »družbeno« 

in torej »družba« telo) izenačimo s smrtnim, posameznim državljanom/državljanko, potem so 

dobesedno omogočene vse mogoče in po vrhu vsega še nemogoče igre – dobesedno – brez 

meja.  

S tem, ko sta sodišče in pravo začeli obravnavati korporacije kot državljane, so korporacije 

začele zahtevati vedno več državljanskih pravic (pozor: korporacije terjajo državljanske 

pravice, postale so državljani/državljanke!). S pomočjo razsodb sodišč so v naslednjih 

desetletjih pridobile naslednje ustavne pravice: 4. amandma jih ščiti pred neupravičenimi zasegi 

in preiskavami,45 5. amandma jih ščiti pred ponovnim sojenjem o isti zadevi,46 7. amandma jim 

dodeljuje pravico do sojenja s poroto,47 1. amandma pa jim dodeljuje pravico do svobode 

govora in svobode tiska48 (Ripken 2011). Sodišča pa niso omogočila korporacijam le 

                                                 
43 Prva takšna zvezna država je bil New Jersey leta 1889, kmalu se mu je pridružil Delaware, do leta 

1920 pa se je pridružilo še nekaj zveznih držav (Watts 1991). 

44 14. amandma je bil med drugim sprejet tudi zato, da bi osvobojenim sužnjem dal pravico do življenja, 

svobode, lastnine in enake sodne obravnave ter sodnega varstva (Cornell Law School 2016). 

45 Leta 1904 v primeru Hale proti Henkel. 

46 Leta 1977 v primeru United States proti Martin Linen Supply Co. 

47 Leta 1970 v primeru Ross proti Bernhard. 

48 Leta 2010 je v primeru Citizens United proti Federal Election Commission Vrhovno sodišče v skladu 

s 1. amandmajem ameriške ustave odločilo v korist Citizens United in tako korporacijam dalo pravico, 

da lahko porabijo neomejeno višino denarja za podporo ali za nasprotovanje kandidatom v političnih 

volitvah (Ripken 2011). S tem so korporacije dobile pravico do iste svobode govora, kot jo imajo 

državljani. 
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državljanskih pravic, ampak so jih tudi varovala pred državnimi zakoni, s katerimi je država 

poskusila omejiti državljanske pravice korporacij (prav tam).  

Velike korporacije so vstopile v 20. stoletje z razpršenim lastništvom in managersko upravo, ki 

do korporacij ni imela lastniških interesov (Watts 1991). Rast ogromnih korporacij, rast moči 

managementa in zmanjševanje moči delničarjev so omajali agregatno korporacijsko teorijo in 

dali prostor teoriji entitete (angl. real entity theory). Ta teorija poudarja, da je korporacija 

naravna tvorba, ki jo priznavamo ločeno od njenih lastnikov in obstaja neodvisno od države 

(Krannich 2005). S tem je bilo doseženo še nekaj dodatnega: nadziranje se je ločilo od lastništva 

korporacije.  

V nadaljevanju predstavljamo kratek pregled gospodarske zgodovine ZDA s poudarkom na 

gospodarskih dogodkih, ki so prispevali k preobrazbi korporacij v tehnostrukturo, ki je s 

pomočjo ukrepov in politike New Deala postala prevladujoča oblika korporacije do 

neoliberalnega obrata leta 1980. 

3.3 Kratek pregled gospodarske zgodovine ZDA od leta 1920 do leta 1970 (s 

poudarkom na New Dealu) 

Dvajseta leta 20. stoletja je spremljalo obdobje gospodarske rasti, nizke stopnje brezposelnosti, 

visoke vrednosti delnic, novih avtomobilov in širitev predmestij. Vse je kazalo, da je blaginja 

na dosegu vseh in da je revščina stvar preteklosti (Berkin idr. 2012, 622). 

Splošna blaginja je bila posledica hitre rasti avtomobilske, gradbene in filmske industrije ter 

industrije elektronike (Wilkison 2016). Upad rasti in prihodkov teh industrij je do leta 1927 

povzročilo zmanjšanje rasti celotnega gospodarstva (Berkin idr. 2012, 622). Padec dohodka 

prebivalstva je zmanjšal povpraševanje na trgu. Vendar upad povpraševanja ni bil alarmanten, 

saj je bil padec prikrit z visokimi vrednostmi delnic podjetij, ki so bila rezultat delniškega 

špekuliranja (Wilkison 2016).  

Mali in veliki investitorji so bili zaslepljeni z visokimi in hitrimi dobički na trgu vrednostnih 

papirjev in se zato niso ozirali na gospodarske kazalce. Množično so se zadolževali pri bankah 

in denar namenili nakupu novih delnic. Banke49 so dana posojila velikokrat zavarovale z 

vrednostnimi papirji in si obetale zaslužek iz obresti. Velika investiranja v vrednostne papirje 

in špekulacije so višala že tako previsoke in nerealne cene delnic, kar je prispevalo k iluziji 

                                                 
49 Banke so v samem osrčju kapitalističnega organizma. Ne samo, da omogočajo kroženje denarja, 

ampak tudi ustvarjajo nov denar s posojili (prav tam). Američani so v letu 1919 imeli za 100 milijonov 

dolarjev kreditov, leta 1929 pa že za 7 milijard dolarjev (Berkin idr. 2012, 622). To kaže na razmah 

kreditnega poslovanja. Bančni krediti so najbolj elastični element v denarni masi (Wilkison 2016). To 

pomeni, da je bila višja denarna masa v obtoku ravno zaradi kreditov. Ljudem se te številke niso zdele 

alarmantne, ker so verjeli v ameriško gospodarstvo, ki je delovalo stabilno, število brezposelnih pa je 

bilo nizko. 
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trdnega ameriškega gospodarstva (Wilkison 2016). Prepričani, da je ameriška borza vstopila v 

novo obdobje, v obdobje večne rasti delnic, niso pričakovali neizogibnega zloma ameriške 

borze. 

Newyorška borza se je 24. oktobra 1929 zlomila prvič, nato se je v naslednjih dneh in mesecih 

zlomila še nekajkrat. Kmalu zatem je ZDA zajela velika depresija,50 ki je bila rezultat 

neenakomerne gospodarske rasti, čezmerne proizvodnje, slabe porazdelitve dohodkov, 

čezmernega kreditnega zadolževanja in kreditnega krča bank51 (Berkin idr. 2012, 622). Velika 

depresija je zajela vse vidike ameriškega življenja, predvsem korporativnega, a to ni bilo najbolj 

razvidno, kot tudi še danes ni. 

Predsednik Hoover je bil velik podpornik laissez-faire52 in zato ni odobraval državne 

intervencije na trgu (kaj šele na področje korporacij in korporativnega). Prepričan je bil, da 

mora vlada v težkih časih zmanjšati svojo potrošnjo in varčevati, trg (korporativni in korporacij, 

seveda) pa se bo s časoma sam postavil v ravnovesje. Čeprav nerad je pod pritiskom Kongresa 

pristal na državno interveniranje na trgu. Državna sredstva je namenil stabilizaciji 

gospodarstva, saj je verjel, da bo denar iz podjetij prehajal na ljudstvo (takšno politiko 

imenujemo trickle down politika). Njegova pričakovanja se niso uresničila in pod njegovo vlado 

se je recesija prevesila v depresijo. Leta 1932 je republikanca Hooverja na predsedniških 

volitvah premagal demokrat Franklin Delano Roosevelt, ki je Američanom obljubljal New Deal 

in konec depresije (Wilkison 2016).  

New Deal je vseboval serijo ukrepov, ki so temeljili na ideji, da korporacije najbolje služijo 

javnosti in javnemu dobremu, če jih – in kolikor jih – nadzira država. Ravno zato se je v času 

Rooseveltove vlade začela nacionalizacija korporacij, ki so delovale na področju rudnikov, 

železnic, jeklarn, oskrbe s plinom, elektriko itd. (Jambrek 2013). Ta miselnost je bila v 

popolnem nasprotju s prejšnjo miselnostjo, ki je temeljila na konceptu laissez-faire, kjer je 

                                                 
50 Velika depresija označuje obdobje velikega števila brezposelnih ter velikega števila stečajev bank in 

podjetij v ZDA med letoma 1929 in 1941. Ameriški izvoz je bil leta 1933 najnižji od leta 1905. V času 

velike depresije je bilo okoli 90.000 stečajev podjetij, korporacijski dobički so padli za 60 % in 25 % 

aktivnega prebivalstva je bilo brezposelnih (Berkin idr. 2012, 622). Takratni ameriški predsednik 

Hoover je raje uporabil izraz depresija kot panika v upanju, da bo s tem omilil strah javnosti. 

51 Banke so v času blaginje odobrile veliko število tveganih posojil in vse bolj je kazalo, da ta posojila 

ne bodo vrnjena, banke pa bi v nekaterih primerih ostale z ničvrednimi zavarovanji iz naslova 

vrednostnih papirjev. Soočeni s slabim stanjem bank so komitenti množično dvigali prihranke z bančnih 

računov. Banke so imele zato težave z likvidnostjo in mnoge so se odločile za stečaj. S stečajem bank 

pa je veliko komitentov ostalo brez svojih življenjskih prihrankov. Banke so postale zelo previdne pri 

odobravanju novih posojil, kar je podjetjem in fizičnim osebam otežilo dostop do posojil. To in visoke 

obrestne mere FED-a so povzročile kreditni krč, ki je pahnil gospodarstvo v še večjo krizo in v nov val 

stečajev (Berkin idr. 2012, 623). 

52 Laissez-faire je politika liberalizma oz. svobodnega trga. Njeni podporniki so prepričani, da je 

depresija boleča izkušnja, vendar bi in bo s časoma trg sam vzpostavil ravnovesje. Zato je vsak poseg 

vlade na trg nezaželen. Za podpornike te ideologije pomeni majhna vlada največjo svobodo (Wilkison 

2016). 
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veljalo prepričanje, da korporacije najbolje služijo javni blaginji, če se država ne vmešava v 

njihovo poslovanje in so tako popolnoma ločene od državnih institucij.  

Pod okriljem predsednika Roosevelta je postalo glavno vodilo države pravičnejša distribucija 

bogastva, glavne naloge korporacij pa so bile vzpostavljanje delovnih mest, delovanje po 

zakonih in plačevanje davkov (Jambrek 2013). Zaradi slednjega lahko trdimo, da je Roosevelt 

zatrl esenco korporacij in jih prelevil v nekakšen instrument (tvorbo) države. 

Roosevelt je v času svojega predsednikovanja izpeljal dva programa New Deal, ki se med seboj 

bistveno razlikujeta, na kar pa lahko zgolj opozorimo. Prvi New Deal, ki je trajal od leta 1933 

do leta 1935, je bil nadaljevanje »trickle down« politike, ki jo je začel že predsednik Hoover. 

Cilja drugega New Deala pa sta bili oživitev množične potrošnje in izpeljava keynesianske 

ekonomske politike (Wilkison 2016). V nadaljevanju na kratko opisujemo nekatere ukrepe, ki 

so bili izvedeni med prvim in drugim New Dealom:  

– Zaradi prepričanja, da so nizke cene kmetijskih pridelkov posledica prevelike produkcije, 

je bil leta 1933 sprejet Zakon o reguliranju kmetijstva (AAA). Z njim je vlada poskušala 

spodbuditi povečanje cen kmetijskih proizvodov s plačilom kmetom, da proizvajajo manj. 

Na dolgi rok je bil učinek AAA koristen za srednje velike in velike farmarje (Wilkison 

2016). 

– Leta 1933 je bil sprejet Zakon o okrevanju nacionalnih industrij (NIRA) kot sredstvo za 

boj proti depresiji (Wilkison 2016). Zakon je vzpostavil temeljno strategijo New Deala za 

centralizirano načrtovanje industrijskih politik. V okviru zakona so ustanovili dve novi 

agenciji: Upravo za nacionalno okrevanje (angl. National Recovery Administration – v 

nadaljevanju NRA) in Upravo za javna dela (angl. Public Work Administration v 

nadaljevanju PWA).  

– Cilj NRA je bil stimulirati gospodarstvo z vladnim načrtovanjem: od industrije do 

industrije so določali minimalne plače, cene proizvodov in količine proizvedenih 

dobrin. Podjetja so z veseljem sprejemala te ukrepe, ker so jim omogočali fiksiranje cen 

in s tem povečanje dobičkov (Berkin idr. 2012, 630). NRA je nudila zaščito tudi 

delavcem: prepovedala je delo otrok ter določila minimalno plačo in največje število 

delovnih ur. Predvsem pa je NRA omogočala delavcem ustanavljanje sindikatov in tako 

kolektivna pogajanja (prav tam).  

– Cilj PWA je bil zmanjšati število brezposelnih preko javnih del. Država je najprej začela 

vlagati v velike gradbene projekte, s katerimi je spodbudila zaposlovanje gradbenih 

delavcev. Gradbeniki bi nato s svojim tržnim povpraševanjem ustvarjali nova delovna 

mesta v drugih panogah (Berkin idr. 2012, 630). Leta 1935 je z Zakonom o dotacijah v 

kriznih razmerah (angl. Emergency Relief Appropraiation Act) ustanovljena Uprava za 

razvoj javnih del (angl. Works Progress Administration – v nadaljevanju WPA) 

dopolnila PWA (Wilkison 2016). WPA je bil obsežen program z edinim ciljem 

zmanjševati število brezposelnih preko javnih del in s tem krepiti gospodinjstva, ki bi s 

povečanjem povpraševanja na trgu dvignila ameriško ekonomijo (prav tam). Čeprav je 
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imel PWA večjo ponudbo del kot WPA, je še vedno iskal in zaposloval predvsem 

delavce za gradbeni sektor. V času obstoja WPA (1935–1943) je pri projektih delalo 

okoli osem milijonov Američanov (Wilkison 2016).  

– Leta 1933 je bil sprejet Zakon o dolini reke Tennessee, s katerim je bila ustanovljena 

Uprava doline Tennessee (angl. Tennessee Valley Authority) s ciljem preoblikovati 

gospodarstvo v sedmih ruralnih zveznih državah ob reki Tennessee (Wilkison 2016). Z 

graditvijo hidroelektrarn in popravilom ali graditvijo jezov ter z urejanjem vodnega toka 

so poleg tega, da so ustvarili nova delovna mesta, vzpostavili tudi električno infrastrukturo 

do najbolj ruralnih delov. Prav nova infrastruktura je omogočila gospodarski razvoj tega 

območja (Berkin idr. 2012, 670). 

– Leta 1935 je bil sprejet Zakon o socialnem varstvu, ki je zagotavljal pokojnino delavcem, 

starim 65 let ali več, ter nudil finančno pomoč vzdrževanim otrokom, slepim, invalidom in 

brezposelnim (Berkin idr. 2012, 635).  

– Leta 1935 je bil sprejet Nacionalni zakon o delovnih razmerjih (angl. National Labor 

Relations Act), ki je z ustanovijo National Labor Relations Board zagotavljal53 delavcem 

vladno podporo pri pravici do sindikatov in do kolektivnih pogajanj, kar je povzročilo dvig 

plač delavcev v nekaterih panogah (Berkin idr. 2012, 636).  

– Leta 1935 je bil sprejet zakon »Wealth taxt act«, ki je dodatno obdavčil tiste, ki so letno 

zaslužili več kot 50.000 dolarjev. S temi novimi prihodki je država finančno pomagala 

brezposelnim. Tako je od leta 1935 redistribuiran del ekonomske politike zveznih držav 

(Berkin idr. 2012, 636).  

Zunanja grožnja, ki so jo med drugo svetovno vojno predstavljale Nemčija, Japonska in Italija, 

je Roosevelta in kongres odvrnila od fiskalne previdnosti. Amerika je storila vse, kar je bilo v 

njeni moči, da je iz druge svetovne vojne izšla kot zmagovalka. Konec druge svetovne vojne je 

končal tako začasne programe New Deala kot tudi depresijo. A poglavitni razlog za konec 

depresije niso bili programi New Deala, temveč visoke vladne investicije in finančna sredstva, 

ki so bila namenjena predvsem v vojaško gospodarstvo med drugo svetovno vojno. 

V treh desetletjih po drugi svetovni vojni je ameriška politika vpetega liberalizma54 

Američanom prinesla: visoko stopnjo rasti, nizko inflacijo, visoke plače, socialno varnost in 

najvišjo raven materialne blaginje (Manfred in Ravi 2010, 10). Visoka gospodarska rast ni bila 

le posledica ameriške politike, ampak tudi nespornega dejstva, da so bile vse največje 

gospodarske tekmice ZDA hudo oslabljene oz. uničene med drugo svetovno vojno. 

Gospodarska, politična in ekonomska moč ZDA niso imele primerjave v zgodovini (Chomsky 

2005, 28–29). 

                                                 
53 Zakon ni veljal za delavce v kmetijskem in storitvenem sektorju (Berkin idr. 2012, 636). 

54 Vpeti liberalizem pomeni, »[…] da so bili tržni procesi ter podjetniške in korporacijske dejavnosti 

obkroženi z mrežo družbenih in političnih omejitev in z regulativnim okoljem, ki sta včasih omejila, v 

drugih primerih pa utirala pot uresničitvi gospodarske in industrijske strategije« (Harvey 2012). 
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Ko govorimo o Rooseveltu in New Dealu, moramo omeniti tudi pomemben družbeni in 

politični premik – managersko revolucijo.55 Tiha revolucija, a vendar zelo pomembna 

revolucija, ki je bila opravljena brez bojev in brez manifestov, revolucija, ki je uničila moč 

kapitalista,56 rešila ameriški ideal kapitalizma in prinesla nove nosilce gospodarstva – 

managerje.  

Roosevelt je tako zaslužen, da je v želji po rešitvi ameriškega kapitalizma žrtvoval kapitalista 

in rešil ideologijo kapitalizma, ne pa tudi kapitalizma samega. Človeštvu je tako ostal 

kapitalizem brez nadzora kapitalista57 (Galbraith 1970, 98).  

Novi nosilec gospodarstva in rasti tako ni bil več kapitalist, ampak počlovečena korporacija, 

neumrljiva in grandiozna entiteta, ki je človeka prelevila v potrošnika in ga popeljala na pot 

rasti, napredka in blaginje pod vodstvom managerja. V tem času je postala gospodarska rast 

glavni imperativ in dolžnost države, manager simbol uspeha in moči, znanost z njenimi 

strokovnjaki pa nosilka napredka in odgovorov.  

V času New Deala je lastništvo pomembnih industrijskih sektorjev prešlo na državo, ki je tako 

postala lastnica korporacij. Ravno zato lahko govorimo o zatonu korporacij. Država je namreč 

ponovno podredila korporacijo vladi in njenim potrebam, s tem pa je bila tudi korporacijska 

politika podrejena vladni politiki. Vendar, ker je bila korporacija osvobojena bremena 

ustvarjanja dobička za lastnike (in kapitalista), se je lahko pod vodstvom managementa 

razvijala v smeri tehnostrukture (v smeri napredka in rasti).  

Državne korporacije so upravljali managerji v imenu države. Na tej točki je prišlo do 

pomembnega preseka med lastništvom in nadziranjem korporacij. Managerji, ki so bili nekdaj 

samo inženirji in so skrbeli za nemoten proces produkcije, so sedaj postali ključni akterji v 

upravljanju korporacije in korporacijske politike. Manager tako postane upravljavec in voditelj 

tistega, kar ni njegovo in za kar tako ne more biti niti odgovoren (Kuzmanić 2010, 60).  

3.4 Vzpon tehnostrukture 

Konsolidaciji velikih korporacij v 20. stoletju in hitrim tehnološkim inovacijam kapitalist kot 

posameznik ni bil več kos. Korporacija je potrebovala kapital, specializirano in tehnično znanje, 

načrtovanje in nadzorovanje. Novo nastalim potrebam korporacije je bila lahko kos samo 

                                                 
55 Več v Managerska revolucija (2010). 

56 Mnogim se še danes dozdeva, da živimo v kapitalizmu, vendar je kapitalizem že zdavnaj del 

zgodovine. Kapitalizem je temeljil na kapitalistih in njihovem osebnem kapitalu. V primeru uspeha ali 

neuspeha je kapitalist pridobil ali izgubil svoj osebni kapital. 

57 Kapitalist, ki je združeval lastništvo in nadzor nad lastnim kapitalom, se je umaknil šolanemu 

managerju. 



35 

skupina ljudi pod vodstvom managementa.58 Ravno manager tako postane nepopolno 

definirana oblast korporacije (Galbraith 1970).  

Vendar manager kot voditelj ni nosilec odločanja, ampak je odločanje v domeni skupine 

strokovnjakov. Oni so edini, ki posedujejo dovolj znanja in izkušenj, da lahko sprejemajo 

»dobre« odločitve. Prav iz strokovnjakov pa izvira moč tehnostrukture (Galbraith 1970). 

Galbraith (1970, 143) tehnostrukturo opiše kot kockasto strukturo, kjer so na vrhu delničarji, ki 

naj bi bili nosilci končne moči, sledijo zastopniki delničarjev, odbor direktorjev in vodilni 

uslužbenci oz. managerji. Na obeh straneh vodstvo podjetja podpirajo strokovne službe, kot so 

računovodstvo, oddelek za stike z javnostjo in drugi. Krivulja avtoritete nato pada navzdol do 

navadnih delavcih oz. proletariata. 

Tehnostruktura zahteva popolno avtonomijo59 odločanja. V želji po neodvisnosti in zaradi 

potreb po kapitalu se tako mora obračati na bankirja, edinega, ki tehnostrukturo lahko oskrbi s 

potrebnim kapitalom in nima nobene pravice odločanja (Galbraith 1970).  

Poglavitna cilja tehnostrukture sta zmanjšati tveganje finančne izgube in maksimirati rast 

tehnostrukture. V želji po doseganju načrtovanih in pričakovanih ciljev tehnostruktura 

uporablja različna orodja,60 kot sta nadzorovanje in določevanje tako prodajnih kot dobavnih 

cen61 in prodajnih količin (Galbraith 1970). Pri usmerjanju povpraševanja v želeno smer 

tehnostruktura uporablja propagando (to je Bernaysova propaganda, o kateri smo veliko 

povedali v drugem poglavju). Z njeno pomočjo so korporacije podredile potrošnika svojim 

potrebam in pri tem začele načrtno spreminjati vrednote potrošnika (Galbraith 1970, 14). Ravno 

v tehnostrukturi in njeni zahtevi po usmerjanju povpraševanja najdemo izvor današnje 

potrošniške družbe. 

Tehnostruktura temelji na načrtovanju in pričakovanju, zato ne more biti prepuščena surovemu 

trgu in ravno zato najbolje deluje v tesni povezavi z državo (točneje vlado: angl. government in 

ne angl. state), ki skrbi za: šolstvo,62 stabilnost plač, stabilnost cen in ureja skupno potrošnjo 

                                                 
58 Galbraith (1970, 73) med managerje prišteva: predsednika, podpredsednike, vodje oddelkov in druge 

uradnike v organizaciji. 

59 Tehnostruktura je edina, ki ima popolne informacije in je zato edina, ki lahko sprejme dobro odločitev. 

Kakršnokoli vmešavanje delničarjev, sindikatov ali države v poslovanje korporacije je škodljivo in 

nezaželeno (Galbraith 1970).  

60 Tehnostruktura ne pozna naključja in tveganja ali podrejanja tržnim zakonitostim. Množična 

proizvodnja, ki spremlja tehnostrukturo in temelji na dragi tehnologiji, namreč nujno zahteva podreditev 

trga načrtovanim in tako pričakovanim ciljem tehnostrukture.  

61 Določala je tako cene dobaviteljev surovin in cene delovne sile kot tudi cene, po katerih se prodajajo 

dobrine (Galbraith 1970). 
62 Industrijski sistem je spodbudil ogromno ekspanzijo izobraževanja, vendar predvsem na tistih 

področjih, ki najbolj koristijo potrebam industrijskega sistema in najmanj sprašujejo za njegovimi cilji 

(Galbraith 1970, 345). 
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(Galbraith 1970, 287). Posledici vladne podpore tehnostrukturi sta bila prevlada malega števila 

velikih korporacij (oligopolov) na trgu in nepopoln oz. nasploh nedelujoč trg63 (Galbraith 

1967). Prav zaradi svoje velikosti64 so postale »[…] monopsony – edini kupec tam, kjer kupuje, 

in monopol – edini prodajalec, kjer prodaja« (Galbraithu 1970, 75).  

S temeljnim ciljem rasti industrijskega sistema65 se je kmalu identificirala tudi vlada, ki je v 

rasti gospodarstva videla napredek in ugled. Vlada je zato z navdušenjem spodbujala 

gospodarstvo ter se veselila njegove ekspanzije in rasti (Galbraith 1970, 162). Ravno tako je 

družba sprejela dejstvo, da je gospodarska rast družbena naloga. S tem, ko so se vsi strinjali, da 

je rast dobro in kot taka vrednota, ki jo je treba zasledovati, je cilj industrijskega sistema dobil 

tudi družbeni pomen in konsenz. Tako je postala konstantna rast (primarno cilj industrijskega 

sistema) eden od glavnih imperativov naše dobe.66 

Ko celotna družba zasleduje enak cilj, sta koordiniranje zaposlenih in usmerjanje potrošnikovih 

želj veliko lažji. Zaposleni opustijo svoje sebične cilje, da lahko sledijo višjim družbenim ciljem 

organizacije. Prav tako se zlahka identificirajo s cilji korporacije, do katere začnejo gojiti 

pripadnost (Galbraith 1970, 127). Močna identifikacija delavcev s cilji podjetja obenem 

zmanjšuje moč sindikatov oziroma nasploh preprečuje njihov nastanek, zaradi česar postane 

industrijsko načrtovanje še zanesljivejše (Galbraith 1970, 146). 

Splošno sprejeto prepričanje je, da se industrijski sistem identificira s cilji oz. vrednotami 

družbe in se prilagodi njenim potrebam. Če pogledamo zgodovino zadnjih sto let, bomo opazili, 

da do neke mere to res velja, vendar pa velja tudi obratno, da industrijski sistem prilagaja cilje 

družbe svojim potrebam. Kot trdi Galbraith (1970, 319), je industrijski sistem svoje potrebe 

priročno uskladil z družbenimi vrlinami in človeškim prosvetljenstvom. Tehnostruktura je 

potrebovala družbo, ki si je postavila naslednje cilje: učinkovita proizvodnja blaga, želja po 

naraščanju proizvodnje, širitev potrošnje, želja po materialnih dobrinah namesto brezdelju, 

brezpogojna zavzetost za tehnološke spremembe, avtonomija za tehnostrukturo ter ustrezna 

ponudba šolane in izobražene delovne sile; in prav takšno družbo je s pomočjo države tudi 

ustvarila.  

                                                 

63 Še vedno je namreč veljala miselnost svobodnega trga, ki naj bi temeljil na ravnotežju ponudbe in 

povpraševanja (Galbraith 1970). 

64 Podjetje mora biti zadosti veliko, da lahko prevzame velike obveznosti za kapital, ki ga zahteva 

sodobna tehnologija. Prav tako mora biti firma dovolj velika, da lahko nadzoruje trg (Galbraith 1970, 

78). 

65 Ko Galbraith (1967) govori o industrijskem sistemu, ima v mislih 500 do 600 velikih ameriških 

korporacij, ki so v šestdesetih letih 20. stoletja proizvajale približno dve tretjini vseh proizvedenih 

industrijskih izdelkov na območju ZDA (Galbraith 1970, 10). 

66 Družba in vlada si danes ne moreta dovoliti dvoma v koristnost povečevanja proizvodnje (rast), ki je 

edini relevantni pokazatelj uspešnosti neke družbe. Če naraščajoča proizvodnja ne bi bila več osrednje 

družbeno in politično vprašanje, potem potrebe industrijskega sistema ne bi imele avtomatične prednosti 

pred vsemi drugimi vprašanji (Galbraith 1970).  
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Končna vizija industrijskega sistema je bila ukinitev ločnice med državo in organizacijami. 

Država bi tako postala en velik sistem, kjer bi bile na koncu vse organizacije med seboj 

povezane in bi bila vsaka organizacija podaljšek druge organizacije (Galbraithu 1970, 292). 

Moč, ki jo je bila deležna država v povezavi s korporacijami tako v družbenem kot v 

gospodarskem pogledu, je trajala vse do izvolitve ameriškega predsednika Ronalda Reagana 

leta 1981. Reagan je obudil ideologijo laissez-faire in osvobodil korporacijo vpliva države. Pri 

tem mislimo na vrnitev korporacije v klasičnem pomenu (ko ni več tehnostrukture). 

V nadaljevanju podajamo pregled historičnih dogodkov (predvsem gospodarskih) od leta 1970 

do leta 1989, da bi prikazali razloge za spremembo politike iz New Deala v neoliberalizem, 

katerega posledica je ponovna oživitev korporacij. 

3.5 Kratek pregled gospodarske zgodovine ZDA od leta 1970 do leta 1989 (s 

poudarkom na neoliberalističnem obratu) 

Korporacije so bile v začetku 20. stoletja omejene na naslednje industrijske sektorje: železnice, 

ladjarstvo, jeklarne, pridobivanje in rafiniranje petroleja ter delno rudarstvo. Do sedemdesetih 

let 20. stoletja so korporacije že skrbele za zadovoljevanje večine potreb družbe.  

Zlata doba vpetega liberalizma (liberalizem pod nadzorom države, kar je ustvaril Roosevelt z 

New Dealom) se je končala leta 1970 s hudo gospodarsko krizo in očitno politično napetostjo 

med tradicionalno levico (organiziranimi delavci in političnimi strankami, ki so zagovarjale 

družbeno solidarnost) in študentskim gibanjem (željnim individualnih svoboščin), ki sta 

zahtevali politične spremembe (Harvey 2012, 58). 

Takratni ameriški predsednik in keynezianec Richard Nixon (predsednik ZDA od leta 1969 do 

leta 1974) se je z gospodarsko krizo spopadel tako, da je leta 1971 porušil mednarodno 

gospodarsko ureditev (t. i. sistem Bretton Woods), ukinil konvertibilnost dolarja v zlato,67 

povišal davek na uvožene produkte, znižal avtomobilske trošarine, vpeljal davčni dobropis za 

poslovne investicije in znižal davke na dohodek fizičnih in pravnih oseb z namenom stimulacije 

gospodarstva (CQ Almanac 1994). V želji po zajezitvi inflacije je vpeljal 90-dnevno zamrznitev 

plač in cen (Chomsky 2005, 136). Nižja brezposelnost in nadzorovana inflacija sta kazali uspeh 

Nixonove politike.  

Leta 1973 so članice OPEC uveljavile naftni embargo. Zaradi zvišanja cen nafte in odvisnosti 

ameriškega gospodarstva od nafte se je ponovno pojavila inflacija. Od leta 1973 pa vse do leta 

1981 so bile ZDA pod vplivom visoke stopnje inflacije in posledično nestabilnosti cen.  

                                                 
67 Ukinitev konvertibilnosti dolarja v zlato je povzročilo devalvacijo dolarja glede na ostale valute in 

zvišalo izvoz ameriških produktov (CQ Almanac 1994). 
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Naftni šok, visoka inflacija, naraščajoča brezposelnost in padec dobičkov korporacij so utirali 

pot novi vrsti liberalcev, ki so rešitev videli v oživitvi stare liberalne teorije pod novimi pogoji 

globalizacije (Manfred in Ravi 2010, 9). Ti tako imenovani neoliberalci so se zavzemali za 

širjenje ideologije neoliberalizma, ki poudarja prosti trg in prosto trgovino.  

Ameriški predsednik Jimmy Carter (predsednik ZDA od leta 1977 do leta 1981) je, čeprav 

nelagodno, z deregulacijo68 gospodarstva odgovoril na stanje stagflacije, ki je prevladovalo v 

sedemdesetih letih 20. stoletja na ameriškem trgu (Harvey 2012, 33–35). Njegovi deregulativni 

ukrepi niso odpravili inflacije, zaradi česar je Paul Volcker, predsednik ameriških Zveznih 

rezerv, oktobra leta 1979 sprožil drakonski premik v ameriški monetarni politiki (Harvey 2012, 

34). Ravno zaostritev69 ameriške monetarne politike velja za ključni dogodek obrata k 

neoliberalizmu (Bembič 2012, 73).  

Cilj nove monetarne in fiskalne ameriške politike je bila zadušitev inflacije ne glede na 

posledice na stopnjo brezposelnosti. Bembič pravi, da so se ameriške oblasti »[…] odločile 

razrešiti protislovje med kapitalističnim discipliniranjem in poskusi ohranjanja polne 

zaposlenosti, s tem da so se odpovedale polni zaposlenosti in dokončno pokopale keynezianski 

projekt« (Bembič 2012, 73–74). 

Leta 1981 je bil za ameriškega predsednika izvoljen Ronald Reagan, ki je bil velik podpornik 

neoliberalizma. V svojem prvem govoru 20. januarja 1981 je izjavil: »V tem času krize vlada 

ni rešitev za naše težave, vlada je problem« (Manfred in Ravi 2010, 24). Verjel je, da bo njegov 

neoliberalistični program za ekonomsko okrevanje rešil ameriško gospodarstvo in ameriške 

sanje. V programu je napovedal davčno reformo, zmanjšanje državne porabe, deregulacijo 

gospodarstva in tudi povečanje porabe državnega denarja v vojaške namene (Manfred in Ravi 

2010, 27). Svoje napovedi je Reagan v času mandata tudi uresničil (Harvey 2012): 

– dereguliral je gospodarstvo, kar je podjetniškim interesom odprlo nove prostore nebrzdanih 

tržnih svoboščin; 

– izpeljal je davčno reformo, ki je znižala davčno stopnjo najvišjih prihodkov (tako 

korporacij kot fizičnih oseb); 

– povišal je državne izdatke v vojaške namene;70 

                                                 
68 Glej zakon Airline Deregulation Act iz leta 1978, ki je odstranil velik del državnega nadzora iz 

komercialnega letalstva. Podobne posledice je imel na železniško industrijo zakon The Staggers Rail 

Act, sprejet leta 1980. Pomemben je tudi zakon Depository Institutions Deregulation and Monetary 

Control Act, sprejet leta 1980, ki je zmanjšal nadzor vlade nad obrestnimi merami depozitov in 

prihrankov v bankah (Berkin idr. 2012, 327). 

69 Ko govorimo o zaostritvi monetarne politike, govorimo o zvišanju realnih in nominalnih obrestnih 

mer. Ravno visoke obrestne mere so povzročile globoko gospodarsko recesijo, posledica katere je bila 

tudi visoka stopnja brezposelnosti, ki je oslabila ekonomsko in politično moč delavskega razreda in tako 

omogočila stabilizacijo gospodarstva in političnih razmer (Bembič 2012, 73–74). 
70 Nižji davčni prihodki in visoki državni izdatki za vojaške namene so povzročili največji državni 

primanjkljaj v zgodovini ZDA (vsaj do takrat) (Harvey 2012). 
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– pokazal71 je, da sindikati in delavska moč nimajo kaj iskati na mobilnem,72 svobodnem 

trgu. Zaradi politike, uperjene proti sindikatom in delavski moči, je trg dela sprejel svojo 

fleksibilnost; 

– zmanjšal je programe in politike, namenjene revnemu sloju prebivalstva, in njihovo 

upravljanje prenesel z zveznih držav na posamezne države (Manfred in Ravi 2010, 34–35). 

Med letoma 1984 in 1987 je delniški trg, predvsem zaradi špekulacij, ponovno zacvetel 

(Manfred in Ravi 2010, 31–32). Ljudi so ponovno zaslepili hitri donosi in visoki dobički, cene 

delnic so bile precenjene in ponovno se je trg zlomil leta 1987. Ljudje so si zaželeli strogega 

regulativnega nadzora države, a tokrat njihove želje niso bile uslišane.  

Za Reaganovo administracijo so značilni ukrepi, ki so za vedno preobrazili ameriško politiko, 

gospodarstvo in kulturo. Predvsem pa so zakoni v korist korporacijam, ki so bili sprejeti v času 

njegovega mandata, spodbudili, utemeljili in upravičili korporacijsko moč. Neoliberalizem oz. 

doktrina svobodnega trga se je kot nova ekonomska pravovernost, ki upravlja javno politiko na 

državni ravni, uveljavila pod njegovim predsednikovanjem (Harvey 2012, 33).  

3.6 Neoliberalizem 

V nadaljevanju predstavljamo politiko in ideologijo neoliberalizma, ki sta pomembni z vidika 

razumevanja ponovnega vzpona korporacij v klasičnem pomenu in povečevanja njihove moči 

v zadnjih 35 letih. Brez neoliberalizma namreč današnje korporacijske vrednote ne bi bile tudi 

ključne družbene vrednote. Obenem je neoliberalistična ideologija pomembna z vidika 

vrednote svoboda (ključna današnja vrednota) in današnjega medijskega in političnega 

govorjenja.73  

                                                 

71 Leta 1981, ko je sindikat letalskih kontrolorjev stavkal, se je Reagan odločil za odpust vseh 11.000 

zaposlenih, s čimer se je končal družbeni dogovor med korporacijsko in sindikalno močjo, ki je vladala 

od šestdesetih let 20. stoletja (Manfred in Ravi 2010, 33–34). Nadalje se je Nacionalni svet za delovna 

razmerja (ki je bil v tridesetih letih 20. stoletja vzpostavljen, da bi reguliral razmerje med kapitalom in 

delom) spremenil v sredstvo za demontažo in deregulacijo delavskih pravic. Ker je poslovni svet menil, 

da so bile odločitve, sprejete v sedemdesetih letih 20. stoletja, preveč naklonjene delavcem, je bilo leta 

1983 razveljavljenih 40 % teh odločitev (Harvey 2012, 72). 

72 Z možnostjo mobilnosti kapitala se je oslabil pogajalski položaj delavcev, saj so korporacije obvladale 

stavke že z grožnjo selitve proizvodnje (Harvey 2012, 73). Delavski razred je izgubil svojo moč in se 

vdal željam korporacij oz. trgu. Fleksibilna delovna sila je postala realnost in konstanta neoliberalne 

retorike, saj, kot poudarjajo neoliberalci, pomanjkanje fleksibilnosti ne škoduje le korporacijam, ampak 

tudi delavcem (Harvey 2012, 74). 
73 To govorjenje ni skladno z vladnim delovanjem. Neoliberalizem, ki v svojem bistvu je politika 

svobodnega trga, se v praksi kaže kakor vladna podpora in spodbujanje največjih korporacij, kar je v 

bistvu neokonservativizem (mit svobodnega trga tako še danes ostaja samo mit).  
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Pojem neoliberalizem so po drugi svetovni vojni prvič uporabili nemški ekonomisti in učenjaki, 

povezani s Freiburško šolo, in je v svojem bistvu program ponovne oživitve klasičnega 

liberalizma74 (Manfred in Ravi 2010, IX).  

Po prvi svetovni vojni se je v vseh gospodarsko razvitih državah pojavila takšna ali drugačna 

oblika socializma,75 v katerem sta liberalistični ideal svobode zamenjala ideala blaginje in 

enakosti. V Ameriki so si keynezianci prisvojili naziv liberalci, zaradi česar so si klasični 

liberalci nadeli ime neoliberalci. Keynezianci so kot razlog velike depresije izpostavili 

nestabilnost liberalnega svobodnega trga in liberalce potisnili v zgodovino. Vendar se zvesti 

zagovorniki teorije Adama Smitha, svobode76 ter nezmotljivega in pravičnega svobodnega trga 

niso vdali in so vsa leta delovali predvsem v avstrijski in nato v čikaški ekonomski šoli.  

Harvey (2012, 7) neoliberalizem definira kot teorijo » […] politično-ekonomskih praks, ki 

pravi, da do človeške blaginje najhitreje pridemo z osvoboditvijo individualnih podjetniških 

svoboščin in veščin v institucionalnem okviru, ki ga zaznamujejo močne pravice do zasebne 

lastnine, prosti trgi in prosta trgovina« (neoliberalizem je v tej definiciji zelo podoben definiciji 

korporacije iz poglavja 3.1). Skratka, korporacije so tiste, ki zagotavljajo blaginjo, in zato je 

nujno, da so svobodne). Harvey (2012, 29) nadalje pravi, da lahko »neoliberalizacijo razumemo 

bodisi kot utopični projekt udejanjanja teoretske zasnove preureditve mednarodnega 

kapitalizma bodisi kot politični projekt ponovne vzpostavitve pogojev za akumulacijo kapitala 

in za obnovo moči ekonomskih elit«. 

Nosilci77 in glavni zagovorniki neoliberalizma so med drugimi korporacije, ki so s pomočjo te 

ideologije zavladale in podredile svet svojim potrebam. Seveda so svojo moč opravičile s 

pomočjo ekonomske teorije Adama Smitha, utilitarističnega načela koristnosti in protestantske 

etike. Vse te ideje pa so lahko spretno prodale svetu s pomočjo Bernaysove propagande. Sedaj 

                                                 

74 Liberalistična ideologija se je uveljavila v 18. in začetku 19. stoletja, vendar, kot poudarjajo liberalci, 

ni nikoli resnično zaživela, saj je bilo gospodarstvo vedno pod vplivom države (Mises 2002, 1). 

Liberalizem poudarja svobodo kot najvišji cilj in posameznika kot najvišjo družbeno entiteto (Friedman 

2011, 4). Filozofija klasičnega liberalizma je postavila temelj za presojo pomena in vrednosti 

posameznikove svobode, zasebne lastnine in prostih trgov (Ebeling 2012, 125). 

75 Ni ga liberalca, ki ne bi gojil prezira do kakršnekoli oblike socializma. Po njihovem mnenju je 

pomanjkanje jasnih zasebnolastniških pravic ena od največjih institucionalnih ovir na poti h 

gospodarskemu razvoju in večji človeški blaginji. Zato sta nujni privatizacija in vzpostavitev 

zasebnolastninskih pravic kot zaščita pred tistim, kar Harvey imenuje »tragedija skupnega« (Harvey 

2012, 88). 

76 Beseda svoboda ima pri Američanih posebno mesto. Harvey (2012, 56) trdi, da je svoboda kakor 

gumb, »[…] ki ga elite pritisnejo za odprtje vrat do množic […]« in s sklicevanjem na svobodo 

utemeljujejo svoja dejanja. 
77 Nosilci neoliberalne ideologije so globalne oblastne elite. To so managerji, direktorji velikih 

transnacionalnih korporacij, korporativni lobisti, vplivni novinarji, strokovnjaki za odnose z javnostmi, 

intelektualci, publicisti, zvezdniki, visoki državni uradniki in politiki. Kot zagovorniki neoliberalizma ti 

posamezniki polnijo javni diskurz z idealizirano podobo sveta potrošništva in prostega trga. Obenem 

poudarjajo, da je globalni trg nujen za ustvarjanje boljšega sveta (Manfred in Ravi 2010, 11). 
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lahko razumemo, zakaj je bil zgodovinski predtekst pomemben z vidika razumevanja naloge in 

korporacij. 

Chomsky (2005, 15), eden od največjih kritikov neoliberalizma, definira neoliberalizem kot 

odločujočo politično-ekonomsko paradigmo našega časa, ki se nanaša na politiko in procese, 

po katerih je sorazmerni peščici zasebnih interesov dopuščeno nadzirati toliko družbenega 

življenja kot lahko, s ciljem povečati osebni dobiček. 

Načela liberalizma oz. njegovega naslednika neoliberalizma je pregledno obrazložil eden od 

najvplivnejših članov avstrijske šole Ludwig Heinrich Edler von Mises (1881–1973) v knjigi 

Liberalizem iz leta 1927. Ta načela so: 

– zasebna lastnina, to je zasebno lastništvo proizvajalnih sredstev (Mises 2002);  

– svoboda, in sicer svoboda vsakega posameznika brez razlike. Mises (2002) to svobodo 

povezuje z delitvijo dela (koncept Adama Smitha), torej svobodo, da se posameznik v želji 

po izboljšanju svojega položaja svobodno vključi v delitev dela in tako zasleduje svoje 

cilje. Warren Brookes, ameriški novinar in neoliberalec, je trdil, da je svoboda bistveni 

pogoj blaginje, ekonomske rasti in vsesplošnega naraščajočega življenjskega standarda 

(Williams 2012, 28). Zato mora svet spodbujati primerne pogoje, da se bo svoboda krepila;  

– mir, in sicer odprava in ukinitev nasilja v človeških odnosih. Vojna je za liberalce uničenje, 

medtem ko je mir obdobje ustvarjanja. Liberalci so prepričani, da se lahko posameznik le 

v obdobju miru počuti dovolj varnega, da usmeri svoj um in prizadevanja v ustvarjalne 

izboljšave človekovega položaja (Mises 2002);  

– enakost, in sicer enaka osebna in politična svoboda pred zakonom78 (Mises 2002); 

– neenakost bogastva in dohodka, kar pomeni, da je gmotni položaj vsakega posameznika v 

družbi odvisen od njegovega uspeha pri služenju drugim v sistemu delitve dela, pri čemer 

sorazmerni dohodek in gmotni položaj posameznikov odražata njihove neizogibno različne 

dosežke pri tem prizadevanju (Ebeling 2012, 116); 

– vlada z omejitvami, kar pomeni, da je politična avtoriteta omejena na zagotavljanje miru 

ter varovanje svobode in lastnine slehernega posameznika pred oskrumbo in nasiljem s 

pomočjo organov represije (Mises 2002);  

– demokracija, ki je edini politični sistem, ki zagotavlja mirne volitve in mirno menjavo 

vlade (Mises 2002). Liberalizem oz. neoliberalizem zagovarja obstoj politične oblasti, ki s 

pomočjo sistema kaznovanja zagotavlja mir in varuje zasebno lastnino. Kot smo v nalogi 

že povedali, demokracija upravičuje propagando za ustvarjanje soglasja večine. 

                                                 

78 Neoliberalne politike povzročajo vedno večjo družbeno neenakost. Dostop do sodstva je teoretično 

nominalno egalitaren, v praksi pa je izjemno drag. Rezultat tega je, da je pravica velikokrat na strani 

tistih, ki imajo denar (Harvey 2012, 104). S tem neoliberalizem ogroža pravno enakost, nujno za 

verodostojno demokracijo (Chomsky 2005, 19). 
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Osrednji vrednoti neoliberalizma sta svoboda79 posameznika in zasebna lastnina. Teh vrednot 

po mnenju neoliberalcev niso ogrožali oz. ne ogrožajo samo fašizem, diktature in komunizem, 

temveč tudi vse oblike državne intervencije, ki dobrobit družbe oziroma naroda postavijo na 

prvo mesto. Za neoliberalce namreč ni politične svobode, če ni gospodarske svobode (pri tem 

lahko opozorimo, da gre za enačenje človeške svobode z enačenjem svobode gospodarskega 

subjekta, pri čemer lahko v ozadju leži misel, da človek ni nič drugega kakor gospodarski 

subjekt).  

Država je torej v očeh neoliberalcev vedno despotska in tiranska. Iz tega razloga je njena edina 

naloga varovati individualne svoboščine in zasebno lastnino (Friedman 2011, 2). Vse ostale 

potrebe mora zadovoljevati trg, ki jih lahko zadovolji učinkoviteje in pri tem upošteva 

preference posameznikov (skratka, pred tiranijo države nas rešuje zasebno podjetništvo). 

Friedman (2011, 14) trdi, da če želimo, da bo posameznik imel največjo svobodo, morata biti 

politična in ekonomska moč ločeni entiteti. Samo če sta ločeni entiteti, lahko uspešno nadzirata 

druga drugo. 

Ekonomsko moč lahko zagotovimo le z ekonomsko svobodo, ki jo omogoča svobodni trg, ki 

ga ne sme omejevati nobena država (Friedman 2011, 14). Zato je nujno, da vlada odstrani 

kakršnekoli omejitve glede prostega gibanja kapitala med gospodarskimi sektorji, regijami in 

državami, izjema so le področja, ki so ključna za nacionalni interes (kakorkoli ga opredelimo) 

(Harvey 2012, 89). Le če bo trg svoboden, bo lahko ekonomska moč nadzirala in zmanjševala 

politično moč, in obratno (posledično bo lahko posamezniku zagotovljena največja možna 

svoboda). Chomsky (2005, 8) trdi, da je to mit, ki ga »[…] neoliberalistična ideologija tako z 

besedami kot tudi, če je potrebno, z »gorjačo« razširja po svetu«. 

Opazimo, da je neoliberalizem v svojem bistvu politika svobodnega trga. Neoliberalci so 

prepričani, da je le svobodni trg pravični, racionalni in demokratični distributor dobrin in uslug. 

A ne samo to. Svobodni trg je edini, ki bo zagotovil konkurenčno, racionalno, učinkovito in 

pravično ekonomijo (Friedman 2011). Ravno te vsemogočne lastnosti svobodnega trga 

zahtevajo brezpogojno vero vanj in v njegovo »nevidno roko« (koncept Adama Smitha). Zato 

je sumljivo in nedopustno kakršnokoli dejanje, ki se vmešava v korporativno prevlado v družbi, 

saj je to vmešavanje v delovanje svobodnega trga (Chomsky 2005, 16). Ker je trg dober in 

pravičen, kakršnakoli dejanja ali zahteve, ki omogočajo vzpostavitev svobodnega trga, ne 

potrebujejo zagovarjanja. Po Chomskem (2005, 14–15) zato neoliberalci z ideologije80 

                                                 
79 Ideologija neoliberalizma se naslanja na ameriško tradicijo in kulturne vrednote, ki nadvse cenijo 

besedo svoboda. Zato velik del neoliberalistične propagande temelji na besedi svoboda in se predstavlja 

množici kot edina politika, ki lahko zagotovi individualne svoboščine. Kaj bo posameznik s to svobodo 

počel, liberalca ne zanima. Prav tako ga ne zanimata niti etičnost niti etično presojanje dejanj 

posameznika, le-ti sta stvar vsakega posameznika in zakonskih omejitev (Friedman 2011, 11). 
80 Izraz ideologija lahko opredelimo kot skupne ideje, vrednote in prepričanja, ki si jih deli določena 

skupina ljudi in jih vodilni sprejmejo kot resnico. Ideologije nam mnogokrat prikazujejo, kakšen bi 
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svobodnega trga opravičujejo vse (od rušenja javnega izobraževanja in programov socialnega 

varstva do nižanja davkov za bogate in zavračanja predpisov o varstvu okolja). 

Neoliberalizem se manifestira kot konkretna množica javnih politik: deregulacije 

(gospodarstva), liberalizacije (trgovine in proizvodnje) in privatizacije (podjetij v državni 

lasti). S tem so nadalje povezane (Manfred in Ravi 2010, 14):  

– politika zmanjševanja davkov (posebej za korporacije in ljudi z visokimi dohodki): 

posledica tega je po Harveyu (2012, 24) naraščajoča družbena neenakost;81 

– politika racionalizacije javnih služb in socialnih programov: zaradi državnega umika iz 

zagotavljanja blaginje in zmanjšanja vloge države v zdravstvu, javnem šolstvu, socialnih 

storitvah in na drugih področjih se poveča revščina med prebivalstvom (Harvey 2012, 102); 

– politika fleksibilizacije trga dela: posledica fleksibilnega trga delovne sile so nižje mezde, 

povečana negotovost glede zaposlitve, v mnogih primerih pa tudi izguba zaščite zaposlitve 

in nadomestil za brezposelnost (Harvey 2012, 101); 

– monetarna politika, ki zasleduje nizko inflacijo: osrednja cilja takšne politike sta stabilnost 

in trdnost denarja. Država zato ne sme dovoliti večjih stečajev v finančnem sektorju. 

Državna moč in davkoplačevalski denar sta bila zato pogosto uporabljena pri reševanju 

podjetij ali preprečevanju finančnih polomij82 (Harvey 2012); 

– politika krčenja javnega sektorja; 

– politika zmanjševanja moči sindikatov: v imenu individualne svobode izoliranega delavca 

morajo biti neodvisni sindikati ali druga družbena gibanja disciplinirani ali uničeni (Harvey 

2012); 

– politika odpravljanja omejitev za globalne finančne in trgovinske tokove.  

Z izvolitvijo Ronalda Reagana leta 1981 in pod vodstvom Miltona Friedermana se je 

neoliberalizem kot nova gospodarska pravovernost in edina prava ekonomska politika iz 

svojega centra ZDA širil po vsem svetu pod načeli washingtonskega konsenza. Chomsky (2005, 

27) opredeli washingtonski konsenz kot vrsto tržno usmerjenih načel, ki so jih leta 1989 

pripravile vlada ZDA in mednarodne finančne institucije pod vodstvom ameriških korporacij, 

da bi povsod po svetu širile neoliberalistična načela, in sicer liberalizacijo trgovine in financ, 

tržno svobodo, zajezitev inflacije, zavarovanje zasebne lastnine, deregulacijo gospodarstva, 

zmanjšanje državne potrošnje in privatizacijo (Bembič 2012, 74). Mednarodne institucije in 

                                                 
moral biti svet, in pri tem uporabljajo svoje resnice (ideje), da usmerjajo ravnanje ljudi (množic) 

(Manfred in Ravi 2010, 11). 

81 Svojo trditev Harvey (2012, 25) podpre z dejstvi, da je po vpeljavi neoliberalnih politik delež 

nacionalnega prihodka od prihodka zgornjega odstotka prebivalstva narasel in do konca stoletja dosegel 

15 % (kar je zelo blizu predvojnemu deležu); obenem je razmerje med povprečnim zaslužkom delavcev 

in plačami direktorjev naraslo z malce več kot 30 proti 1 v letu 1970 na skoraj 500 proti 1 v letu 2000.  

82 Kot primer lahko navedemo krizo ameriških prihrankov in posojil iz let 1987 in 1988, ki naj bi 

ameriške davkoplačevalce stala 150 milijard dolarjev, ali propad hedge sklada Long Term Capital 

Management v letih 1997 in 1998, ki je stal 3,5 milijarde dolarjev (Harvey 2012, 98). 
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ameriška vlada so finančno pomoč, ki so jo ponujale deželam na periferiji, pogojevale ravno s 

sprejetjem in izpeljavo načel washingtonskega konsenza (Harvey 2012, 22). 

V različnih različicah in s pomočjo šok terapij83 se je neoliberalizem proti koncu devetdesetih 

let bolj ali manj razširil že po vsem svetu. Zahodu oz. ZDA je uspelo na miren ali manj miren 

način prepričati svet, da je svobodni trg ključ do visoke gospodarske rasti in izboljšanja 

življenjskega standarda ljudi.  

Nekateri avtorji poudarjajo, da neoliberalizem, čeprav v teoriji podpira demokracijo, v njej vidi 

tudi grožnjo. Zato podporniki neoliberalne ideologije uporabljajo Bernaysovo propagando,84 ki 

je edini mehanizem, ki omogoča mirno in načrtovano oblikovanje zavesti množic v pravo, torej 

neoliberalistično smer. V svobodni in ljudski oblasti je namreč nujno, da oblast uporablja 

mehanizme za nadzor in usmerjanje javnega mnenja in si tako zagotovi tisto, čemur Chomsky 

(2005) pravi »soglasje brez soglasja«. 

Posledice neoliberalizma so po vsem svetu iste: nizke plače, nizke rasti, visoki dobički (samo 

za nekatere) in postopna izguba demokracije85 (Chomsky 2005, 143). Če je to res, potem to 

vsekakor niso tisti rezultati, ki jih je obljubljal neoliberalizem oz. liberalizem oz. tržno 

gospodarstvo oz. družbeno odgovorno tržno gospodarstvo. Vendar je v vladavini svobode vsak 

odgovoren za svoja dejanja in odločitve, potemtakem tudi za svojo usodo. 

Pod imperativi neoliberalizma so korporacije presegle moč držav. Obenem so s pomočjo 

globalizacije svoj vpliv in vrednote razširile (vsilile) po vsem svetu. Zato v nadaljevanju 

podrobneje obravnavamo vpliv neoliberalizma na vzpon korporacij (govorimo o opustitvi ideje 

tehnostrukture (tehnostruktura je del vlade) in o ponovnem vzponu korporacij (kjer vlada 

postane del korporacije)).  

3.7 Neoliberalizem in vzpon korporacij 

Kriza leta 1970 je bila po mnenju tradicionalne levice, študentskega gibanja in ljudskega 

mnenja posledica zatiranja posameznikov, ki so ga izvajale mogočne korporacije v povezavi z 

intervencionistično državo (Harvey 2012, 58). To prepričanje je bilo podkrepljeno z dokazi, 

vidnimi v uničevalnih dejavnostih korporacij in držav v odnosu do okolja, brezumnem 

potrošništvu, neuspešnem reševanju družbenih vprašanj, strogih omejitvah individualnih 

možnosti in predvsem v vietnamski vojni, ki ji ni bilo videti konca (Harvey 2012, 59). 

                                                 
83 Več o šok teoriji v knjigi Naomi Klein, Doktrina šoka: razmah uničevalnega kapitalizma, Ljubljana, 

Mladinska knjiga, 2012. 

84 Za Chomskega (2005, 56) ni nič nenavadnega, da imata industrija odnosov z javnostmi in propaganda 

korenine in največja središča v ZDA, ki naj bi bile po splošno veljavnem mnenju »najbolj svobodne«. 

85 Po Financial Timesu se odločanje že zdaj dogaja v zasebnih ustanovah, ki jih je Financial Times 

imenoval »de facto svetovna vlada« (Chomsky 2005, 144). 
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S prepričanjem, da je treba državo reformirati, so se strinjali tudi neoliberalci, nikakor pa se 

niso mogli strinjati s prepričanjem, da je treba spremeniti ali preobraziti tudi kapitalistične 

korporacije (Harvey 2012, 59). Vedeli so, da če bi korporacije zajele ideale individualnih 

svoboščin in jih spretno uporabile proti intervencionističnim in regulativnim praksam države, 

bi se zaščitile pred javnostjo. Tej nalogi je bila kos neoliberalistična ideologija, podprta s 

praktično strategijo. Korporacije so si zadale cilj poudariti svobodo potrošnikove izbire.86 Iz 

tega razloga so se v osemdesetih letih 20. stoletja lotile graditve neoliberalno tržno usmerjene 

populistične kulture diferenciranega potrošništva in individualnega liberalizma. Le-ta se je 

izkazala za precej združljivo s kulturo in intelektualno doktrino postmodernizma (prav tam).  

Neoliberalna permisivna politika je omogočila vrsto združitev, prevzemov in odkupov z 

zadolžitvijo nekaterih največjih ameriških korporacij. Leta 1983 je predsednik Ronald Reagan 

postopoma začel odpravljati »anti-trust« zakone, ki so omogočili združitve različnih sektorjev. 

Tako so se lahko povezali produkcijski, trgovinski, nepremičninski in finančni interesi in 

proizvedli najrazličnejše konglomerate (Harvey 2012, 45). V tem obdobju so se pojavili tudi 

tako imenovani »podjetniški plenilci«, ki so podjetja najprej sovražno prevzeli in opustošili ter 

jih na koncu prodali z dobičkom (Manfred in Ravi 2010, 32).  

V prejšnjem poglavju smo videli, da se je tehnostruktura po drugi svetovni vojni otresla vpliva 

lastnikov. Management se je povezal z Galbraithovo tehnostrukturo in je upravljal korporacije 

po modelu »zadrži in investiraj« (Bembič 2012, 22). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se 

je s pomočjo nove zakonodaje (pod vplivom neoliberalistične politike) razvil trg za korporativni 

nadzor, ki je delničarjem omogočal večji nadzor nad podjetji (Bembič 2012, 102). Zaradi 

ponovnega prevzema delničarjev nad organizacijo je ideja tehnostrukture propadla in ponovno 

je oživela korporacija v klasičnem pomenu (s ciljem ustvarjati dobiček za lastnike). Zaradi 

pritiskov kapitala (delničarjev) so uprave korporacij (management) začele prestrukturirati 

korporacije, da bi povečale donos na kapital (ustvarjanje dobička). Namesto modela »zadrži in 

investiraj« je stopil v veljavo model »skrči in razdeli« (angl. Downsize & Distribute). Ravno v 

tej novi povezavi med upravo in delničarji leži dokončni razkroj med managementom in 

tehnostrukturo. 

V tem obdobju je postala dobra praksa nagrajevati vrhnje managerje korporacij z delnicami. Tu 

nastopi ponovno združitev lastništva in nadzora podjetja, ki sta bila po drugi svetovni vojni 

ločena. Vendar pa tu ne gre več za kapitaliste, ampak za managerje, ki niso lastniki, ampak 

upravitelji podjetij. S tem, ko so se interesi uprav izenačili z interesi delničarjev, so lahko skupaj 

zasledovali enak cilj, to je maksimiranje vrednosti delnic. Posledično postanejo vse druge 

dejavnosti korporacije nepomembne in kot take irelevantne. Harvey (2012, 45) trdi, da sta 

posledici tega izguba osrednje vloge produkcije in pojav špekulativnega napihovanja cen delnic 

s strani managementa. 

                                                 
86 Potrošnik naj ne bi izbiral le med posameznimi proizvodi, temveč tudi med življenjskimi slogi, načini 

izražanja in širokim razponom kulturnih praks. 
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Najhitrejši način za povečanje donosa na kapital so uprave videle v sistematičnem 

zmanjševanju števila zaposlenih,87 selitvi proizvodnje88 in v spremembi zaposlitvene politike.89 

Kleinova (2004, 23) trdi, da so korporacije v želji po višanju dobičkov in nižanju stroškov 

začele prodajati in proizvajati znamke in ne izdelke. Znamke pa niso nič drugega kot ideje, 

stališča, vrednote in izkušnje. Zato je postala osrednja dejavnost marsikaterega podjetja 

propagiranje njegove znamke, kar se je kmalu pokazalo za zelo donosno strategijo (prav tam). 

Najvišje dobičke so namreč želi tisti, ki so imeli najmanj zaposlenih in so proizvajali 

najmogočnejše blagovne znamke (Klein 2004, 24). Galeano (2015, 21) vidi v tem čisto ironijo, 

da sistem, ki mora prodajati vedno več, mora tudi plačevati vedno manj.90 Višje dobičke, ki sta 

jih omogočila selitev proizvodnje in manjše število delavcev, so korporacije razdelile 

delničarjem (Bembič 2012, 96).  

Razcvet sveta finančnih institucij in finančnih trgov sta omogočili deregulacija91 finančne 

dejavnosti in globalizacija finančnega trga. Ravno moč, ki jo imajo danes finančne institucije 

in finančni trgi, je največji »uspeh« neoliberalne politike (finančne institucije in finančni trgi 

obrnejo največ denarja in ustvarjajo najvišje dobičke, obenem pa ironično ne proizvajajo 

nobene dobrine).  

Deregulacija je omogočila inovacije v finančnih storitvah, ki so proizvedle ne samo veliko bolj 

sofisticirane globalne povezave, temveč tudi nove vrste finančnih trgov, osnovane na 

listinjenju, derivatih in raznih oblikah terminskega trgovanja (Harvey 2012, 45). Alma mater 

neoliberalizma so namreč finančne institucije (to sicer ni nič presenetljivega za družbo, ki 

blaginjo gradi na dolgu in hitrih dobičkih). Finance so tako postale osrednji element 

gospodarstva, vladnih odločitev in imajo močan vpliv na vsakodnevne odločitve posameznika. 

Ravno zato sta tudi osrednja skrb neoliberalnih držav postali podpora finančnim institucijam in 

                                                 
87 Podjetja so se osredotočila na svojo osrednjo dejavnost, podporne dejavnosti so selila izven 

korporacije na pogodbene izvajalce. 

88 Industrijska produkcija se je v večji meri selila iz Amerike v revne dežele, kjer je bila delovna sila 

cenejša in varstvo delavskih pravic šibko (Bembič 2012, 103). 

89 Bembič (2012, 103) pravi, da so podjetja pod imperativom vrednosti za delničarje začela odpuščati 

predvsem dotlej dobro organizirane in plačane modre ovratnike v industrijski proizvodnji, povečala se 

je negotovost zaposlitve, skrajšala se je povprečna doba zaposlitve pri delodajalcu, čas iskanja nove 

zaposlitve se je podaljšal, nove zaposlitve, ki so jih ti delavci lahko dobili, so bile v povprečju slabše 

plačane. 

90 Korporacije, ki zahtevajo širitev potrošniških trgov in višjo produktivnost proizvodnje, hkrati 

zahtevajo tudi poceni delovno silo in surovine, da lahko nižajo svoje proizvodne stroške in obenem same 

žanjejo visoke dobičke. 

91 Z vidika moči finančnih institucij danes je pomembna deregulacija v sedemdesetih letih 20. stoletja, 

ki je institucionalnim investitorjem (kamor spadajo pokojninski skladi, zavarovalnice, hranilnice) 

omogočila vstop na delniški trg in trgovanje z delnicami (predhodno so lahko zaradi zakonodajne 

omejitve vlagali le v varne papirje). Obenem je deregulacija finančnega sektorja omogočila razvoj in 

uveljavitev trga za obveznice z visokim tveganjem in potencialno visokimi donosi (angl. junk bonds) 

(Bembič 2012). 



47 

skrb za stabilnost finančnega sistema. Kot pravi Harvey (2012, 46): »V konfliktu med Main 

Streetom in Wall Streetom je moral imeti prednost Wall Street,« in dodaja, da je »v šestdesetih 

letih 20. stoletja veljalo, da je tisto, kar je dobro za General Motors, dobro za ZDA, od 

devetdesetih let 20. stoletja dalje pa velja, da je pomembno le tisto, kar je dobro za Wall Street.« 

Ravno to pa po njegovem mnenju omogoča, »[…] da gre Wall Streetu dobro, preostanku ZDA 

in sveta pa slabo« (prav tam). 

Odločitev vrhovnega sodišča iz leta 1976, da je pravica korporacij do neomejenih denarnih 

prispevkov političnim strankam in odborom za politično delovanje zaščitena s prvim 

amandmajem, ki zagotavlja pravico posameznikov (v tem primeru korporacij) do svobode 

govora, je na široko odprla korporacijam pot v Washington (Harvey 2012, 68). Od takrat dalje 

velja, da so korporacije glavni vir financiranja ameriške politične elite in kot take so glavni 

graditelji ameriške politike. Chomsky (2005, 50) trdi, da managerji korporacij svojo moč in 

vpliv uporabljajo pri vladah in državah z namenom, da bi le-te podredile delovanje tržnih 

zakonitosti interesom korporacij. Po njegovem mnenju korporacije v resnici zagovarjajo 

intervencijsko vlogo vlade, da bi si na umetno zgrajenem svobodnem trgu zagotovile prevlado. 

Ravno največje korporacije, ki vneto zagovarjajo ideologijo neoliberalizma, so tiste entitete, ki 

ob krizah zahtevajo državne subvencije in državne finančne injekcije, kar spominja na 

socializem za bogate. 

Glede na zgoraj navedeno ne moremo govoriti o ločitvi politične in ekonomske moči. Danes 

sta politična in ekonomska moč ponovno združeni v korporaciji. Vlada (kot nosilka politične 

moči) je namreč podrejena ekonomski moči (korporacijam in njihovemu kapitalu). Zato lahko 

govorimo o korporativizmu, v katerem so nosilke korporacije, ki krojijo politiko in družbo 

(vključno z njenimi vrednotami), in zato ni mogoče govoriti niti o svobodi posameznika 

(Friederman je menil, da bo posameznikova svoboda posledica gospodarske svobode). 

Radi bi opozorili še na pomemben premik pri neoliberalizmu, in to od vladanja (angl. 

governament) k političnemu upravljanju (angl. governance) (Harvey 2012, 103). Možina in 

drugi (846, 2002) governance definirajo kot družbenoekonomsko organizacijsko funkcijo, 

»[…] ki je vir oblasti v podjetju in poteka v določanju temeljnih ciljev podjetja in načina 

njihovega doseganja, da bi podjetje izpolnilo interese lastnikov«. Filipovič in drugi (2001, 189) 

corporate governance definirajo kot »mehanizem usklajevanja interesov različnih interesnih 

skupin (lastnikov, managerjev, zaposlenih, lokalne skupnosti, družbe v celoti), ki v širšem 

pomenu vključujejo zakonodajo in predpise, lastninski sistem, družbene navade in (v ožjem 

pomenu) nadzorni svet kot telo, ki operativno izvaja nadzor vodenja«. Neoliberalizem kot način 

upravljanja je zasnovan na podjetniških vrednotah, kot so kompetitivnost, individualizem in 

decentralizacija (Manfred in Ravi 2010, 12–13). 
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3.8 Kratek pregled gospodarske zgodovine ZDA od leta 1989 do leta 2009 (s 

poudarkom na neoliberalističnem obratu) 

Predsednik George Herbert Walker Bush (predsednik ZDA od leta 1989 do leta 1993) je 

Američanom obljubil nadaljevanje Reaganove politike. V svojem mandatu je poskrbel, da ni 

bil sprejet noben zakon, ki bi omejeval gospodarstvo (Advameg 2016).  

Njegov naslednik Bill Clinton (predsednik ZDA od leta 1993 do leta 2001) je nadaljeval 

neoliberalistično ideologijo, vendar je vanjo poskušal vključiti tudi dele socialno progresivnih 

idej, ki so tradicionalno povezane z demokratično levico (Manfred in Ravi 2010, 52).  

V času svojega mandata je poskušal neoliberalizem osvoboditi neokonzervativne miselnosti 

(patriotizma in militarizma, ki se naslanjata na tradicionalne vrednote in prezirata 

multikulturnost ter zanemarjata ekološka vprašanja) in vpeljati ideje socialno osveščenega 

globalnega trga, ki bo novi svet popeljal na pot blaginje in tehnološkega napredka.  

Zavzemal se je za neoliberalno načelo ekonomske stabilnosti preko zmanjšanja državne 

potrošnje, nizke inflacije, nizke obrestne mere, zvišanja davkov na visoke dohodke pravnih in 

fizičnih oseb in znižanja davkov na nizke dohodke pravnih in fizičnih oseb. Do sredine 

devetdesetih let 20. stoletja je na ta način ZDA uspelo zmanjšati državni primanjkljaj, 

spodbuditi gospodarsko rast in stabilizirati valuto (Manfred in Ravi 2010, 58–59).  

Najbolj radikalne in neoliberalne ukrepe Clintonove administracije najdemo v deregulaciji 

gospodarstva. Zakon o finančnih storitvah iz leta 1999 (angl. Financial Services Modernization 

Act of 1999) je odstranil razlike med komercialnim in investicijskim bančništvom ter tudi 

razlike med zavarovalnicami in borznoposredniškimi podjetji. S tem je razveljavil eno od 

glavnih regulacij iz časa keynezianskega New Deala (Manfred in Ravi 2010, 60).  

Clintonova administracija je bila prepričana, da bo deregulacija spodbudila konkurenco in 

potrošnikom ponudila storitve po boljših cenah. Obtožbe, da se bodo zaradi deregulacije 

pojavili monopoli, je zavračala in to svoje stališče podkrepila s protimonopolnimi državnimi 

tožbami proti velikim korporacijam, kot so Microsoft, Intel Corp in American Airlines 

(Manfred in Ravi 2010, 63).  

Clintona je nasledil republikanec George W. Bush (predsednik ZDA od leta 2001 do leta 2009), 

ki je postal predsednik v času gospodarske recesije neposredno po poku dot-com mehurčka. 

Gospodarska politika administracije Georgea W. Busha je bila kombinacija znižanja davkov,92 

zvišanja državne potrošnje za vojaške namene in podpore ideologiji svobodnega trga z 

namenom zmanjšanja vloge vlade v zasebnem sektorju.  

                                                 
92 Pod njegovim predsedovanjem so se še dodatno znižali davki višjih dohodkov, davki na kapitalske 

dobičke, s serijo ukrepov pa je poskrbel tudi za znižanje davkov vseh državljanov (Manfred in Ravi 

2010, 120). 
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Bushova zunanja in notranja politika sta bili zaradi terorističnega napada 11. septembra 2001 

zaznamovani z visokimi državnimi vložki v vojaško industrijo za obrambne namene in z vojno 

proti terorizmu. Manfred in Ravi (2010, 121) trdita, da je Bush v vojni proti terorizmu videl 

priložnost, da krizo svetovne varnosti poveže s priložnostjo razširitve hegemonije 

neoliberalizma pod novimi pogoji. Temu primerno se je v začetku 21. stoletja neoliberalni jezik 

povezal z neokonzervativnim varnostnim programom. 

Zadnji dve leti njegovega mandata je zaznamovala gospodarsko-finančna kriza zaradi zloma 

nepremičninskega in delniškega trga. Vlada se je s krizo spopadla tako, da je intervenirala na 

trg in davkoplačevalski denar namenila predvsem reševanju bančnih korporacij in avtomobilske 

industrije.  

V začetku leta 2009, po veliki globalni krizi in recesiji, so nekatere tako desno kot levo 

usmerjene politične elite podvomile v načela neoliberalizma. Tudi nekdanji predsednik zveznih 

rezerv in velik zagovornik neoliberalističnih načel Alan Greenspan je leta 2009 pred ameriškim 

kongresom priznal, da ideologija neoliberalizma ne deluje »več« (Knowlton in Grynbaum 

2008). Glavno sporočilo o omejitvi neoliberalistične premise svobodnega trga je podala 

Organizacija združenih narodov (Združeni narodi 2009), ki pravi, da je fundamentalistični trg 

laissez-faire spodletel pri aplikaciji v resničnost. Obenem pa poudarja, da sta nujno potrebna in 

tudi upravičena državna regulacija in državno nadziranje finančnih trgov. 

3.9 Sinteza zgodovinskega razvoja ameriških korporacij 

Zaradi obsežnosti pravkar obravnavanega razvoja korporacij in zaradi njegovega lažjega 

razumevanja v nadaljevanju na kratko povzemamo celotno poglavje. 

V 18. stoletju so bile korporacije v Ameriki javna podjetja, ki so bila ustvarjena z državno 

koncesijo, da bi opravljala javne funkcije. Govorimo o državni nadvladi nad korporacijami, ki 

se kaže kot pravica države do oblikovanja, nadziranja in omejevanja korporacij z namenom 

zaščititi javni interes. 

S pomočjo Marshallove obsodbe leta 1819 in pod vplivom ekonomske teorije Adama Smitha 

so v 19. stoletju korporacije postopoma pridobivale vedno več državljanskih pravic, ki so jih na 

sodiščih redno uveljavljale. Sprejetje posplošenega ustanovitvenega akta pa jim je omogočilo, 

da niso več zasledovale cilje države, ampak cilje posameznikov, ki so korporacije ustanovili. 

Kapitalist, ki je združeval lastništvo in nadzor nad korporacijo (njegov lastni kapital), je tako 

postal nosilec gospodarske moči in predstavnik ameriškega kapitalizma. 

Gospodarska kriza leta 1929 je omogočila, da sta na ameriških volitvah zmagala Franklin 

Roosevelt in njegov New Deal, ki je ponovno vzpostavil vladni nadzor nad korporacijami (trg 

je reguliral). V času Rooseveltovega mandata je lastništvo velikih korporacij prešlo na državo. 

Roosevelt je tako v želji po rešitvi ameriškega kapitalizma žrtvoval kapitalista in rešil ideologijo 
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kapitalizma, ne pa kapitalizma samega. Državne korporacije so upravljali managerji v imenu 

države. Manager je tako postal upravljavec in voditelj tistega, kar ni njegovo in za kar ne more 

biti odgovoren. Korporacija, osvobojena bremena ustvarjanja dobička za kapitalista, se je tako 

lahko pod vodstvom managementa razvijala v smeri tehnostrukture.  

Tehnostruktura je zasledovala dva poglavitna cilja (vrednoti), in sicer zmanjševanje tveganja 

finančne izgube in maksimiranje svoje rasti. Za dosego svojih načrtovanih in pričakovanih 

ciljev je zato uporabljala nadzorovanje in usmerjanje trga. Posledica vladne podpore 

tehnostrukturi (država je lastnica največjih korporacij) je bila prevlada malega števila velikih 

korporacij na trgu.  

Z izvolitvijo Ronalda Regana, velikega podpornika neoliberalistične ideologije, za predsednika 

ZDA leta 1981 se je začelo obdobje privatizacije in deregulacije. Ideja tehnostrukture je 

propadla in vrnile so se korporacije v klasičnem pomenu (zasledovanje dobička za lastnike). 

Ronald Reagan je poskrbel, da so se korporacije osvobodile vpliva države.  

Ključni vrednoti neoliberalizma sta svoboda (gospodarska) in zasebna lastnina. Ravno ti dve 

vrednoti sta omogočili vzpon korporacij in njihovo neomejeno moč. Obenem pa sta poskrbeli, 

da je moč korporacij upravičena in pravična. Danes lahko govorimo, da je vlada del korporacij 

in da sta zato ekonomska in politična moč koncentrirani v največjih transnacionalnih 

korporacijah. Neoliberalizem in globalizacija93 sta tako omogočili prevlado korporacij in razvoj 

korporativizma v smeri, da sodobno politiko in družbo krojijo korporacije. Ravno zato lahko 

govorimo, da so korporacijske vrednote danes družbene vrednote. 

Po pregledu, kaj so korporacije, kako so se razvile in kako je njihova moč prevladala nad 

drugimi, se v naslednjem poglavju osredotočamo na pojem vrednot (z vidika areté, virtú in 

virtue) in ožje z vidika korporacijskih vrednot.  

                                                 
93 Globalizacija je postala priljubljen izraz v devetdesetih letih 20. stoletja. Primarno je označevala 

razširitev in okrepitev ekonomskih povezav po vsem svetu. Omogočile so jo vzpostavitev globalnega 

trgovinskega in finančnega trga, transnacionalne korporacije in digitalna revolucija (kamor spadajo 

internet, osebni računalniki, satelitske televizije, standardizirani kontejnerji, optični kabli, elektronske 

črtne kode in globalne dobavne verige) (Manfred in Ravi 2010, 52). Vendar je bila globalizacija tudi 

posledica prevlade neoliberalne ideologije nad drugimi, saj je leta 1991 razpadla Sovjetska zveza in z 

njo ideologija komunizma. 



51 

4 VREDNOTE 

V tem poglavju za večje razumevanje področja najprej opredeljujemo in do neke mere tudi 

razmejujemo tri temeljne pojme: vrlina (areté po Aristotelu), virtú (po Machiavelliju) in virtue 

(po Museku). Na koncu opredeljujemo še pojem korporacijske vrednote, kar je seveda smoter 

tega premisleka v kontekstu naše magistrske naloge. 

Teorija, poskusi opredeljevanja in razumevanja vrednot ali aksiologija (iz gr. aksios, ki pomeni 

vreden, in iz gr. logos, ki pomeni beseda, nauk, znanost), ima svoj začetek v filozofskem 

mišljenju, ki je prestopilo nevednost ter nereflektirano sprejemanje arhaičnih, mitoloških 

vrednot in »začelo proces iskanja vrednot in morale, ki naj bi temeljil na razumskih 

argumentih« (Musek 2000, 3). Največji filozofi poznane zgodovine so se ukvarjali s splošnimi 

in temeljnimi značilnostmi vrednot in s pogoji njihovega nastajanja ter iskali odnose med 

različnimi vrednotami.  

4.1 Vrlina oz. areté 

Vrlina (gr. areté) ima svoje korenine v stari Grčiji in pri največjih filozofih, kot so Sokrat (470–

399 pr. n. š.), njegov učenec Platon (427–347 pr. n. š.) in Platonov učenec Aristotel (384–322 

pr. n. š.). V nalogi smo se pri definiranju, razmejevanju in razumevanju vrlin osredotočili na 

Aristotelovo razumevanje in tudi njegovo definicijo vrlin (gr. areté). 

Če želimo razumeti vrline in njihov pomen za človeka, moramo, med drugim, tudi razumeti (ali 

vsaj poskusiti razumeti, kaj več tukaj ni mogoče) tudi pojme: dobro (gr. agathón), srečnost (gr. 

eudaimonia), dejavnost (gr. prâxis), odločitev (gr. proaíresis), sredina (gr. mesótes), zadržanje 

(gr. héxis) in zdrava pamet (gr. orthòs lógos). Da bi definirali vrline in njihove spremljajoče 

pojme, smo se v nadaljevanju lotili parcialne, a kljub temu pogojno sistematične obravnave 

slovenskega prevoda Aristotelove knjige Nikomahova etika iz leta 2002. 

Vsaka stvar, naj bo živa ali neživa, je sama po sebi cilj ali pa je sredstvo za dosego nekega 

drugega cilja. Vrline so torej v nekem smislu tudi sredstvo za dosego najvišjega dobrega oz. 

srečnosti. Umestno je, da na tem mestu obrazložimo vsaj pojma dobro in srečnost. 

Aristotel (2002, 47) pravi, da k nekemu dobremu (gr. agathón) teži vsaka umetnost, vsako 

raziskovanje, vsako dejanje in vsako človeško odločanje, in zato je »[…] dobro smoter, h 

kateremu vse teži«. Smoter pa je vedno »predmet želje« in zato naj bi bil tudi predmet želje 

vedno nekaj dobrega ali nekaj, kar se zdi dobro.94 Čeprav med smotri obstajajo bistvene razlike, 

vedno obstaja neki končni smoter in tega imenujemo »[…] najvišje dobro« (Aristotel 2002, 48). 

Ta končni smoter je vsem drugim nadrejen, želimo ga doseči samega po sebi, izberemo ga le 

                                                 
94 Aristotel (2002, 105) trdi, da »dobremu človeku je predmet želja neko resnično dobro, slabemu pa 

nekaj naključnega«. 
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zavoljo njega samega in nikdar ne zavoljo nečesa drugega (ne more biti torej sredstvo, gr. 

organon), je v nas vsajen in z nami neločljivo povezan. Temu končnemu smotru Aristotel 

(2002, 57) pravi srečnost (gr. eudaimonia). Prav srečnost je nekaj popolnega in samozadostnega 

in želimo jo vedno zaradi nje same in ne zaradi česa drugega (torej v pomenu sredstva, da bi 

srečnost uporabili za doseganje nečesa »višjega od srečnosti«; saj tega ni). Srečnost pa ni 

deležna le hval, ampak je poveličevana kot nekaj »[…] božanskega in čudovitega« (Aristotel 

2002, 70). Zato je po Aristotelu (2002, 70) »[…] srečnost nekaj, kar ima svojo vrednost, nekaj 

popolnega« in je kot taka vrednota (v nekem smislu je vrednota vseh vrednot, smoter (gr. telos) 

in ne cilj (gr. skopos)).  

Srečnost lahko človek doseže samo z »[…] udejstvovanjem duše v skladu z najboljšo in 

najpopolnejšo vrlino« (Aristotel 2002, 59). Dejanja, ki so v skladu z vrlino, pa vedno prinašajo 

užitek, ker srečnost ni samo najvišje in najlepše dobro, ampak tudi »najslajši užitek« (Aristotel 

2002, 63).  

Srečnost lahko torej dosežemo samo z neko duševno dejavnostjo (gr. prâxis), ki je v skladu z 

vrlino. Pri dejavnosti imamo načeloma dve možnosti: ali je dejanje hoteno ali nehoteno. Hotena 

dejanja so tista dejanja, ki imajo izvor v sami delujoči osebi, katera pozna tudi vse posamezne 

okoliščine spremljajočega dejanja (Aristotel 2002, 99). Kot nehotena dejanja razumemo tista 

dejanja, ki so storjena pod prisilo ali iz nevednosti. Pri tem pod prisilo Aristotel (2002, 95) 

razume dejanja izven človeka, torej tista dejanja, na katera človek ne more vplivati. Načeloma 

iz nevednosti95 dela tisti človek, ki ne pozna okoliščin, to pa sta predvsem smoter in nagib, 

zaradi katerih je dejanje storjeno (Aristotel 2002, 99). Poznamo pa tudi mešana dejanja, ki niso 

niti hotena niti nehotena. Vendar Aristotel pravi, da čim človek deluje, je dejanje hoteno, le 

smoter je v zunanjih okoliščinah (Aristotel 2002, 96).  

Delovanje v skladu z vrlino je vedno hoteno dejanje in kot tako nujno zahteva zavestno 

delovanje, samostojno odločanje in odločnost (Aristotel 2002, 81). Aristotel (2002, 104) 

odločitev/odločnost (gr. proaíresis) definira kot preudarjeno prizadevanje za nekaj, kar je v naši 

moči. Iz tega sledi, da ima vsak človek moč, da se lahko samostojno odloči za dobro ali za slabo 

delovanje. Ker ima odločanje tako moč, bi ga morala vedno spremljati preudarjanje96 in 

premislek, na podlagi katerih posameznik sprejme odločitev (Aristotel 2002, 102).  

Iz navedenega je razvidno, da delovanje v skladu z vrlino ni nikoli stvar naključja, ampak 

zavestna stvar razumske odločitve. Odločamo pa se lahko le za stvari, na katere lahko zavestno, 

                                                 
95 Delovanju iz nevednosti morata vedno slediti bolečina in obžalovanje (Aristotel 2002, 97). 

96 Preudarjanje je vedno neko iskanje sredstev za dosego nekega smotra (Aristotel 2002, 103). Aristotel 

poudarja, da mora imeti človek pri preudarjanju zdravo pamet, da lahko razlikuje tisto, kar je nemogoče, 

od tistega, kar je mogoče (Aristotel 2002, 103–104). Mogoče pa je vedno tisto, kar je v naši moči 

(Aristotel 2002, 104). Zato je pomembno, da preudarjamo le o stvareh, ki se lahko zgodijo po naši moči 

oz. pod našim neposrednim vplivom, na katere pogosto naletimo, katerih izid je negotov in v katerih si 

nismo na jasnem, kaj storiti (Aristotel 2002, 102–103). 
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v skladu z zdravo pametjo (gr. orthòs lógos), vplivamo. Ravno zato so vsa takšna dejanja 

hotena. Potemtakem lahko trdimo, da je vrlina kot duševna dejavnost hotena in odvisna od nas 

samih, saj je od nas samih odvisno, ali bomo nekaj storili ali ne (Aristotel 2002, 106). Torej je 

tudi od nas odvisno, ali bomo krepostni97 ali ne.  

Vrlina je tako vedno povezana z našimi odločitvami in dejanji ter je potemtakem vezana na naš 

razum, ki je povezan s človeško dušo. Aristotel je razdelil človeško dušo na dva dela: na 

nerazumskega in razumskega. Nerazumski del se deli na vegetativni del, ki je skupen vsem 

živim bitjem, in nagonski del oz. poželenjski del (sedež strasti), ki se razumu lahko pokorava 

in ukloni (Aristotel 2002, 71–73). Razumski del duše se prav tako deli na dva dela, in sicer na 

tistega, ki ima razum v sebi, in na tistega, ki se razumu pokorava (Aristotel 2002, 73). Vrline 

so vezane na razumski del duše in jih delimo na razumske vrline in na nravstvene vrline.  

Razumske vrline izvirajo iz učenja ter potrebujejo čas in izkušnje. Med razumske vrline spadajo 

modrost, bistrost in pametnost. Nravstvene vrline se razvijajo ob občutku užitka ali bolečine, ki 

nam ga vzbujajo. Med nravstvene vrline štejemo plemenitost in umerjenost (prav tam). Že v 

antični Grčiji so vedeli, da ljudje zaradi občutka užitka storijo kaj slabega ali zaradi občutka 

bolečine opustijo kaj dobrega. Ravno zaradi te človeške nagnjenosti je za Aristotela (2002, 79) 

pomembna pravilna vzgoja, da človek ravna krepostno, tudi če ob tem občuti bolečino. Iz tega 

sledi Aristotelova (prav tam) osnovna misel o vrlinah, ki pravi, da je vrlina »[…] dejavnost, ki 

je po občutku ugodja ali neugodja usmerjena k najboljšemu, hudobija pa je usmerjena v njeno 

nasprotje«. Aristotel (2002, 79–80) je prepričan, da se dober človek vedno pravilno odloči, in 

sicer ne glede na posledice (v tej smeri je moč iskati tisto, kar so Grki – tudi Aristotel – 

imenovali etika).  

Sedaj, ko smo v grobih obrisih osvetlili ozadje vrlin, jih lahko definiramo tudi z vidika duševnih 

pojavov. Aristotel (2002, 82–83) pravi, da lahko vse duševne pojave razvrstimo v tri kategorije: 

v strasti, v zmožnosti ali v zadržanja. Strasti so del človeškega nagonskega dela duše, ki jih 

spremlja občutek ugodja ali neugodja in niso vrline, saj se za njih nikoli ne odločimo razumsko. 

Poleg tega zaradi strasti ni človek niti hvaljen niti grajan, na podlagi strasti pa človek ni niti 

vrednoten kot dober ali slab. Zmožnosti so tisto, zavoljo česar postanemo zmožni teh strasti, in 

so nam dane po naravi. Zaradi zmožnosti, da nekaj občutimo, nas ravno tako ne morejo niti 

hvaliti niti grajati. Iz navedenega sledi, da tudi zmožnosti niso vrline. Zadržanja (gr. héxis) nam 

omogočajo, da zavzamemo do strasti pravilen ali nepravilen odnos. Zadržanja so deležna hvale, 

saj omogočajo pokoritev strasti razumu in so zato vrline (prav tam). 

Toda, vrlina ni samo zadržanje, ampak tudi srednja mera (gr. mesótes). Pretiravanje in 

pomanjkanje98 sta za Aristotela (2002, 86) »[…] slabosti, ki nimata srednje mere kot srednja 

                                                 
97 Čeprav nam kreposti niso dane po naravi, se jih lahko naučimo in jih pridobimo z učenjem, trudom in 

udejstvovanjem (Aristotel 2002, 64–76). 

98 Tako pomanjkanje kot pretiravanje povzročata propad vrline (Aristotel 2002, 78). 
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mera nima pomanjkanja in pretiravanja«. Vrlina je vrlina ravno zato, »[…] ker vedno teži k 

sredini kot svojemu smotru, tako v strasteh kakor v dejanjih« (Aristotel 2002, 92). Pri srednji 

meri imamo vedno opravka z nravstvenimi vrlinami, saj so le pri njih mogoči pretiravanje, 

pomanjkanje in srednja mera (Aristotel 2002, 85).  

Za Aristotela (2002, 85) je vrlina »zadržanje, ki omogoča pravilno odločitev in se ravna po 

sredini glede na nas, sredini, ki jo opredeljuje zdrava pamet, kar pomeni, da jo določimo tako, 

kot bi jo določil pameten človek, in sicer je to sredina med dvema slabostma, katerih ena je v 

pretiravanju, druga v pomanjkanju«.  

Če povzamemo navedeno, lahko definiramo vrlino kot hoteno in zavestno duševno delovanje, 

ki je v človeški moči in se udejstvuje preko človeških odločitev po merilu zdrave pameti. Vrline 

so zadržanja in srednje mere, ki oblikujejo in vplivajo na človeške strasti in dejanja, katerih 

končni smoter je najvišje dobro, in to je srečnost. Pri tem nikoli ni vprašanje smoter sam (torej 

srečnost), ampak vedno tudi, kako smo dosegli ta smoter, saj pri vrlinah – kot smo poudarili – 

gre za dejanja in ne za norme, zakone, komande (družbene ali kakršnekoli drugačne). 

Posameznik je za Aristotela politična žival (zoon politicon) in zato lahko razvija vrline in deluje 

v skladu z vrlino samo in le v okviru svojega polisa (svoje skupnosti), kar pomeni v pogojih 

pluralnosti in/ali skupaj z drugimi. Človek je lahko človek samo v razmerju z drugim. 

Potemtakem lahko srečnost dosežemo le s političnim delovanjem v okviru svoje skupnosti. 

Peršak (2013, 665) trdi, da samo v primeru, če bo posameznik čutil in verjel, da »[…] družbena 

skupnost kot celota prevzema odgovornost zanj […]«, bo mogoče »[…] graditi in pričakovati 

odgovornost posameznika do družbene skupnosti v celoti« (Peršak 2013). 

Za konec lahko povemo še nekaj besed o srečnosti. Srečnost lahko človek doseže preko 

krepostnega (tako se – v približku, a tudi drugače – prevaja etičnost/etika v slovenščino) 

življenja. Lastnost srečnega človeka je zmeraj stanovitnost, ker svoja dejanja vedno uravnava 

v skladu z vrlino (Aristotel 2002, 67). Čeprav je krepostno življenje (delovanje v skladu s 

popolno vrlino) nujen pogoj za dosego srečnosti, pa to ni edini pogoj, saj ne zagotavlja 

doseganja srečnosti. Po Aristotelu moramo za to, da bi dosegli srečnost, biti v toku svojega 

življenja deležni tudi zunanjih dobrin in – to ni nepomembno za Grke! – lepe smrti. Srečnost je 

namreč končni smoter in kot tak mora biti dovršen in zaključen (Aristotel 2002, 68), ne pa 

naključen in kakršenkoli si že bodi.  

Kot bomo videli v analizi korporacijskih vrednot, korporacije med svojimi vrednotami 

poudarjajo tudi etiko. Zato se nam zdi umestno, da na tem mestu povemo nekaj besed tudi o 

etiki. Oče etike ni namreč nihče drugi kakor prav Aristotel. Trdil je, da je etika vedno domena 

področja politične znanosti (pozor: ne morale, ne religije, ne družbe in družbenih znanosti, ne 

narave in ne naravoslovja). Smoter etike pa ni nič drugega kot uveljaviti najvišje dobro 

(srečnost), h kateremu težita vsak človek kot posameznik in tudi družba kot skupnost teh 

posameznikov. Etika tako ni nič drugega kakor delovanje v skladu z vrlino. Ravno zato je delo 
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politike, da ljudi poziva k vrlinam in jih spodbuja, da ravnajo iz plemenitih nagibov (Kečanović 

2012, 7). Kot bomo videli v nadaljevanju, Niccolo Machiavelli to vez med politiko in etiko 

pretrga in etika postane le nekakšna »[…] stvar osebnega okusa in občutka posameznika, kaj je 

dobro zanj osebno, ne glede na posledice, ki jih zato utrpijo drugi« (Kečanović 2012, 8). Zaradi 

vsesplošnega razvrednotenja vsega v današnji dobi pa so kakršnakoli prizadevanja in poskusi 

oživitve etike »[…] kvečjemu sama sebi v posmeh« (prav tam). 

4.2 Virtú 

Niccolo Machiavelli velja za enega od očetov sodobne politične znanosti, torej tiste, ki je 

radikalno nasprotna Aristotelovi, ki pa smo jo zgolj omenili v tem kontekstu in o kateri več ne 

moremo povedati. Ker smo v nalogi omejeni, bomo izpostavili le njegov koncept virtú, kakor 

ga je opisal v svoji knjigi Il principe (Vladar) iz leta 1532. Knjiga je ena od temeljnih knjig za 

razumevanje vse moderne in postmoderne dobe, sodobne politike in današnjega pomena 

vrednot, a tudi korporacij, managementa in še marsičesa v današnji dobi, ki je bistveno 

machiavellistična. Obenem knjiga predstavlja obrat od vladanja k vodenju ljudi. Machiavellijev 

vladar namreč ni samo vladar (gr. kratein, krates), ampak tudi voditelj (gr. kybernetes) in tudi 

upravitelj (gr. despotes). Ob prebiranju knjige lahko ugotovimo, da vladar, točneje voditelj (gr. 

kybernetes), upravlja (vodi, gr. kybernain) z ljudmi, da bi dosegel svoje cilje, pri čemer 

uporablja različne tehnike manipulacije percepcije svojega ljudstva. Način upravljanja z ljudmi 

danes ni nič drugega kakor dopolnjena in izpopolnjena različica aplikacije Machiavellijevih 

nasvetov vladarju, ki se jih še kako splača brati. 

Machiavelli črpa svoje nasvete za vladarje – točneje voditelje (gr. kybernain je v angl. tisto, kar 

je lead/leadership) – iz svojega negativnega odnosa do človeka, iz zgodovinskih dogodkov in 

iz želje, da bi voditelj povezal razpršeno Italijo. Knjiga razumsko in analitično opisuje 

mehanizme vodenja in se pri tem ne ozira na dotedanje kategorije pravičnega, poštenega in 

moralnega. V njej se Machiavelli ukvarja z vprašanjem, kako lahko vodilni, novo nastali ali na 

prestol čakajoči voditelj vzpostavi in obdrži najmočnejšo možno oblast (v originalu per 

mantenero lo stato), torej, kako lahko pridobi in zadrži moč.  

Njegov negativni odnos do ljudi se kaže v celotni knjigi in v opisih različnih zgodovinskih 

dogodkov, iz katerih lahko povzamemo, da so za Machiavellija (1961) moški varljivi, 

nezanesljivi, sebični in naivni. Trdi, da ljudje kljub temu, da spoštujejo in hvalijo vrline, ne 

delujejo v skladu z njimi in enačijo krepostno delovanje s krepostnim videzom. Prav zato lahko 

vladar in voditelj uspešno prelisičita ljudi. Izobraženega in inteligentnega ljudstva, ki pozna 

svojo zgodovino, namreč niti vladar in ne voditelj ne bi mogla nikoli preslepiti. 

Machiavellijeve virtú – ki jih ne smemo enačiti z areté pri Aristotelu – so tiste vrednote in 

vrline, ki najbolje koristijo zadovoljitvi utilitarističnih (koristnostnih in koristoljubnih, kot smo 

videli v prvem delu naloge pri Benthamu) potreb države in nimajo nobenega moralnega, kaj 
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šele etičnega značaja. Pri tem je treba poudariti, da Machiavelli državo enači z voditeljem. 

Čeprav Machiavelli priznava in pozna vrline, se morajo te podrediti koristnosti, interesom in 

ciljem oblasti (voditelja in države, it. lo stato), ki naj bi bila sicer po njegovem mnenju vedno 

v korist države.  

Ravno zato, ker voditelj vedno deluje (naj bi deloval: to je tisto, česar Machiavelli ne analizira) 

v korist države in ker voditelj je država (fr. l'etat c'est moi, je govoril Sončni kralj), lahko 

uporablja in je upravičen do kakršnegakoli delovanja za ohranitev nadzora nad državo. Vendar 

morajo biti ta dejanja (tako moralna kot nemoralna) vedno izvajana z nekim namenom, in sicer 

kot sredstvo za dosego nekega cilja (gr. in it. scopos). Ta cilj (najvišje oz. popolno dobro) je za 

Machiavellija vedno dobro države (v funkciji katerega je – točneje, naj bi bil – tudi voditelj).  

Spomnimo se: pri Aristotelu je bilo najvišje dobro srečnost, ki jo lahko dosežemo samo z 

delovanjem skupaj z drugimi (nikjer ni voditelja), v skladu z vrlino (areté). Pri Machiavelliju 

imamo virtú, to je tisto delovanje, ki koristi voditelju in državi za ohranjanje moči in je 

popolnoma odrezano od »navadnih ljudi«. Ravno zato ne sme biti voditelj kot nosilec oblasti 

pod vplivom višjih idealov (vrlin) in je treba dejanja vladarjev vedno obravnavati v povezavi z 

državo (iz tega izhaja t. i. »pragmatizem«, še posebej v ZDA).  

Da bi Machiavellijev voditelj vzpostavil in obdržal moč, mora biti videti kreposten, ni pa nujno, 

da deluje krepostno.99 Preslepiti mora – tako se mora torej kazati, to vlogo mora igrati – ljudi 

in manipulirati njihovo percepcijo, in sicer zato, da se pokaže kot nekdo, kar v resnici ni. Po 

Machiavelliju je namreč pojava oz. videz (nem. ersheinung ali kazanje/prikazovanje, gr. 

phainomenon) vladarja enako pomemben kot njegova dejanja. Ravno zavajanje nevednega 

ljudstva je sestavni del uspešnega vodenja oz. vladanja voditelja nad ljudmi (to je Il Principe, 

sicer pa princ, knez, saj v tistem času delujejo še kneževine: Florentinska, Genovska in Beneška 

pri tem izstopajo). To pa je – kot zlahka ugotovimo in tukaj zgolj ponovno izpostavljamo – v 

čistem nasprotju z Aristotelom, kjer veljajo samo dejanja in ne cilj skupno, pluralno delujočih, 

navadnih ljudi (političnih živali pri Aristotelu).  

Po Machiavelliju voditelj lahko in celo mora uporabljati nemoralno in zlonamerno delovanje 

oz. pregrehe, kot sta krutost ali nepoštenje, če je to v korist države (tu je pragmatizem, ki se bo 

ponovil pri vodenju korporacij). Krutost je v tem kontekstu nujno zlo, ki opravičuje neko višje 

javno dobro (na primer, notranja stabilnost in zaščita pred invazijo, kolikor gre za državo, 

podobno pa je tudi pri korporacijah, ki učinkujejo po istih načelih machiavellizma). Vendar gre 

Machiavelli še veliko dlje. Zanj je sposobnost krutega delovanja, ko je to potrebno, moško 

delovanje in kot tako krepostno (virtú torej). S takim razmišljanjem Machiavelli dokončno loči 

etiko in politiko – pa tudi vladarje in voditelje od navadnih ljudi (pri Aristotelu pa sta etika in 

politika tesno povezani). Obenem pa loči tudi politiko od morale (od religije). 

                                                 
99 Vladar mora biti videti časten, hraber, moder, odločen, kreposten itd. 
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Vse prej kot naključje je, da Machiavelli (1961) v svoji knjigi voditeljem svetuje: 

– Če je mogoče, naj pridejo na oblast z uradno podporo plemičev ali ljudstva, ker si tako 

zagotovijo tako moč kot slavo. 

– Vodijo naj s pomočjo ministrov, ker je njihov status odvisen od voditelja in so zato 

podrejeni in lojalni prav njemu. 

– Širijo naj območje njihove vladavine (torej območja voditeljstva, krmiljenja, gr. kybernain, 

od tukaj tudi »kibernetika«!), saj jih bo ljudstvo tako vedno hvalilo. 

– Pripisujejo naj si zasluge za uspehe, odgovornost za neuspehe pa morajo preložiti ali na 

plemiče ali na svoje uradnike. 

– Osredotočajo naj se na zunanjo politiko ter poudarjajo moč diplomacije in vojaško moč 

(pravzaprav silo, oborožitev) države, ki ji vladajo, in ljudi, ki jih vodijo. Pri tem lahko 

zapostavljajo notranjo politiko. 

– Škodujejo lahko le tistim ljudem, ki se jim ne morejo maščevati. 

– Spodbujajo naj tekmovalnost med različnimi skupinami ljudmi, saj to omogoča stabilnejšo 

oblast voditelja (latinsko divide et impera, kar je pripeljano iz rimske tradicije). 

– Oblast bodo lažje obdržali na ozemljih, kjer ljudje delijo enak jezik in enake običaje kakor 

vladarjeva država (korporacije s pomočjo globalizacije počnejo ravno to). 

Ugotovili smo, da najvišji cilj in najvišje dobro za Machiavellija nista niti sreča niti sreča 

ljudstva, ampak patriotizem, obramba mesta100 in njenega voditelja. Machiavelli se zaveda, da 

vojaška obramba ni dovolj za stabilno oblast voditelja in za obrambo mesta. Ravno zato je 

nujno, da si voditelj zagotovi pripadnost svojega ljudstva. Machiavelli (1961, 16) je namreč 

prepričan, da je ljudstvo najboljša obramba pred domačimi upori in zunanjo agresijo. Pripadnost 

ljudstva si lahko voditelj zagotovi na različne načine, tako z dobrohotnimi kot z okrutnimi 

dejanji. Pri tem Machiavelli (1961, 39) svojemu voditelju (Il Principe je posvečen enemu od 

Medičejcev) svetuje, da okrutna dejanja vedno izpelje bliskovito, naenkrat in z vso silo, saj 

bodo tako ljudje nanje sčasoma pozabili.  

Voditelja, ki učinkuje kot absolutni voditelj in torej gospodar (gr. despotes), obenem opozori, 

da nikakor ne sme užaliti svojega ljudstva, ker bo tako postal osovražen (Machiavelli 1961, 68). 

Osovražen voditelj pa je vedno ranljiv, saj obstaja verjetnost, da se mu ljudstvo upre. To pa 

seveda ne pomeni, da mora ljudstvo ljubiti svoje oblastnike (voditelje, vladarje itd.), saj je bolje, 

da se ljudje oblasti bojijo, še posebej voditelja (Machiavelli 1961, 61).  

Machiavelli (1961, 6) trdi, da so ljudje naklonjeni in pokorni vsakemu novemu voditelju, če 

njihov način življenja ostane enak prejšnjemu. Zato si lahko voditelj zagotovi pripadnost na 

novo osvojenih ljudstev že, če ohrani enake zakone in davke. V težkih časih pa si mora 

pripadnost ljudstva zagotavljati tudi z grožnjo in s kaznijo (Machiavelli 1961, 68). Naklonjenost 

                                                 
100 Mesto ima pomembno vlogo pri Machiavelliju in vedno služi vladarju in ne prebivalcem mesta. 
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ljudstva, ki se izkazuje s pripadnostjo, je samo eden od političnih instrumentov, s katerimi si 

voditelj – ki se igra igre vladanja, dejansko gospostva – zagotavlja stabilnost. 

Ob prebiranju Il Principe lahko hitro opazimo zametke tako poznejše Bernaysove propagande 

kot zgodnjega modernega Benthamovega utilitarizma. Vladar, ki učinkuje kot voditelj, mora 

zavajati ljudstvo in ga usmerjati v skupne cilje (Bernaysove propaganda) in vedno delovati tako, 

da bo to – vsaj na videz – v dobro države (to pa ni nič drugega kot tisto, kar je koristno državi 

– Benthamov utilitarizem). 

Spoznali smo, da so za Machiavellija virtú samo orodje, s katerim dosegamo druge cilje (torej 

sredstvo, lat. medium in tudi medij, v poznejših pomenih angl. public relations) v povezavi s 

skupnim dobrim. Tisto, kar pa je skupno dobro, je dobro za državo in njenega voditelja, to pa 

sta večanje in ohranjanje moči države in moči točno tega voditelja, ki igra vlogo vladarja. 

Vladar, voditelj in gospodar ter država (torej vse to je medsebojno zamešano in izenačeno) so 

namreč pri Machiavelliju izenačeni.  

Pri Machiavelliju mora posameznik svoje cilje in vrednote podrediti (tudi žrtvovati, kar pomeni 

izničiti samega sebe, svojo političnost in etičnost) domnevno skupnemu dobremu, ki pa zlahka 

postane to, kar je: sistem gospostva, vladanja in despotija. Voditelj pa je upravičen do 

kateregakoli dejanja, ki pripomore k dobremu države (kar je vse prej kot avtomatično »skupno 

dobro«, najpogosteje manipulacija). Tako voditelj pri Machiavelliju vedno deluje v skladu z 

virtú, kar je koristno, in nikoli ne v skladu z areté, kar je prav in tudi pravično. Areté je vedno 

stvar posameznika in njegove odločitve, sprejete po premisleku (v skladu z zdravo pametjo oz. 

phronesis), in kot taka pripomore k duševnemu razvoju posameznika, česar ne moremo trditi 

za virtú, kjer je posameznik dobesedno žrtvovan za dobro države in potemtakem za domnevno 

skupno dobro, ki pa je – v končni instanci – vedno dobro voditelja (praviloma enega ali zelo 

ozke in nedemokratične skupine).  

Medtem ko sta koncepta areté in virtú domena politike in političnega delovanja, so sodobne 

vrednote (virtue) stvar družbe in družbenega početja in so lahko karkoli (vključno s 

korporativnimi vrednotami, podjetniškimi vrednotami itd., kot se o tem danes govori v okoljih 

managerskih teoremov). 

4.3 Vrednote (virtue) 

Pojem vrednote (virtue) ima svoje zametke v rimskem času. Rimski pisci so radi navajali tri 

osnovne vrednote: lepo, resnično in dobro (Musek 2000, 17). Za potrebe in zaradi omejitev 

naloge smo se pri virtue osredotočili na sodobno definicijo in razumevanje vrednot s stališča 

psihologije (zato smo si kot avtorja, ki mu bomo sledili, izbrali slovenskega psihologa dr. 

Janeka Museka). Leta 1879, ko se je psihologija kot znanost ločila od filozofije, so se z 

vrednotami množično začeli ukvarjati prav psihologi, zadnjih 40 let pa so jo dodatno izpilili 
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marketinški oddelki v podjetjih (predvsem na Freudovih podlagah, a v izpeljavi s pomočjo 

Bernaysa). Pogačnik (2002) trdi, da »danes o vrednotah ne govorimo več samo kot o nečem, 

kar je dobro in zaželeno (kakršen je bil pristop filozofije ter tudi machiavellistično postavljene 

'quasi' politične teorije), ali samo kot o vidiku človekovih prepričanj (pristop socialne 

psihologije), temveč predvsem kot o osrednji motivacijski strukturi, o deklarativni, kognitivno 

predelani motivacijski usmerjenosti človeka«. 

Z definiranjem, klasificiranjem in kategoriziranjem vrednot so se ukvarjali filozofi, kot so 

Spranger (1930), Veber (1924), Ingarden (1975), Heller (1981), in psihologi: Kluchohn (1951), 

Murray in Morris (1956), Rokeach (1973), Petrovič (1973), Makarovič (1978), Hofstede 

(1980), Schwartz in Blisky (1990) in Musek (1993) (Musek 2000, 15–17). Vendar je danes 

klasificirati vrednote izjemno težko, saj kot pravi Kralj (2005, 165), je že »[…] skoraj vsak 

pojav ali celo stvar mogoče proglasiti za vrednoto«. 

V nadaljevanju izpostavljamo tri definicije vrednot: 

– Rokeach (Rokeach 1973, po Musek 2000, 11) definira: »Vrednota je trajno prepričanje, da 

je specifičen način obnašanja ali eksistence družbeno ali osebno bolj zaželen v odnosu na 

nasprotni ali obratni način obnašanja eksistence.« Rokeach ne prepisuje vrednotam le 

normativne funkcije, ampak tudi motivacijsko funkcijo. Vrednote niso le standard, po 

katerem merimo in ocenjujemo stvari in obnašanja, ampak nas vrednote tudi usmerjajo, saj 

si prizadevamo, da bi dosegli stvari, ki nam predstavljajo vrednoto (Musek 2000, 12). 

– Slovar slovenskega knjižnega jezika definira (v nadaljevanju SSKJ): »vrednôta-e ž (ó) 

čemur priznava kdo veliko načelno vrednost in mu zato daje prednost: doživljati, ohranjati, 

priznavati vrednote; družbene, osebne vrednote; estetske, moralne vrednote; ljubezen, 

resnica, svoboda in druge vrednote« (SSKJ 2016). 

– Musek (2000, 13) vrednote opredeli kot »[…] posplošena in relativno trajna pojmovanja o 

ciljih in pojavih, ki jih visoko cenimo, ki se nanašajo na široke kategorije podrejenih 

objektov in odnosov in ki usmerjajo naše interese in naše vedenje kot življenjska vodila«. 

Vrednote so vedno, kot pravi Musek (2000, 13), »[…] izraz zavestne, deklarativne presoje 

posameznika o tem, kaj se mu zdi prav in pomembno in za kar si velja prizadevati«.  

Pri primerjavi definicij lahko opazimo razlike, mestoma tudi večja odstopanja (torej nesoglasja 

pri konceptualizaciji). Zaradi potreb naloge smo se osredotočili na zgoraj navedeno Musekovo 

definicijo vrednot iz leta 2000, ki se nam zdi najbolj celostna. Da bi razumeli definicijo in se 

izognili napakam interpretacije, smo se lotili definicije analitično in deduktivno. Pri tem smo 

poskusili obrazložiti vsak pojem posebej. 

Prvi pojem, s katerim se srečamo v definiciji, je »posplošena«. Če je neka stvar posplošena, 

pomeni, da je splošna (in na neki način velja »za vse«). Besedo splošno SSKJ (2016) definira 

kot »stvar, ki se nanaša na vse ljudi, stvari, ne na posameznika«. Iz tega sledi, da se vrednota 

ne nanaša na posameznika, ampak na več ljudi (celo na vse in brez razlik). Kvas in Naka (2004) 
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pravita, da so znanstveniki ugotovili, da so vrednote v »[…] tesni povezavi z družinskim, 

kulturnim,101 socialnim in delovnim okoljem ter religijo posameznika«.  

Naslednji pojem je »relativno«, kar pomeni, da je odvisno od »nečesa« (SSKJ 2016). Ugotovili 

smo, da vrednota ni stvar posameznika, torej ne more biti odvisna od njega. Vrednota je – pri 

takem razumevanju in postavljanju, torej – »stvar« družbe in je zato tudi od nje odvisna. S 

prvimi vrednotami se srečamo doma v okviru svoje družine, pozneje naše vrednote oblikujejo 

učitelji, prijatelji, sodelavci, mediji, politiki itd. (Kvas in Naka 2004). 

Sledi pojem »trajno«, ki najmanj pomeni daljše časovno obdobje oz. – in to je bistveno – 

neomejeno časovno obdobje (SSKJ 2016). Družbene vrednote torej niso časovno omejene in 

kot »stvar« družbe se spreminjajo v skladu z družbo. Pomembno je tudi, da tako postavljene in 

razumljene vrednote ne odražajo toliko trenutne motivacijske naravnanosti, temveč relativno 

trajno, dolgoročno naravnanost (Pogačnik 2002). 

Nato se srečamo s pojmom »pojmovanje«, kar pomeni, da so vrednote nekakšne človeške 

miselne tvorbe, ki so določene z nekimi lastnostmi (SSKJ 2016). Pogačnik (2002) pravi, da so 

vrednote abstraktne in pojmovno predelane. Vendar vrednote niso kakršnakoli pojmovanja, 

ampak pojmovanja o »ciljih« in »pojavih«. Cilj je nekaj, kar si želimo doseči s prizadevanjem 

(SSKJ 2016). Pojava je lastnost, katere nosilec je človek (SSKJ 2016). Potemtakem je lahko 

vrednota naš cilj ali pa je vrednota neka naša – človeška lastnost. Ravno o tem piše tudi Tavčar 

(2002, 179), ki vrednote deli na ciljne in instrumentalne vrednote. Ciljne vrednote so tiste, ki 

»[…] zadevajo cilje človeškega delovanja« (te vrednote so modrost, sreča, užitki, varnost itd.) 

(prav tam). Instrumentalne vrednote pa so tiste vrednote, »[…] ki veljajo pri doseganju ciljev« 

(prav tam). Sem spadajo logika, ljubezen, razumnost, pogum, vljudnost itd. 

Besedna zveza »visoko cenimo« v povezavi z vrednoto pomeni, da vrednota v človeku vzbuja 

pozitivno in pomembno čustveno vrednost (pozor: sedaj smo na terenu občutenj in čustev), ki 

je deležna priznanja in hvale. Posameznik, ki ima vrednoto, je od družbe deležen priznanj in 

hvale. Ravno zaradi te njene vrednosti za nas in zaradi družbenega priznanja si želimo doseči 

vrednote. Kolenc (2009) trdi, da vrednote »kažejo na tiste objekte, razmere ali značilnosti, ki 

jih člani družbe obravnavajo kot nekaj pomembnega, vrednega«. Pravimo, da se vrednote vedno 

nanašajo na stvari (pozor: sedaj je govora o stvareh v najširšem/posplošenem pomenu in ne več 

o ljudeh), ki so pozitivno ali negativno vrednotene, kar pomeni, da vsebujejo vedno vrednostno 

komponento (Musek 2000, 12). 

                                                 
101 Kultura je v najširšem (komparativnem) etnografskem pomenu po definiciji Edwarda Tylorja iz leta 

1871 kompleksna celota, ki vključuje vednost, prepričanja, umetnost, moralo, pravo, običaje ter vse 

druge sposobnosti in navade, ki jih človek pridobi kot član družbe. Tako naši otroci odraščajo v že 

konstruiranem družbenem, političnem, pravnem, moralnem, ekonomskem okolju, ki ga je zelo težko 

spremeniti. Prav zato, ker ga je težko spremeniti, se je lažje prilagoditi že obstoječi realnosti (Kvas in 

Naka 2004). 
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Del »nanašajo na široke kategorije podrejenih objektov in odnosov« govori o tem, da vrednota 

definira neko širše področje – celo najširše in brezmejno na neki način – in je zato večkrat tudi 

abstraktne, a tudi absolutne narave. To, da je neka »stvar« (pozor: poudarjamo stvar) vrednota, 

pomeni, da ima pod sabo podrejenih veliko drugih objektov, to so lahko lastnosti ali dejavnosti 

manjših ciljev. Vendar na ta način razumljena in postavljena vrednota nima samo podrejenih 

objektov, ampak tudi odnose (in ljudi), kar pomeni, da se kažejo tako v ravnanju človeka do 

drugih ljudi ali »stvari« kot tudi pri ocenjevanju in presojanju »stvari« in ljudi (to slednje je 

skrajno nevarno).  

Musek definicijo konča z zelo pomembnim delom: »ki usmerjajo naše interese in naše vedenje 

kot življenjska vodila«. Tukaj Musek eksplicitno trdi, da vrednote usmerjajo človeška dejanja, 

in implicitno, da na njihovi podlagi posameznik oblikuje svoje preference in prioritete tako za 

različne objekte kot za različna obnašanja (nadvse pa za odnose do vseh drugih ljudi). 

Potemtakem človek svoja dejanja oblikuje v skladu z zunanjimi vrednotami, obenem pa svet 

kot celoto (in ljudi v njem) ocenjuje glede na svoje oz. družbene sprejete vrednote. Pri tem bi 

dodali, da vrednote ne vplivajo samo na naše obnašanje, ampak tudi na samo dojemanje sveta 

in na njegovo razumevanje kot takega. V družbi je namreč vse povezano.102  

K definiciji bomo upoštevali še dodatek, da so vrednote vedno, kot pravi Musek (2000, 13) 

»[…] izraz zavestne, deklarativne presoje posameznika o tem, kaj se mu zdi prav in pomembno 

in za kar si velja prizadevati«. Ravno po tem, da se človek vrednot zaveda, jih ločimo od 

nezavednih in nagonskih potreb. Če so vrednote zavestne, potemtakem se jih človek zaveda in 

se za njih na neki način tudi odloči. Nato pa v skladu s tem, za kar se je odločil, tudi deluje, ker 

so vrednote vredne prizadevanja, ker so pomembne in »dobre«. Ne smemo prezreti osebnega 

značaja vrednot za posameznika, ki vrednote doživlja z občutkom odgovornosti in zavezanosti 

(Musek 2000, 12).  

Sedaj, ko smo si pojasnili pojme, lahko deduktivno sklepamo, kaj implicira predstavljena 

definicija. Ugotovili smo, da so nam vrednote dane od zunaj: vendar zakaj? Musek nam v 

članku odgovori, da zato, ker ljudje ne delujejo vedno tako, kot je prav, zato potrebujejo 

življenjska vodila, torej vrednote (Musek 2013) (da jih prav vodijo). Potemtakem je človek 

nagnjen k temu, čemur ekonomisti in managerji pravijo maksimiranje svojih koristi, za česar 

se lahko zgodi in se dogaja, da ne ravna ravno v skladu z idejo »dobrega«, kaj šele tistega 

»prav« in onega »pravičnega« (etičnega po Aristotelu). Musek (2013, 15) temu pravi 

»kompleksnost človeškega bitja«, na katerega vplivajo dejavniki, ki ga odmikajo od etičnega, 

moralnega in vrednotno usklajenega obnašanja. Ravno zaradi teh dejavnikov so za človeka 

nujno potrebni etični standardi, moralna pravila in vrednote (prav tam), ki pa jih je – glede na 

povedano – nujno treba pripeljati od zunaj, izven človeka (in iz smeri družbe, kar pomeni, da 

je od te »družbe« vse skupaj odvisno, to pa je lahko država, korporacija, podjetje itd., skorajda 

                                                 
102 Tavčar pravi (2002, 181), da »vrednote posameznika vplivajo na prevladujoče vrednote družbe, te 

vrednote pa delujejo v nasprotno smer in spodbujajo enake ali podobne vrednote posameznikov«. 
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karkoli). Vzgoja in razum nista dovolj, da bi človek ravnal pravilno, torej dobro, ampak je 

najbolje imeti napisana pravila (to so družbena pravila ali pravila vsakokratne, vedno konkretne 

družbe), ki naj bi jih potem vsi posamezniki upoštevali. Pri tem je najpomembnejše, da so ta 

pravila dobro oz. natančno opisana, da jih lahko slehernik razume in ravna v skladu z njimi (v 

smislu, da jih ponotranji, internalizira). Včasih napisano ni dovolj, zato mora neupoštevanju 

pravil slediti tudi sankcija, torej eksplicitna kazen ali pa vsaj grožnja s kaznijo. 

Vemo torej, da človek – če sledimo takšnemu razumevanju in se oddaljimo od Aristotela – 

potrebuje zunanje vrednote, ki se ustvarijo v družbenem okolju ter jih nato člani družbe 

sprejmejo in cenijo. Družbo sestavlja skupina posameznikov, njihove vrednote pa so odvisne 

od njihove kulture, vere, vzgoje, države itd. oz. njihove ideologije. V vrednotah se odražajo 

tako družbene kot kulturne norme, zato govorimo o družbenem in kulturnem značaju vrednot. 

Vrednote so povezane s kulturnimi normami, vendar so bolj splošne in abstraktne kot norme. 

»Norme uravnavajo pravila vedenja v specifičnih situacijah, medtem ko vrednote kažejo na to, 

o čemer lahko presojamo kot o dobrem ali slabem« (Kolenc 2009). Vrednote niso samo del 

vsake skupnosti, vsake ideologije, vsakega sistema, vsake kulture, ampak so v njenem samem 

osrčju. Ni bilo vojne, kjer ni bilo konflikta med vrednotami. Enake vrednote ljudi povezujejo, 

drugačne vrednote ljudi razhajajo.  

A pozor – in s tem smo na terenu »vrednostnih konfliktov« – potemtakem je lahko nekaj, kar 

je vrednota za eno skupnost, »greh« za drugo skupnost. Če je temu tako, so potem vrednote 

zelo spremenljive in zelo relativne, a hkrati so medsebojno – od skupine do skupine – radikalno 

izključujoče. To pa lahko tudi implicitno pomeni, da ni nujno, da so dobre za vsakega človeka 

(če gledamo torej navznoter – tako ali drugače razumljene – »družbe«). Ne samo to, sploh ni 

nujno, da je nekaj, kar je vrednota, hkrati tudi »dobro« (še najmanj splošno dobro ali dobro za 

vse). Če pa neka vrednota ni dobra, potemtakem je »dobra« za tistega, ki se trudi, da nekaj velja 

za vrednoto, in to je v večini primerov prav tisto, kar je lahko vladar, lahko je vladajoči razred, 

vsakokratno vladajoča skupina, elita, kasta itd. Zavedati se je treba, da so vrednote, katerim 

sledimo in v skladu s katerimi delujemo, dane od zunaj in kot take so lahko predmet 

manipulacije vladajočega razreda, vladarja, skupine, elite, kaste itd.  

Iz definicije, s katero se tukaj ubadamo, tudi sledi, da so lahko vrednote cilj sam po sebi (na 

primer uspeh, lepota, svoboda, enakost, varnost, užitek itd.). Tem vrednotam pravimo ciljne 

vrednote (ali terminalne vrednote) (Tavčar 2002, 179). Če je nekdo lep, ni nujno, da je imel ali 

ima na to vpliv (kaj je lepo, je družbeno definirano). Torej ni vedno v človeški moči, da doseže 

vrednoto, mogoče do neke mere je, ni pa v celoti. Smisel prizadevanja za vrednote, katere so 

nekaterim mogoče dane že ob rojstvu, drugi pa jih kljub prizadevanju ne dosežejo nikoli, je 

samo po sebi nesmiselno.  

Po našem mnenju – ki tukaj jasno sledi Aristotelu – vrednota ne more biti nekaj, kar ni v celoti 

v človeški moči. Cilj je lahko preveč mikaven in zato je človek pripravljen marsikaj narediti, 

da bi ga dosegel. Vrednota kot cilj ni nič drugačna. Zato je nujno sankcioniranje delovanja, ki 
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je po mnenju večine »slabo«. Vendar, z vidika zdravega človeka so njegova dejanja, čeprav 

»slaba«, vedno dejanja za doseganje nekega višjega dobrega.  

Pri vrednotah lahko na koncu trdimo, da se od drugih kategorij stvari, pojavov in prepričanj 

razlikujejo zlasti po svojem obvezujočem, dolžnostnem značaju, zaradi katerega pomenijo 

življenjsko vodilo tako posameznikom kot družbi (Musek 2000, 3). 

4.4 Sinteza: Razlika med areté, virtú in virtue 

Medtem ko sta Aristotelov koncept (vrline) areté in Machiavellijev koncept virtú domeni 

političnega delovanja (in političnega človeka), je sodobni psihološki koncept virtue družbeni 

pojav (stvar družbe), saj virtue ne izvira iz posameznika, nanjo posameznik pogosto niti nima 

nobenega vpliva (saj ni v njegovi moči). Virtue so tako edina definicija vrednot, ki upošteva, 

da so lahko vrednote karkoli (tudi stvari). Ravno zaradi elementa »stvari« so današnje vrednote 

lahko materialne vrednote, korporacijske vrednote, podjetniške vrednote, družinske vrednote 

itd. 

Pri virtú in areté imamo vedno opraviti s človekom in z njegovim delovanjem. Pri areté človek 

vedno deluje iskreno in pravično (od tod etika) in se ne ozira na posledice svojih dejanj (deluje 

tudi v lastno škodo) s ciljem doseganja srečnosti. Pri Machiavellijevem voditelju, ki poseduje 

virtú, je to delovanje vedno koristno delovanje (v korist vladarju in državi – poznejši 

Benthamov utilitarizem). Ravno zaradi elementa koristnosti je voditelj lahko in mora tudi biti 

krut (vedno s ciljem koristi), obenem pa lahko manipulira s percepcijo ljudi (se kaže kot nekaj, 

kar ni – zametki poznejše Bernaysove propagande). Areté so delovanje skupaj z drugimi (ni 

voditelja), medtem ko virtú ločijo delovanje voditelja od ljudi (voditelj ni več »navaden 

smrtnik« in mu je tako dovoljeno vse (če je seveda koristno)). 

Opazimo lahko, da imata tako areté kot virtú najvišji smoter (areté – dosego srečnosti, virtú – 

dobro države), pri virtue pa nimamo opravka s končnim smotrom. Virtue so namreč smoter 

same po sebi in jih želimo zaradi njih samih (vendar so virtue družbeno dane). Pogosto se tako 

zgodi, da so virtue tisto, kar je za posameznika koristno in družbeno zaželeno (tu nimamo 

nobene areté in je bolj podobno virtú, vendar pri virtue nimamo vedno opravka s človekom in 

njegovim delovanjem).  

Pri virtue in virtú ni pomembno, kako je naš cilj dosežen (pri virtue vrednota, pri virtú pa dobro 

države in voditelja), zato nimajo niti zadržanja niti srednje mere (kar je nujen pogoj pri areté). 

Samo pri areté je namreč pomembno, kako smo svoj cilj dosegli. 

Sedaj, ko razumemo bistvene razlike med areté, virtú in predvsem virtue (vrednote v 

sedanjosti), bomo v nadaljevanju stopili korak dlje in definirali organizacijske vrednote, ki pa 

so hkrati povezane (tukaj jih enačimo) s korporacijskimi vrednotami in torej z našo tematiko v 

ožjem pomenu besede. 
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4.5 Definicija organizacijskih (korporacijskih) vrednot 

Lešnik (2012, 12) trdi, da so jasne organizacijske vrednote eden od ključnih elementov odličnih 

organizacijskih kultur.103 Ravno zato je za podjetja, ki stremijo k odličnosti, priporočljivo, da 

definirajo svoje vrednote in jim vdahnejo življenje (preko legend, mitov in zgodb) (Kralj 2005, 

169).  

Po Kralju so vrednote več kot le eden od ključnih elementov organizacijskih kultur. Po 

njegovem mnenju so »temeljna sestavina filozofije podjetja oz. kulture podjetja in so na začetku 

hierarhije zaporedja, kot sledi: vrednote – norme104 – načela105 – merila106 – cilji107 – izidi108« 

(Kralj 2005, 164).  

Lešnik (2006b) organizacijske vrednote definira kot »prepričanja o tem, kaj podjetje in njegovi 

ljudje cenijo kot pozitivno, zaželeno in vredno truda«. Skratka, organizacijske oz. korporacijske 

vrednote določajo tisto, kar je pomembno, za kar si je vredno prizadevati in se zavzemati v 

okviru organizacije oz. korporacije.  

Vrednote imajo ocenjevalni in vedenjski vidik. Ocenjevalni vidik vrednot določa, »[…] kaj je 

bolj in kaj je manj pomembno […]« za organizacijo, medtem ko vedenjski vidik vrednot določa, 

»[…] kakšno vedenje je bolj in katero manj sprejemljivo in zaželeno« v organizaciji (Lešnik 

2016a). Prav zato vrednote po Lešniku (2006b) »delujejo kot notranji kompas, ki usmerja 

ravnanja in vedenja podjetja in njegovih ljudi«. 

Vrednote so zelo pomembne pri procesu odločanja v organizaciji. Tisti, ki sprejema odločitve 

v podjetju, mora svoje vrednote žrtvovati in uveljaviti organizacijske vrednote (prav tako kakor 

navadni smrtniki pri Machiavellijevem voditelju oz. pri virtú). Tako postanejo vrednote 

organizacije norme in načela v procesu odločanja (Kralj 2005, 165).  

Kralj je prevladujoča prepričanja podjetij strnil v sedem temeljnih vrednot. V okviru naše 

analize korporacij smo se pogosto srečevali s podobnimi frazami (vrednotami), zato naštejmo 

tiste, ki po Kralju (2005, 169) zagotovo veljajo tudi danes: 

                                                 
103 Kultura daje organizaciji osebnost (takšni smo, tako ravnamo, za to se zavzemamo), pravi Tavčar 

(2002, 177–178) in dodaja, da »gre za način obnašanja ljudi v organizaciji med seboj in do drugih, za 

vzornike in simbole, za navade in obrede – v širšem pomenu pa za vse značilnosti vedenja v podjetju, 

ustanovi, javni službi kakršnikoli organizaciji«. 

104 Norme so sprejete vrednote, »po katerih se je potrebno ravnati« (Kralj 2005, 164). 

105 »Načela so trajni načini ravnanja (obnašanje), da bi trajno dosegali cilje, kar pomeni izide« (Kralj 

2005, 164). Vrednote preko načel vstopajo v ciljno usmerjanje »[…] kot pravila ciljnega obnašanja z 

merili in cilji« (prav tam). 

106 Merila izražajo kakovost in količino, »[…] tudi vrednost, za enoto cilja, ob uresničitvi pa za enoto 

izida« (Kralj 2005, 164). 

107 »Cilji so želene količine in vrednosti v želeni kakovosti in času« (Kralj 2005, 164). 

108 »Izidi so uresničeni cilji v določenem času« (Kralj 2005, 164). 
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– »Prepričanje, da smo najboljši. 

– Prepričanje o pomenu podrobnosti izvedbe, znanje za dobro opravljanje posla (job). 

– Prepričanje o pomembnosti ljudi kot posameznikov. 

– Prepričanje v vrhunsko kakovost in storitev (servis). 

– Prepričanje, da morajo biti skoraj vsi člani organizacije inovatorji […]. 

– Posebna prepričanost in priznanje pomena ekonomske rasti in dobička.« 

Lešnik (2012, 25) pravi, da »organizacijske vrednote igrajo v življenju organizacije podobno 

vlogo kot v naših življenjih: usmerjajo individualna in kolektivna vedenja in ravnanja, vplivajo 

na odnos podjetja do sebe, do svojih in drugih ljudi ter do različnih stvari in pojavov, vplivajo 

na medosebne odnose znotraj organizacije in navzven, vplivajo na strukturo organizacije, na 

njene rezultate, na odnos zaposlenih do okolja in sprememb«. Pri tem je pomembno, da vemo, 

da organizacijske vrednote ne vplivajo samo na odnose znotraj organizacije, ampak tudi izven 

organizacije, in ne samo to, organizacijske vrednote vplivajo na vrednote zaposlenih 

(posameznikov), ki nato te vrednote ponotranjijo in tako postanejo del njih samih in oblikujejo 

njihov odnos do sveta. Prav zaradi tega vidika organizacijske vrednote niso več samo stvar 

organizacije in poslovnega sveta, ampak sveta nasploh, in zato je nujno treba razumeti in 

identificirati vrednote korporacij, ki imajo veliko število zaposlenih in potemtakem oblikujejo 

vrednote velikega števila ljudi, ki nato te vrednote zasledujejo tudi zunaj podjetja. Obenem 

korporacije preko oglaševanja (s pomočjo Bernaysove propagande) oblikujejo tudi vrednote 

potrošnikov, ki so drugačne narave kot korporacijske vrednote (vendar to ni več predmet te 

naloge).  

Z vidika magistrske naloge in razumevanja korporacijskih vrednot je zanimiva Tavčerjeva 

(2002, 180) trditev, ki pravi, da »ljudje nenehno preskušamo razne načine obnašanja in 

delovanja, da bi ugotovili, kateri se bolje obnesejo kot drugi. Če se kateri izmed teh možnih 

načinov vedno znova izkaže in nam prinese koristi, se ga oprimemo in postopoma postane 

pravilo, verjeti začnemo vanj, zraste v vrednoto«. Skratka, vrednota je karkoli, kar nam prinaša 

koristi, in ravno to želimo prikazati v naslednjem poglavju pri korporacijskih vrednotah, da niso 

nič drugega kot tisto, kar prinaša korporacijam takšno ali drugačno korist, ki se javnosti kaže v 

povečevanju dobička. 

Ker so tema magistrske naloge ameriške korporacijske oz. korporativne vrednote, smo se v 

nadaljevanju osredotočili na vrednote ameriških korporacij. 
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5 AMERIŠKE KORPORACIJSKE OZ. KORPORATIVNE VREDNOTE 

Poglavje, ki sledi, je razdeljeno na dva dela. V prvem delu poglavja oz. v empiričnem delu 

poglavja smo analizirali vsebino nekaterih zapisanih izjav o vrednotah korporacij in druge 

vsebine spletnih strani (letna poročila, izjave za medije itd.) izbranih ameriških korporacij, ki 

smo jih zajeli v naše premišljevanje in omejeno raziskavo, da bi pridobili vsaj skopo 

identifikacijo posameznih, a izstopajočih (in samo teh!) vrednot korporacij. Pri analizi spletnih 

strani smo upoštevali vrednotno nasičene značilne besede in besedne zveze ter jih po 

premisleku uvrstili v primerno vrednoto. Nadalje smo izpostavili tiste vrednote, ki so po našem 

sklepanju terminalne vrednote (najvišji cilji korporacij), pri čemer smo upoštevali dikcijo in 

način postavljanja po Tavčarju. 

V drugem delu poglavja smo izpostavljene terminalne vrednote: rast, napredek, pripadnost in 

dobiček – vsako posebej – poskusili opisati in argumentirati s kritičnega stališča, kar v našem 

primeru pomeni distančno in v Aristotelovih perspektivah premisleka.  

5.1 Analiza nekaterih izstopajočih korporacijskih vrednot 

V krajšem empiričnem delu naloge (ki ima predvsem nalogo opisovanja, opozarjanja in kazanja 

– angl. to show, tistega, kar je tema te naloge) smo najprej izdelali vzorec 70 ameriških delniških 

družb, ki smo jih izbrali s pomočjo sekundarnega javno dostopnega vira – Fortune 500 iz leta 

2015, ki temelji na podatkih podjetij za leto 2014 (Time Inc. 2016). Ameriške korporacije iz 

Fortune 500 smo razvrstili po velikosti (po številu zaposlenih). Prvih 70 korporacij skupaj s 

podatkom o številu zaposlenih in s podatkom o ustvarjenem dobičku v letu 2014 je prikazanih 

v prilogi 1. 

Nato smo vzorec zmanjšali na 15 največjih korporacij (po številu zaposlenih) ter identificirali 

in zbrali njihove vrednote. Z identificiranjem vrednot korporacij iz nabora Fortune 500 sta se 

ukvarjala tudi Andersson in Johansson (2011). Pri naši raziskavi smo se osredotočili na 

naslednje korporacije: Walmart, McDonald's, IBM, Kroger, HomeDepot, Target, UPS, General 

Electric, Yum Brands, HP, FedEx, PepsiCo, Wells Fargo, AT&T in JP Morgan Chase.  

Vrednote smo zbrali in identificirali iz letnih poročil (letna poročila za delničarje, letna poročila 

o družbeni odgovornosti) in izjav o vrednotah posameznih korporacij, objavljenih na spletnih 

straneh podjetij. Pri tem smo kot vrednote upoštevali tiste vrednote, ki so jih korporacije 

navedle v svoji izjavi o vrednotah in so kot take eksplicitno navedene kot vrednote, ter tudi tiste 

vrednote, ki niso eksplicitno navedene kot vrednote, vendar vsebinsko ustrezajo opredelitvi 

vrednot (ali so cilji ali načini za doseganje cilja). Identificirane in zbrane vrednote za posamezne 

korporacije so prikazane v prilogi 2.  

Pri analizi spletnih strani korporacij smo naleteli na veliko različnih vrednot, ki jih korporacije 

eksplicitno izpostavljajo ali na njih implicitno nakazujejo. Opazili smo tudi, da se vrednote pri 
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korporacijah ponavljajo in da večina zasleduje enake vrednote. Pri analizi podjetij nas je 

presenetilo dejstvo, da vse korporacije nimajo eksplicitno izraženih vrednot (nimajo izjave o 

vrednotah). 

Ugotovili smo, da so vrednote analiziranih korporacij naslednje: dobiček, rast, uspeh, 

poštenost, iskrenost, odličnost, izjemnost, pripadnost, zaposleni, izboljšave, 

osredotočenost/strast na kupce, spoštovanje, različnost, vključenost, inovativnost, kreativnost, 

odgovornost, timsko delo, skrb za skupnost, odgovornost do sveta, družbena odgovornost, 

varnost, zaupanje, hitrost/razmišljanje, vodenje, dostojanstvo, iskrenost, produktivnost, 

učinkovitost, dosežki, ravnovesje, zanesljivost, lojalnost, skrb za ljudi, ponos, volonterstvo, 

etičnost, objektivnost, verjeti v sistem, predanost, strast, osredotočenost na cilje, radi imajo 

izzive, podjetniški duh, pripravljeni tvegati, zabavno delo in izpostavljati se. 

Zaradi omejenosti obsega magistrskega dela smo v nadaljevanju obravnavali le tiste vrednote, 

ki so na podlagi sklepanja po metodi abstrakcije najbolj izstopajoče (glej spodaj) in so obenem 

tudi terminalne vrednote (najvišji cilji korporacij). Na podlagi proučenih spletnih letnih poročil 

korporacij, proučenih dolgoročnih ter kratkoročnih ciljev ter na podlagi načel samega delovanja 

korporacij menimo, da so najbolj izpostavljene terminalne vrednote obravnavanih korporacij 

štiri, in sicer: 

– rast,  

– napredek, 

– pripadnost in  

– dobiček. 

Naše sklepanje sloni na velikemu številu proučene literature in virov ter na razumevanju 

obstoječega in nima kvantitativnega metodološkega značaja oz. se ne naslanja na predhodne 

študije. Pri sklepanju smo se posluževali metode abstrakcije. Iz tega razloga ne moremo 

nedvomno trditi ali dokazati, da so navedene vrednote edine terminalne vrednote obravnavanih 

korporacij, vendar pa so v letnih poročilih najbolj izpostavljene. Obenem ne moremo tudi 

nedvomno dokazati, da so štiri navedene vrednote korporacij terminalne vrednote, čeprav so te 

vrednote velikokrat prisotne kot cilji (kratkoročni in dolgoročni) v obravnavanih korporacijah. 

Obrazložitev, zakaj so rast, napredek, pripadnost in dobiček cilj sam po sebi (torej terminalne 

vrednote), smo predstavili v naslednjih poglavjih, ko smo vsako izmed teh štirih vrednot 

obravnavali s kritičnega stališča. Magistrsko nalogo nadaljujemo s premiso, da so rast, 

napredek, pripadnost in dobiček najbolj izpostavljene terminalne vrednote obravnavanih 

ameriških korporacij. 

Dobiček je cilj vsake od obravnavanih korporacij in je potemtakem glavni smoter in glavna 

vrednota analiziranih korporacij. Zavedati se je treba, da so korporacije ustanovljene z 

namenom ustvarjati dobiček (ne glede na to, ali je to eksplicitno ali implicitno navedeno: 

praviloma je implicirano in torej zamolčana implikacija govorjenja o drugih vrednotah) in ravno 
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od tega je odvisen tudi njihov obstoj. Zato nas ne preseneča, da sta ustvarjanje in povečevanje 

dobička osrednji vrednoti korporacije.  

Vendar nas, kot smo že nakazali, vsaj do neke mere preseneča izrazito oprijemljivo dejstvo, da 

dobiček ni skoraj nikoli eksplicitno izražen med vrednotami korporacij (v izjavi o vrednotah). 

Dobiček kot temeljno vrednoto, ki so ji podrejene vse ostale vrednote, najdemo kvečjemu v 

poročilih za delničarje. V poročilih je ta vrednota opevana, razdelana in natančno (numerično) 

definirana za naslednjih nekaj let z dodelanim strateškim planom (kako bo korporacija dosegala 

višje dobičke). 

Rast, napredek in pripadnost so delovanja (načini), s katerimi lahko korporacije svoj smoter 

(dobiček) uspešno dosegajo. Ravno zato, ker korporacijam koristijo (Benthamov utilitarizem), 

so rast, napredek in pripadnost najbolj izpostavljene vrednote korporacij.  

Ostale vrednote (vse razen dobička) so po našem mnenju le virtú (slepila, kakor smo ugotovili 

s pomočjo analitike Machiavellijevega postavljanja in razumevanja problematike), ki jih 

korporacija (pri Machiavelliju je to seveda država, ki pa je bila ravno tako v tisti dobi – kot 

principat – izrazito korporativno urejena) uporablja za odvračanje pozornosti javnosti od 

njenega smotra in s pomočjo katerih lahko ohrani in veča svojo moč.  

Če si lahko dovolimo biti cinični, pa ne preveč, je danes za korporacije dobiček to, kar je bila 

za Aristotela srečnost in za Machiavellija država v pomenu tistega Najvišjega smotra. Le da, 

kot smo videli, to tako Aristotel kot Machiavelli eksplicitno – neusmiljeno – izpostavljata, med 

korporativnimi vrednotami pa je tisto, kar je zakrito. To razumemo kot pomemben analitični 

simptom in sindrom. Rast, napredek in pripadnost so za korporacije to, kar je bila za Aristotela 

vrlina in za Machiavellija virtú, saj jim omogočajo dosegati njihov smoter (dobiček) in tako kot 

Machiavellijeva virtú pomagajo korporacijam ohranjati moč. Dobiček je tako temeljna vrednota 

vseh vrednot. Vrednota ustvarjanje in povečevanje dobička pa, kot smo videli v začetku naloge, 

izvira iz protestantske etike (poglavje 2.1). Ravno zaradi protestantske etike danes velja 

miselnost, da je tisti, ki ustvarja dobiček, zaslužen za svojo blaginjo in mora ustvarjati še več. 

Gospodarski sistem (ki ga sestavljajo največje korporacije) preko svojih vrednot (ki so v svojem 

bistvu v vseh korporacijah enake) in s pomočjo globalnega poslovanja oblikuje in preoblikuje 

vrednote vsega človeštva in ne samo tega ali onega posameznika. Vendar korporacije ne 

vplivajo samo na vrednote ljudi, ampak so s pomočjo neoliberalistične politike in ogromnih 

finančnih sredstev postale tudi glavni in globalni politični odločevalec. Ravno zato, ker so 

korporacije danes glavni politični akter, so vsa druga vprašanja (družbena, socialna, kulturna in 

politična), pravice in vrednote podrejene gospodarskemu sistemu. Zaradi vsega naštetega lahko 

govorimo o korporativizmu in o političnih vrednotah. Trdimo namreč, da so vrednote 

gospodarskega sistema postale politične vrednote (tako kot Aristotelove areté in 

Machiavellijeve virtú). Ali, če naj bomo še natančnejši: pod naplavinami korporacijskih vrednot 
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– in korporativnega vladanja (machiavellistični element v naši preiskavi) – so postale sam način 

gospostva oz. nadomestek za politiko.  

Vendar, ker politika ni osrednja tema naše naloge, bomo na tem mestu zaključili ta premislek 

in se vrnili k vrednotam. 

5.2 Kritika korporacijskih oz. korporativnih vrednot 

V nadaljevanju bomo vsako od terminalnih vrednot (rast, napredek, pripadnost in dobiček) 

opisali s kritičnega stališča, kar pomeni predvsem v luči tistega, o čemer smo govorili doslej v 

nalogi (v delih o Aristotelu, Machiavelliju, Benthamu, a tudi – in še posebej – v poglavjih, 

posvečenih vrednotam: tako na obči kot na posamični (organizacijski) in konkretnejši, 

korporacijski ravni). 

Rast in napredek sta pri analiziranih korporacijah vidno medsebojno prepleteni vrednoti. Očitno 

večina korporacij meni (torej njeni voditelji in snovalci), da brez napredka ni rasti in da brez 

rasti ni napredka (krožna, tavtološka argumentacija in način premisleka – utemeljevanja). 

Napredek v magistrski nalogi razumemo kot domeno znanstveno-tehnološkega aparata in je kot 

tak sinonim za razvoj. Rast pa ni nujna posledica znanstveno-tehničnega aparata in ravno zato 

rast in napredek v nalogi obravnavamo ločeno. 

5.2.1 Vrednota rast 

Rast delimo na količinsko rast in na kakovostno – diferencirano organsko rast (Kirn 2004, 72). 

Količinska rast je vedno izmerljiva in je izražena v numeričnih številkah. Prav zato lahko 

govorimo o rasti proizvodnje, rasti dobička,109 rasti tržnega deleža, rasti učinkovitosti itd. Pri 

rasti s kakovostnega vidika, ki je težko izmerljiva (korporacijam je uspelo izmeriti tudi to), se 

uporabljajo izrazi, kot so rast kakovosti, izboljšanje potrošnikove izkušnje, osredotočenost na 

zaposlene, osredotočenost na potrošnike itd.  

Imperativ rasti smo – vsaj do neke pomembne mere (ki pa za tukajšnje potrebe zadošča) – 

spoznali v okviru podpoglavja o tehnostrukturi (poglavje 3.4.), kjer smo opisali, kako je 

spodbujanje gospodarske rasti postala glavna (mestoma edina) naloga vlade, družbe in tudi 

vsakokratnega (načina) vodenja, tudi na najvišjih, državnih (vlada ZDA) ravneh. Čeprav (naj 

bi bili) so tehnostruktura in ideali New Deala stvar preteklosti, je njihova najvišja vrednota – 

                                                 
109 V nadaljevanju je predstavljen način, kako raste dobiček korporacij, ki nam bo koristil pri poglavju 

o dobičku. Dobiček raste na račun večjega števila potrošnikov, ki jih lahko doseže korporacija s 

povečanjem prodaje na obstoječem trgu ali pa s povečanjem nabora potrošnikov z vstopom na nov trg. 

Po drugi strani pa lahko korporacija dobiček poveča tudi z zmanjšanjem stroškov (nižanje plač, 

povečanje učinkovitosti z enakimi sredstvi, nižanje cen dobaviteljev) ali redkeje na račun zvišanja cene 

prodajanih artiklov.  
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rast prešla v zavest vseh človeških bitij (procesi globalizacije) in od človeka ustvarjenih 

zemeljskih sistemov (najbolj izrazito v 20. stoletju in torej tudi v naši postmoderni dobi) in je 

po analizi korporacij sodeč še danes ena od temeljnih vrednot korporacij.  

Kadar rast ni jasno izražena med vrednotami korporacije, jo najdemo skrito pod pojmi, kot so 

napredovanje, povečanje tržnega deleža, preseganje pričakovanj, osebna rast, povečanje 

učinkovitosti, povečanje produktivnosti (to so vse načela Adama Smitha, o katerih smo 

spregovorili v poglavju 2.3), rast kakovosti, izboljšanje potrošnikove izkušnje itd.  

Rast, predvsem gospodarska, človeštvu vedno koristi (Perkins 2012, 10). To je dogma (torej 

regulativna ideja neke dobe, v tem primeru tudi naše), v katero danes nihče več ne dvomi in 

ima zato pridih svete resnice in krščanske božje zapovedi (v nekem bistvenem pomenu je torej 

splošna in celo absolutna, nevprašljiva in nedotakljiva). Prav zato so najbolj hvaljeni in 

nedotakljivi ter nevprašljivi tisti, ki najučinkoviteje pripomorejo k izpolnjevanju prav te svete 

dolžnosti in naloge. V tem je vsebovano tisto, kar so korporacije, če jih ne razumemo mehansko 

in v pomenu organizacij (angl. hard-ware), pač pa iz smeri njihovega »bistva« in torej tistega 

»softwarejevskega«. 

Glede na to, da naša družba neprestano raste že od leta 1930, se lahko upravičeno vprašamo, 

kam rastemo, in tudi na čigav račun. Imperativ naše družbe, ki neprestano raste, nima specifično 

določenega cilja (gr. skopos), kaj šele smotra (gr. telos). Rastemo, ker moramo rasti (nekakšna 

rast zavoljo rasti ali »rast rasti«), in če ne rastemo, sledijo takšna ali drugačna kriza in vladni 

ukrepi, da se spodbudi ponovna rast.  

Konstantna rast namreč ni – pa naj se to še tako dozdeva neštetim – noben in nikakršen naraven 

pojav. Že kristjani so vedeli, da sedmim dobrim letinam sledi sedem slabih letin. Moderni 

človek tega ne pozna (ker je pozabil in/ali povsem mehansko razume samega sebe in svet okoli 

sebe). Vse kaže, da nam je – torej k tej pozabi in mehanskemu (ne)razumevanju –bistveno 

»pomagala« tehnologija. Tehnologija nam je omogočila, da smo se ločili od narave in njenih 

zakonov ter postavili naše lastne zakone. Eden od teh zakonov, ki ga tako razumemo že kot 

naravni zakon, je konstantna rast, lahko tudi trajnostna rast, samo da je rast. Rast je namreč 

enačena z dobrim, in to »[…] ni zgolj matrica ekonomije, ampak pogosto vsega našega 

družbenega in političnega življenja« (Sedláček 2014, 232) – samorazumevanja na vseh ravneh. 

Ugotovili smo, da rast sama po sebi nima drugega cilja kot rast. Ravno zato, ker je rast cilj sama 

po sebi – torej ustreza definiciji virtue – ne pozna počitka, saj nima drugega cilja kot nadaljnjo 

storilnost (torej rast) (Sedláček 2014, 101). Konstantna rast namreč ni nekaj človeškega (do 18. 

leta telesno vsi nehamo rast) in naravnega (razen pri drevesih, pa še ta se upočasnijo), ampak 

je rast del tehnično-ekonomskega sistema, ki ga »[…] vsekakor ne zanima človekova usoda, 

ampak samo lastna širitev« (Galimberti 2015, 287). Posledica tega nenehnega pehanja za rastjo 

je, da je človeka oropala bivanjskega smisla, življenjskega okusa in pomena (Galimberti 2015, 

283). 
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Gospodarska rast potrebuje tako proizvajalca kot potrošnika (Galimberti 2015, 286). Pri tem je 

proizvajalec tisti, ki s svojim delom nekaj proizvede, potrošnik pa tisti, ki proizvedeno porablja 

(troši). Konstantna rast tako predvideva vedno večjo proizvodnjo in vedno več potrošnikov. 

Prav to pa počnejo globalne korporacije, ki konstantno povečujejo proizvodnjo in s pomočjo 

Bernaysove propagande (poglavje 1.4.1) usmerjajo potrošnike v želeno smer, obenem pa jim 

globalni trg omogoča širitev na nove trge. 

Korporacije (in danes je vse organizirano na način korporacij in korporativno (temeljna 

organizacijska forma je korporacija)) obljubljajo ljudem srečo preko materialnih proizvodov 

(lahko tudi preko »duhovne izpopolnitve«, a se s tem nič ne spremeni za korporativnost samo). 

In ta sreča, ki jo želijo ljudje, ni nič drugega kot tista sreča, o kateri govori Aristotel in se v 

zadnjih tisočletjih ni prav veliko spremenila. Edina razlika je v tem, da Aristotel pravi, da jo 

človek lahko doseže preko življenja, če konstantno deluje v skladu z vrlino. Moderni človek, ki 

ne deluje, ampak stvari počne (kar pomeni, da ga ne zanimajo niti smoter niti posledice 

njegovega početja), išče srečo (zadovoljuje svoje potrebe) v nakupu (to je danes ena od 

prevladujočih oblik tega, kar imenujemo »početje«) materialnih dobrin ali storitev. Sreče 

seveda nikoli ne doseže in je s takim početjem (v približku gre za tisto obnašanje (angl. 

behaviour)), o katerem govorijo behaviouristi sredi 20. stoletja, posebej v družboslovju na 

področju akademije v ZDA) niti ne bo in niti ne more. Sam cilj proizvodov namreč ni sreča. To 

je nekaj, kar ni težko nakazati in pokazati. 

Gospodarski sistem izdeluje predmete in njegov edini cilj je te predmete prodati (logika 

dobička, če poenostavimo). Ker se sam produkt ne prodaja dovolj, je treba človeške vrednote, 

ki jih ljudje enačijo s srečo, povezati s produktom. Sam produkt pa seveda ne bo nikoli dal 

človeku resnične sreče, ampak je samo in le predmet (izdelave/prodaje – konsumpcije). Človek 

tako ne zadovolji svoje resnične potrebe in išče zadovoljitev v novi in novi potrošnji, novih in 

novih izdelkih. Sedaj – in torej s te perspektive – lažje razumemo, zakaj korporacijam ni in ne 

more biti v interesu zadovoljstvo človeka (kaj šele njegova sreča, o kateri je govoril Aristotel), 

ampak se obratno hranijo z njegovim nezadovoljstvom. Samo permanentno nezadovoljstvo 

(produkcija potreb in želja) lahko danes poganja množično diferencirano proizvodnjo in 

omogoča konstantno rast. Ne smemo pozabiti, da je »gospodarski in družbeni imperativ 

maksimiranje in ne biti zadovoljen – maksimiranje proizvodnje, maksimiranje potrošnje« 

(Sedláček 2014, 243). 

Današnja potrošnja je v večji meri financirana z dolgom, kar pomeni, da predpostavljamo, da 

bomo v prihodnosti še rasli in poplačali svoje dolgove. Trošimo torej tudi tisto, česar nimamo, 

in to ni posamični, pač pa globalni pojav, na zahodu še posebej (od tukaj ta »kriza«), pri čemer 

se nam povsem upravičeno zatresejo kolena vsakič, ko ekonomisti napovedo padec rasti. 

»Obsedenost z idejo rasti nas je namreč pripeljala tako daleč, da bi današnji rasti bruto 

domačega proizvoda lahko cinično rekli rast bruto dolžniškega proizvoda« (Sedláček 2014, 

233).  
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Povedali smo že, da konstantna rast potrebuje tako proizvajalca kot potrošnika (ta mora biti 

likviden). Vendar napovedi kažejo, da naj bi tehnološki napredek in globalizacija potrebovala 

vedno manjše število delavcev za delovanje (gospodarskega) sistema. Tisti, ki nima dela, pa ne 

more niti trošiti niti živeti, kaj šele dostojno živeti (še vedno smo v protestantskem mišljenju). 

Torej, kdo bo trošil? 

Propaganda se je iznajdljivo odločila, da bo podjetništvo dvignila na novo raven. Vsak je 

namreč lahko podjetnik,110 svoj lastni gospodar in sledi svojemu »poslanstvu«, s katerim »sam« 

dosega tržni uspeh; podjetništvo je postalo splošni način govorjenja in samorazumevanja na 

vseh ravneh. Seveda se pri tem sploh nihče – točneje, zelo redki, ki so tega zmožni, si lahko 

privoščijo in si upajo – ne vpraša, kaj bo ta posameznik počel in kako. Posameznik je tako 

pahnjen v tesnobni položaj, ali bo uspel ali ne. Namreč, korenine protestantizma in ideja dela 

(o tem smo natančneje govorili v poglavju 2.1) so tudi v osrčju moderne družbe. Protestanti so 

se pri tem obračali na Boga, ki je že vnaprej določil, kdo je zveličan ali ne. Če niso uspeli, niso 

bili sami krivi, ampak je bila to Božja volja, na katero niso imeli prav nobenega vpliva. Sodobni 

posameznik za lasten neuspeh lahko krivi samo sebe in lastno nesposobnost (saj živi – v nekem 

smislu – »po smrti Boga«, kot je temu znal reči Nietzsche). Ne smemo namreč pozabiti, da je 

v družbi, kjer je vsak zaslužen za svoj uspeh, vsak zaslužen tudi za svoj neuspeh (to slednje 

namreč še posebej velja in je prava tovarna tistega, kar vse skupaj poganja nezadovoljstvo in 

celo strah).  

Korporacije so svet pod imperativom rasti privedle do točke, »[…] na kateri je naša globalna 

kultura postala pošastni aparat, ki terja eksponentno rastočo količino goriva in vzdrževanja – 

tolikšno, da bo na koncu požrl vse, kar bo imel pred očmi, in mu ne bo ostalo drugega, kot da 

pogoltne samega sebe« (Perkins 2012, 11). Kot je trdil že John Stuart Mill, eden od 

utemeljiteljev utilitarizma (teorije koristnosti in – kot smo pokazali – na osnovah Benthama) in 

homo economicusa (več v poglavju 2.3.2), je »rast sicer pomembna, toda na neki točki doseže 

mejo, po kateri nadaljnja rast ni več zaželena in se je treba ponovno usmeriti v kontemplacijo, 

si vzeti čas zase in za naravo« (Trojanow 2014, 79). 

Po našem mnenju si korporacije ne postavljajo cilja rasti zaradi rasti same, ampak zaradi koristi 

(tu je tista »dobičkonosnost«), ki jim jo le-ta prinaša. Večje kot so korporacije, bolj je družba 

odvisna od njih (delovna mesta, proizvodnja in distribucija dobrin ali storitev) in večje dobičke 

lahko žanjejo na globalnih trgih. Cilj korporacij je vedno takšen ali drugačen dobiček in prav 

zato jim vrednota rast koristi in jo kot sodobni preroki (ali imperialisti) vsiljujejo vsem 

zemeljskim bitjem. Ravno zato trdimo, da je rast v svojem bistvu Machiavellijeva virtú. 

Nalogo nadaljujemo s premislekom o vrednoti napredek.  

                                                 
110 Trojanow (2014, 35) cinično pravi, da je »mali, samostojni, samoizkoriščajoči in popolnoma sam od 

sebe odvisni izvajalec storitev bodoči junak delavstva, saj ne obremenjuje bilanc in ne zmanjšuje 

dobičkov, ne potrebuje socialne mreže, zavarovanja, je vrvohodec, ki ga bodo ob padcu samo še vtaknili 

v transportno vrečo za pokojne in ga odstranili izpred oči«. 
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5.2.2 Vrednota napredek 

Kirn (2004, 43) pravi, da »napredek pomeni, da je sedanje stanje boljše od preteklega in da bo 

prihodnje stanje boljše od sedanjega«.111 Uporabljamo ga predvsem v povezavi s človeško 

zgodovino in je pozitivno ovrednoten. Napredek se vedno uporablja v povezavi z znanostjo in 

tehniko, kajti prav tehnika in znanost sta omogočili napredek. 

Kralj (2005, 168) pravi, da organizacijska vrednota napredek pomeni »[…] boljšo kakovost 

izdelkov, tehnologije, poslovanja in tudi razvoja ljudi z možnostjo urjenja, izobraževanja in 

uresničevanja samega sebe (uveljavitev, samopotrditev, uspešnost) ter njihovega napredovanja 

zaradi izboljšanja izidov podjetja«. Skratka, napredek je tista vrednota, ki organizaciji izboljšuje 

možnosti za dosego ciljev. Iz navedenega lahko ugotovimo, da tudi vrednota napredek kakor 

vrednota rast korporacijam prinaša koristi in ravno zato je ena od ključnih vrednot podjetij. 

Ker napredek leži v tehnologiji in njenem razvoju, moramo najprej razumeti koncept 

tehnologije. Tehnologija ni naravna »stvar«, ampak je sad človeškega umskega delovanja, 

predvsem ustvarjalnosti in kreativnosti (pozor, to sta pogosti vrednoti pri korporacijah) z 

namenom izboljšati svoje okolje (naravo). 

Tehnološki razvoj, ki smo ga deležni zadnjih 200 let, je rezultat znanosti, ki je razkrila naravne 

zakonitosti in jih uredila v skladu s svojimi načrti, kar je omogočilo, da je človek postal »lastnik 

in gospodar« narave (Galimberti 2015, 216). Narava je bila pri Grkih dojeta kot nujnost (gr. 

ananke), tisto nespremenljivo in vsemogočno, ki vlada vsemu (tudi človeku) (Galimberti 2015, 

214). Grki so v naravi videli »oporno točko tako za politiko kot za dobro vodenje duševnega 

življenja« (Galimberti 2015, 215). Ta koncept se je bistveno spremenil z judovsko-krščansko 

kulturo, kjer je »[…] narava delo božje volje in je izročena človeku v oblast« (Galimberti 2015, 

214). Ravno religija (judovsko-krščanska)112 je odstranila protislovje med naravo in tehniko. 

Človek tako postane vladar in gospodar narave in ima »sveto« pravico izkoriščati jo v svoje 

namene. 

Iz navedenega je razvidno, da je »bistvo« tehnike znanost, ki opazuje svet zato, da bi ga »[…] 

pregnetla in preobrazila«, in jo zato »[…] v temelju usmerja tehničen namen, ki ga oblikuje, 

določi, opredeli in usmeri v manipulacijo« (Galimberti 2015, 217).  

Znanost namreč vedno predpostavlja, da je »preteklost zlo, ker ji vlada nevednost, sedanjost je 

raziskovanje in prihodnost je napredek« (Galimberti 2015, 217). Iz tega prepričanja je razvidno, 

                                                 
111 Definicija se nam zdi popolnoma primerna glede na to, da sodobna družba živi na principu dolga, 

torej mora biti vsekakor prepričana, da bo prihodnost boljša od sedanjosti. 
112 Judovsko-krščanska religija namreč postavi človeka (natančneje moškega) za gospodarja narave. 

Tako postane človek najmogočnejšo zemeljsko bitje in vse ostalo je na zemlji ustvarjeno (od Boga) zato, 

da mu služi (le-ta pa služi Bogu).  



74 

da ima znanost krščansko-judovske korenine (izvirni greh – odkup za grehe – odrešenje). Zato 

lahko trdimo, da nepristranska znanost sloni na teoloških prepričanjih krščanstva. 

Danes je tehnologija »[…] splošni pogoj za uresničitev kateregakoli cilja […]« in ravno zato 

ne more biti več »[…] zgolj sredstvo, temveč postane najvišji cilj, ki ga je treba doseči, da bi 

lahko zasledovali vse druge cilje […]« (Severino 1998, po Galimberti 2015, 219). Če pa je 

najvišji cilj tehnološki napredek, je to obenem tudi najvišja vrednota neke družbe in kot taka 

zahteva podreditev vseh drugih vrednot. 

Radi bi opozorili, da sta tehnika in kapital dokončno »pokopala« politiko,113 ki danes ni več 

prostor odločanja. Sama »narava delovanja tehnike ni združljiva z načelom političnega 

odločanja« (Galimberti 2015, 221). Posledično je danes prostor odločanja gospodarstvo (velike 

korporacije), ki poseduje tako kapitalske kot tehnološke vire, ki zagovarjajo nenehni tehnološki 

razvoj (v neskončnost).  

Že Platon (Platon 2004 po Galimberti 2015, 220) je trdil, da »[…] tehnike povedo, kako je treba 

nekaj narediti, ne pa, ali je to res treba storiti in zakaj«. Iz tega sledi, da tehniki lahko samo 

politika podeli smisel. Ravno smrt politike (javnega odločanja in razmišljanja) je zaradi tega 

omogočila nenadzorovan tehnološki razvoj, ki je včasih brez smisla (jedrsko orožje, nenehno 

raziskovanje vesolja itd.). Takšen, včasih že absurdni tehnološki razvoj namreč nikakor ne 

koristi človeku (samo načelo individualne, človeške koristnosti tukaj nima kaj iskati), koristi pa 

korporacijam, in to z dveh vidikov. Prvič, ogromna finančna sredstva, ki jih države namenjajo 

za raziskovanje, se pretvorijo v korporacijske dobičke in, drugič, korporacije kot nosilke 

napredka dobijo družbeni konsenz in močan družbeni pomen. 

Iz zgoraj navedenega je jasno, da javnost ne sme dvomiti v imperativ (vrednoto) večnega 

napredka. Sedláček (2014, 234–235) pravi, da je tako »izvirno religiozna ideja o napredku 

postala sekularizirana v tehnično prepričanje, da nas znanost lahko reši in da nas bogastvo ne 

naredi samo srečne (individualna nebesa na zemlji), ampak omogoči, da gre tudi družbi kot taki 

bolje (splošna nebesa na zemlji)«. Ravno zaradi tega prepričanja smo danes priča napredku 

zaradi napredka samega.  

Obenem bi radi opozorili, da tehnika ni skladna niti z etiko, ker se tehnika ne ozira na etiko. 

Tehnološke inovacije se nikoli ne vprašajo po namenu (gr. telos), kaj šele po posledicah, ki jih 

dolgoročno prinašajo. Ravno zaradi tega (ne)mišljenja ima tehnika vedno nepredvidljive 

učinke. Razlog je v tem, da znanstveniki ne razmišljajo »[…] smotrno, ampak proceduralno« 

(Galimberti 2015, 224). Cilj tehnoloških inovacij pa naj bi bila vedno takšna ali drugačna korist 

gospodarstvu.  

                                                 
113 Tukaj imamo v mislih demokratično izvoljene predstavnike ljudstva in ustanove, ki so bile namenjene 

politiki in političnemu delovanju. Če pa kot politiko razumemo trenutno »resnično« oblast, je tudi 

tehnološki razvoj del politike (to pa ni niti blizu Aristotelovemu konceptu politike, kaj šele etike). 
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Družbena »obsedenost« z napredkom se ravno tako kakor »obsedenost« z rastjo začne s 

prevlado tehnostrukture (o kateri smo veliko povedali v poglavju 3.4) v gospodarskem sistemu. 

Vzporedno so dejanja ljudi med drugo svetovno vojno v nacistični Nemčiji pokazala obrat 

človeškega delovanja, ko človek ne »deluje« več, ampak nekaj »počne«. To, da nekdo nekaj 

počne, pa je mogoče samo v tehnični družbi in pri tehniku. Delovanje je nujen pogoj 

Aristotelove vrline in edini način za dosego evdemonije (sreče). Tehnik pri početju izpolnjuje 

svoje delovne naloge, smoter in posledice njegovega početja ga pri tem ne zanimajo in o njih 

niti ne razmišlja niti ne odloča (to je v domeni znanstvenikov). Galimberti (2015, 227) pravi, 

da se v dobi tehnike vse delovanje omeji na »[…] pravilno izvrševanje ukazov, torej na 

odgovornost do predpostavljenega, ničesar pa ne pove o učinku lastnih dejanj«. Delavci 

preprosto izpolnjujejo delovne naloge, ki so pogodbeno določene. Delovno razmerje je vedno 

pravno razmerje in ima pravno določene pravice in obveznosti. Tu nimamo opravka samo z 

delovnimi razmerji, ampak so vsa korporacijska razmerja pravno definirana razmerja. Prav zato 

korporacije podpirajo in zagovarjajo vladavino prava (pravo ne odloča o tem, kaj je prav in kaj 

narobe, ampak samo, kaj je v skladu z zakonom). V vladavini prava ne moremo govoriti o 

kakršnikoli etiki (čeprav nas propaganda prepričuje drugače). 

Sedláček (2014, 62) je mnenja, da je ravno znanstveno-tehnična revolucija po drugi svetovni 

vojni postavila za svoj glavni cilj materialni napredek. Ravno materialni napredek, ki ga 

omogoča tehnološki napredek, je v današnji družbi enačen z blaginjo. Skratka, tehnologija je 

tisto, kar bo ljudem omogočilo raj na zemlji (tukaj in zdaj). Ta raj nima več krščanske tradicije, 

ampak protestantski izvor. Kristjani so vedeli, da je zemeljsko življenje nepravično, 

zaznamovano s trpljenjem, in so v smrti videli odrešitev (raj). Protestanti so opustili pasivno 

držo in iščejo potrditev svojega odrešenja »tukaj in zdaj«. To potrditev jim lahko ponudi samo 

uspeh, ki ga dosegajo s svojim delom in je izraz Božje volje. Sodobni tehnik je sprejel 

protestantsko etiko in pri tem zavrgel vse njene verske izraze. Kot pravi Fromm (2002, 107), je 

človek »sam sebe napravil za orodje, ne Božje volje, temveč gospodarskega stroja ali države. 

Sprejel je vlogo orodja industrijskega napredka«. Tehnična družba je tako pokopala Boga (in z 

njim tudi moralo).  

Tehnik pa ni pokopal le Boga, ampak je šel še dlje, raj želi ustvariti in doživeti »tukaj« na zemlji 

(to pomeni, da ni več protestantske ideje o posmrtnem življenju in odrešenju). Ravno ta 

miselnost o zemeljskem raju »tukaj in zdaj« je izgubila vsako skrb za prihodnost in omogoča 

nebrzdano (okrutno) izkoriščanje narave. Tehnik je namreč izgubil stik z naravo in pozabil na 

dejstvo, da je smrtno bitje. Narava je za tehnika le vir produkcije, pri čemer divjina (in divjaki) 

predstavlja grožnjo tehnološki družbi. Prav zato je treba vse, kar je divje, podrediti služenju 

tehnika (gospodarstvu) ali pa uničiti. Iz tega je razvidno, da je pri tehnični družbi in pri njenem 

dojemanju sveta pomembno le dvoje: ali si sam po sebi koristen ali si na voljo za izkoriščanje. 

Če nisi ne eno ne drugo, si za današnjo družbo nekoristen in potemtakem brez vrednosti (pri 

tem moramo biti pozorni, saj v ozadju »tiči« misel, da potemtakem obstaja bolj in manj vredno 

življenje). Takšna drža do življenja in narave ima za posledico početje, ki kaže na prepričanje, 



76 

da je svet ustvarjen samo zato, da zadovoljuje želje (in ne potrebe) ljudi. Za takšno množično 

deluzijo so seveda poskrbeli neumrljive korporacije in gospodarski sistem, ki je tukaj zato, da 

človeške želje (angl. desire) uresničuje. Pri tem pa pozabijo povedati, da je večina želj tako ali 

drugače umetno ustvarjena s pomočjo propagande (več v poglavju 2.4.1). Ravno zato lahko 

danes govorimo tudi o tehnokraciji, ker oblast (gospodarski sistem s korporacijami na čelu) 

uporablja vrednoto napredek za zaščito in ohranitev lastnih interesov in lastne moči (to pa niso 

nič drugega kakor Machiavellijeve virtú, ki smo jim prav zato zgoraj posvetili posebno 

pozornost ter nanje opozorili v razliki do Aristotela oz. z opozarjanjem na kompleks vodenja in 

v razliki do vladanja). 

Vrednota napredek je omogočila moralno revolucijo 20. stoletja in dokončno osvoboditev 

intelekta od morale (Bog je mrtev!). Znanost zanika obstoj vrednot in tistega, kar je dobro. 

»Znanstveno rečeno, človek nima etičnih moralnih ciljev, saj do sedaj še niso izumili nobenega 

instrumenta, s katerim bi lahko ločili vrednote od nevrednot, kulturo od nekulture« (Majerhold 

1997, 265).  

Napredek in rast sta pomembni vrednoti Zahoda (z ZDA na čelu) in najbolj koristita 

korporacijam (rast in napredek vedno spremlja dobiček), zato ju korporacije s pomočjo vlad 

strastno zagovarjajo in širijo po celotni zemeljski obli (ker sta znanilca blaginje in raja na 

zemlji). Tako sta ti vrednoti dobili obliko socialnega upa par exellance. 

Nalogo nadaljujemo s premislekom o vrednoti pripadnost.  

5.2.3 Vrednota pripadnost 

Po našem mnenju je vrednota pripadnost ena od najmočnejših terminalnih vrednot, ki jo na 

različne načine poudarjajo korporacije. Pod vrednoto pripadnost smo šteli: pripadnost, skrb za 

zaposlene, skrb za potrošnike, timsko114 delo, družbeno odgovornost, različnost in vključenost 

(angl. diversity & inclusion).  

Že Machiavelli se je zavedal, da si mora voditelj zagotoviti pripadnost ljudi za obrambo mesta. 

Tudi korporacije se zavedajo, da je pripadnost potrošnikov, zaposlenih in družbe ključni 

element za ohranjanje in povečevanje korporativne moči ter nemoteno zasledovanje končnega 

smotra (dobička). 

V nadaljevanju obravnavamo tri načine, kako se vrednota pripadnost manifestira pri 

korporacijah. Razpravljamo o pripadnosti zaposlenih, pripadnosti potrošnikov ter družbeni 

odgovornosti in pripadnosti. 

                                                 
114 Več o vrednotah skupina in timsko delo v knjigi Williama Whyta Človek organizacije (1970). 
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Zaposleni in pripadnost  

Elton Mayo (Mayo 1945, po Whyte 1970, 40) je dejal, da je »človekova želja, da je pri delu 

neprestano povezan s svojimi tovariši, močna, morda najmočnejša človeška značilnost«. Whyte 

(1970, 36) v svoji knjigi Človek organizacije pravi, da se doktrina človeških odnosov »[…] 

nevarno približa zahtevi, da posameznik žrtvuje svoja lastna prepričanja, da bi smel pripadati«. 

Prav s pomočjo politike New Deala, managersko revolucijo in z vzponom tehnostrukture je 

začelo veljati, da je to, kar je dobro za skupino, dobro tudi za posameznika (prav tam).  

Po drugi svetovni vojni se je svet začel s pomočjo napredka in gospodarske premoči ZDA hitro 

spreminjati. Whyte (1970, 170) trdi, da v »[…] svetu, ki se tako hitro spreminja, v svetu, v 

katerem mora biti človek vedno v gibanju, posameznik obupno potrebuje korenine […]« in te 

korenine se lahko razvijejo prav v organizaciji. V času tehnostrukture in s pomočjo skupin 

(timov) se je razvila pripadnost zaposlenega do svoje organizacije. 

Organizacijsko pripadnost Boštjančič (2010, 19) definira kot »[…] psihološka povezanost med 

posameznikom in organizacijo, v katero je vključena komponenta vrednot, osebnih stališč ter 

čustvena komponenta«. Organizacijska pripadnost vpliva na: organizacijsko klimo, 

organizacijsko kulturo, organizacijsko okolje, motivacijo zaposlenih, delovno učinkovitost, 

absentizem, medosebne odnose, identifikacijo itd. (Boštjančič 2010, 22).  

Organizacije so v skladu z neoliberalno politiko (več v poglavju 3.6) ustvarile fleksibilna 

delovna mesta, da bi se izognila dolgoročni povezanosti ali odvisnosti od delovne sile. Zaradi 

ukrepov organizacij (odpuščanja, začasne zaposlitve, selitev proizvodnje, najem zunanje 

delovne sile itd.) bi pričakovali zmanjšanje pripadnosti delavcev, vendar je raziskava Mesner 

in Štebe iz leta 2011 pokazala, da se je pripadnost delavcev v ZDA povečala. Mesner in Štebe 

(2011, 867) menita, da je poglavitni razlog povečanja pripadnosti v učinkoviti in povečani 

uporabi »[…] praks upravljanja s človeškimi viri, ki se osredotočajo na večanje pripadnosti«. 

V nadaljevanju izpostavljamo in natančneje analiziramo novejšo vrednoto, ki pa je bila pri 

korporacijah vedno izpostavljena, to je angl. diversity and inclusion (raznolikost in 

vključenost). To pa zato, ker smo želeli pokazati, da to ni nič drugega kakor pripadnost 

zaposlenih pod drugim imenom. 

Prvič sta se različnost in vključenost kot vrednota pojavili proti koncu 20. stoletja vzporedno z 

globalizacijo. Transnacionalne korporacije so kmalu ugotovile, da če želijo ostati globalni 

igralci, morajo sprejeti ljudi z drugačnim kulturnim ozadjem. Prav zato so se odločile, da bosta 

postali različnost in vključenost ena od njihovih ključnih vrednot. 

Raznolikost (angl. diversity) pomeni, da je vsak človek kot posameznik edinstveno in specifično 

bitje, in poudarja, da se ljudje med seboj ne razlikujemo le po videzu, ampak tudi z duhovnega 



78 

vidika. Lešnik (2012, 55) pravi, da prav »raznolikost pogledov in idej pospešuje ustvarjalnost, 

inovativnost, organizacijsko učenje in odgovornost do uporabnikov«. 

Vključenost (angl. inclusion) pa pomeni, da raznolikost posameznikov in podobnosti med njimi 

najučinkoviteje uporabimo v korist organizacije in širše družbe (ponovno imamo opravka z 

Benthamovim utilitarizmom) (Hlebš in Skočaj 2016). Pri tem korporacije izpostavljajo, da 

uresničujejo tako cilje posameznika kot omogočajo rast posameznika v okviru korporacije.  

V tem delu vidimo moč, ki jo imata danes utilitaristična (poglavje 1.2) etika in teorija homo 

economicusa (poglavje 1.3.2) v naši dobi. Posamezniki se namreč ne združujejo v korporaciji 

»kar tako«, ampak da bi povečevali svojo in skupno (korporacijsko) koristnost. Iz tega lahko 

sklepamo, da če posamezniki ne bi imeli nobene koristi od dela v korporaciji, se v njej ne bi 

zaposlili (največkrat je ta korist dohodek). Korporacija pa prav tako ne bi zaposlila 

posameznika, če ne bi v njem videla prihodnjih koristi (povečanje dobička). Tu imamo opravka 

z raz-osebljanjem družbenih odnosov, ko v ljudeh ne vidimo več drugih oseb, ampak nosilce 

interesov (Galimberti 2015, 259). V svobodni družbi namreč ni več suženjskih (osebnih in 

subjektivnih) odnosov, ampak so odnosi svobodni (materialni in objektivni) (Galimberti 2015, 

259).  

Skratka, ameriška tradicija in korporacije priznavajo razlike, jih zaznavajo in jih seštevajo 

(Benthamov koncept felicific calculus) s ciljem gospodarske koristi. Vsak način življenja je 

namreč upravičen in mu je tudi drugačnost dopuščena, če lahko pripomore k dobičku 

(Galimberti 2015, 262).  

Ujeti smo v družbi, ki postavlja v ospredje interese posameznika (individualizem) in njegovo 

svobodno iniciativo (gospodarski liberalizem), pri čemer je vse skupaj dojeto na način – v 

okolju – korporacijskega in korporativnega. Trg torej zahteva, da odnose med posamezniki 

določajo interesi, zaradi katerih posameznik izgine pod masko zastopnika interesov (Galimberti 

2015, 372). Maska pa ni nič drugega kot predstavnica ekonomskega vidika posameznika. 

Ravno zato je mogoča integracija različnosti, saj ni več pomembno, kdo je nekdo kot 

individuum, ampak je pomembno, čemu služi. Prav to pa omogoča današnjo družbeno strpnost. 

Posameznika ne dojemamo po tem, kdo je, ampak kakšno korist imamo lahko od njega. 

Galimberti (2015, 375) pravi, da je nestrpnost preganjana, ker predstavlja oviro za širjenje in 

razvoj ekonomije in tehnike, ki sta edina smotra globalne družbe. Prav zato je po njegovem 

mnenju trg pometel z vsemi simbolnimi vrednotami rase, identitete, narodnosti, individualnosti, 

pripadnosti, vere in na njihovo mesto postavil načelo uporabnosti in načelo učinkovitosti. 

Iz povedanega lahko sklepamo, da »diversity in inclusion« nista nič drugega kot vrednota 

pripadnosti (v končni instanci korporaciji, korporacijam), a pod drugim imenom in z istim 

ciljem. Ti dve vrednoti implicirata tudi vrednoto spoštovanja, če ne pristnega, pa vsaj 

navideznega. 
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Potrošnik in pripadnost 

Korporacije med svojimi vrednotami vedno poudarjajo svojo osredotočenost in skrb za kupca 

(potrošnika). Naš gospodarski sistem je odvisen od potrošnika in ravno ta obsedenost s 

potrošnikom je po mnenju Čehove (2011, 21) dosegla »[…] stopnjo religije […]«. Videli smo, 

da so potrošniško družbo ustvarile korporacije s pomočjo Bernaysa in njegovih tehnik 

propagande, da bi si industrijski sistem zagotovil nenehno in konstantno prodajo vseh 

presežkov množične proizvodnje (več smo povedali v poglavju 2.4.2). 

S časom so izdelki pridobili »magične« sposobnosti, da svojim uporabnikom (potrošnikom) 

posredno (preko izdelka) obljubljajo zadovoljitev potreb z zgornje polovice Maslowove 

piramide.115 Čehova (2011, 23) pravi, da je potrošnik zato obsojen na nesmiselno početje 

(potrošnjo) in večno nezadovoljstvo, saj njegovo početje ne bo nikoli doseglo želenega cilja 

(duhovnih potreb namreč ne moremo zadovoljiti z materialnimi sredstvi). 

Korporacije so v oglaševanje svojih blagovnih znamk vložile ogromna finančna sredstva, da bi 

zgradile identiteto posamezne znamke (korporativna osebnost) in posledično potrošnikovo 

pripadnost blagovni znamki. Danes je veliko blagovnih znamk personificiranih. To pomeni, da 

imajo obraz (popoln obraz), vrednote in življenje (popolno, brezskrbno in predvsem srečno). 

Srečno življenje pa korporativnim osebnostim omogoča uporaba oglaševanega izdelka. 

Znamke namreč ljudem ne prikazujejo nič drugega kot srečo (in ne Aristotelovo eudaimonia), 

ki je dosegljiva vsakomur (če le ima denar za nakup) in takoj (noben trud ali delovanje ni 

potrebno). Korporacije pri tem predpostavljajo, da ni noben smrtnik dovolj dober in srečen, da 

ne bi mogel postati boljša in srečnejša različica sebe z nakupom njihovega izdelka. 

Vendar korporacije preko blagovnih znamk ne prodajajo samo sreče, ampak tudi življenjske 

sloge. Potrošniku vsaka znamka obljublja, da je edina sposobna najbolje izraziti njegovo 

edinstveno osebnost. Tako lahko ljudje preko potrošnje izdelkov določene blagovne znamke 

povsem vidno in materialno izražajo svoja prepričanja, vrednote in pripadnost (blagovni 

znamki namreč).  

Čehova (2011, 23–24) pravi, da smo tako potrošniki »ujeti v manično okolje ikon popolnosti 

in izpopolnjenega življenja, ki nas nenehno ohranja v stanju hipnoze«, kar povzroča, »[..] da 

živimo odmaknjeni od samih sebe in svoje realnosti, saj se vztrajno trudimo približati svetu 

projekcij«, in dodaja, da se temu svetu lahko približamo le »[…] s kupovanjem simbolov tega 

sanjskega sveta«. 

                                                 
115 V zgornjo polovico Maslowove piramide spadajo potreba po pripadnosti, ljubezni, ugledu, 

spoštovanju in samouresničevanju. Čehova (2011, 23) pravi, da »značilnost teh potreb je nenehna 

gradacija, napredovanje potrebe na višjo stopnjo v trenutku zadovoljitve, hkrati pa so za doseganje 

njihovih vrednosti nefiziološkega značaja potrebna tudi nematerializirana sredstva«. 
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Korporacije si pripadnost potrošnikov zagotavljajo s pomočjo Bernaysove propagande in 

pripadnost zaposlenih z oddelki za upravljanje s človeškimi viri. Njihova propaganda nam 

prikazuje, da so korporacije edine, ki skrbijo za ljudi in okolje ter sprejemajo vsakega 

posameznika. Vendar se je treba zavedati, da korporacije ne počnejo tega iz nesebičnih 

razlogov, ampak iz lastne koristi, in sicer prihodnje koristi (zaposleni) ali takojšnje koristi 

(potrošnik). Potemtakem obstaja verjetnost, da je tisti človek, ki ni zaposljiv ali ni potrošnik, z 

vidika korporacije popolnoma nepotreben oz. »odvečen«. Še vedno je namreč prisotna najvišja 

dogma protestantske etike delo (več v poglavju 2.1.1). Človek mora danes delati, in to ne več 

zaradi vere, ampak zaradi preživetja. Velja namreč, da v svetu, kjer ima vsaka stvar denarno 

vrednost, tisti, ki nima denarja, nima kaj iskati. 

Vprašanje individuuma 

Trg oz. korporacije, ki tako slavijo človeški individuum in njegovo raznolikost, so obenem 

razlog propada individuuma. Na trgu namreč nimamo posameznika, ampak imamo zastopnike 

interesov. S tem posamezniki izgubijo svojo posebnost (svojo individualnost) in postanejo tako 

samo predstavniki »[…] stvari, ki jih posedujejo, ali dela, ki ga opravljajo, in postajajo vedno 

bolj podobni drug drugemu« (Galimberti 2015, 264). Prav to pa povzroči propad individualnosti 

in vzpostavi gledališko predstavo, kjer vsak igra vlogo, ki si jo sam izbere. Vlogo pa si lahko 

izbere glede na svoj položaj ali delo, ki ga opravlja (prav tam). Galimberti (2015, 265) trdi, da 

to ni le vloga, ampak tudi družbena in osebna identiteta, saj v družbi, kjer je nosilec moči 

gospodarski sistem, je naša identiteta odvisna od našega poklicnega življenjepisa.  

Potemtakem je celotna naša osebna identiteta izpostavljena trgu oz. ekonomiji. Pri tem pa je trg 

podrejen tržnim zakonitostim, delo ima načeloma vnaprej določene procese dela in vsaka 

korporacija ima načeloma definirane interne akte za zaposlene, kjer je točno določeno, kako se 

mora zaposleni obnašati in predstaviti ne samo v korporaciji, temveč tudi zunaj nje. 

Potemtakem se posameznik obnaša tako, kot narekuje gospodarski aparat, in to popolnoma 

svobodno.  

Pri tem pa je treba izpostaviti, da raznolikost kljub temu spodbuja grandiozni, vendar mitski 

individuum. Posledica tega je odtujitev posameznika od svoje skupnosti. Prepričan v svojo 

grandioznost in posebnost, ki posameznika spremlja od malih nog in na katero ga propaganda 

konstantno opominja, se pred nerazumevajočim okoljem umakne v samoto in v lastno deluzijo. 

V blagovnih znamkah išče zaveznike, edine, ki lahko uresničijo njegove individualne želje, in 

to takoj.  

Družbena odgovornost in pripadnost  

Korporacije so zadnja leta, predvsem zaradi pritiskov javnosti, svoj kapital začele vlagati v skrb 

za skupnost, skrb za okolje, skrb za revne, skrb za bolne itd. Tako rekoč ni korporacije, ki ne bi 

izdelala poročila o družbeni odgovornosti (angl. corporate social responsibility report).  
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V preteklosti je bila naloga države skrbeti za dobrobit svojih državljanov in okolja. V nalogi pa 

smo lahko videli, da se je zaradi neoliberalne politike (poglavje 2.3.4) država morala umakniti 

iz družbe in blaginjo družbe prepustiti trgu. Temu sta sledila porast revščine in nebrzdano 

izkoriščanje naravnih virov s strani korporacij.  

Zavedati se je treba, da je korporacijska moč v zadnjih treh desetletjih s pomočjo tehnološkega 

napredka in neoliberalne politike presegla moč držav. Zato je razumljivo, da je morala prej ali 

slej javnost pritisniti na korporacije ter na njihovo nebrzdano izkoriščanje in onesnaževanje 

okolja ter na naraščajoč problem revščine. Korporacije so se na pritisk javnosti odzvale tako, 

da so javnosti dale natanko tisto, kar je ta želela, in pri tem so v svojo družbeno angažiranost 

vključile tudi potrošnika. Seveda so v tem videle tudi lastno korist (dobiček).116  

Študiji Vlachos idr. (2008) ter Du, Bhattacharya in Sankar (2007) sta potrdili, da izvajanje 

korporacijskih aktivnosti, povezanih z družbeno odgovornostjo, povečuje tako zaupanje 

potrošnikov v korporacijo kot pripadnost potrošnikov korporaciji. Tudi študiji Creyer in Ross 

(1996) ter Webb in Mohr (2005) sta pokazali, da so potrošniki bolj nagnjeni k nakupu izdelkov 

podjetij, ki aktivno propagirajo družbeno odgovornost. Skratka, družbena odgovornost se na 

trgu dobro prodaja. 

Obenem je korporacijam skrb za skupnost omogočila vstop v javno življenje. V ZDA 

korporacije danes sofinancirajo šolstvo (učna gradiva, ki so polna propagandnih sloganov), 

urejajo mestna središča in druge javne površine (ki pridobivajo podobo oglaševalskega 

prostora), financirajo srednje šole in univerze (pod pogojem, da lahko prodajajo svoje izdelke 

in propagirajo svoje izdelke), financirajo kulturne dogodke (kjer se seveda propagirajo in 

izključno prodajajo svoje izdelke), darujejo denar v dobrodelne namene (pod pogojem, da bo 

njihova dobrosrčnost vedno dobro vidna) itd. Preprosto povedano, korporacije dobrodelnost 

povezujejo z oglaševanjem. Vendar, kot nas avtorji Wagner, Lutz in Weitz (2009) opozarjajo, 

so lahko korporacije tudi dvolične (spretno uporabljajo Machiavellijeve virtú). V primeru, da 

javnost to dvoličnost razkrije, jih potrošniki kaznujejo (upad prodaje). 

Ugotovili smo, da je tudi vrednota pripadnost virtú in da jo korporacije spretno uporabljajo za 

povečevanje dobička ter ohranjanje in povečevanje moči in vloge v družbi. 

Do sedaj smo spoznali, kako korporacije spretno uporabljajo vrednote rast, napredek in 

pripadnost, da bi dosegale svoj smoter (dobiček). V nadaljevanju bomo nekaj besed namenili 

še dobičku (vrednoti vseh vrednot).  

                                                 
116 Vlachos idr. (2008, 170) v okviru svoje študije javnost opozarjajo, da korporacije propagirajo svojo 

družbeno odgovornost predvsem zato, da gradijo dobro ime in povečujejo svoj dobiček. 
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5.2.4 Vrednota dobiček  

Z analizo javno dostopnih poročil za delničarje smo ugotovili, da imajo analizirane korporacije 

izjemno dodelana poročila za delničarje, v katerih z entuziazmom pozdravljajo vsakoletne 

uspehe (rast korporacijskega dobička in povečanje vrednosti za delničarje). Zanimivo pa je, da 

je dobiček izven poročila za delničarje povsem zamolčana vrednota, medtem ko že bežni 

pregled poročila delničarjem in meril uspešnosti razkrije, da je dobiček najvišja vrednota 

korporacij. Zato lahko rečemo, da je dobiček smoter vseh analiziranih korporacij in »vrednota 

vseh vrednot«. Sicer to ni nič presenetljivega, saj je korporacija ustanovljena za doseganje ciljev 

lastnikov in je danes poglavitno načelo (in vodilo) vsake korporacije maksimiranje vrednosti 

za delničarje. Ustvarjenje dobička pa je, kot smo že večkrat opozorili, s pomočjo protestantske 

etike dobilo prav »božji pridih«. 

Vrednota dobiček je nadrejena tako vrednoti napredek kot vrednotama rast in pripadnost. 

Korporacija namreč ne bi zasledovala teh vrednot, če ne bi imela od tega koristi (dobička). Od 

tu izhaja dejstvo, da so ostale predstavljene vrednote Machiavellijeve virtú. Vsaka odločitev v 

korporaciji zahteva natančno analizo stroškov in koristi (ta izvira iz Benthamovega felicific 

calculus, o katerem je več povedanega v poglavju 2.2.1). Korporacija ne bo izpeljala nobene 

dejavnosti, če ne bo imela od tega več koristi kot stroškov (kar ni nič drugega kot Benthamov 

utilitarizem in aplikacija načela koristnosti in felicific calculusa).  

Ustvarjanje dobička pa ni nič drugega kot povečevanje denarja. Denar je »[…] abstraktni 

konstrukt, zato ga ne vežejo niti gmota niti prostor in tudi čas ne. V gmotni resničnosti torej 

denar kot da ne bi obstajal, saj obstaja na drugi ravni, to je na splošno priznani (vzdrževani z 

zaupanjem) ravni družbene fikcije« (Sedláček 2014, 97). Ravno zato danes že en dolar brani 

sveto vrednost, ker tisto, kar je brezplačno, je v naši družbi popolnoma razvrednoteno 

(Trojanow 2014, 29). 

V današnji dobi kolektivnega (ne)mišljenja vsi neomajno verjamejo v denar in ravno zato so 

ljudje začeli zasledovati denar zaradi denarja samega (to pa je definicija virtue), kar je 

napovedal že Karl Marx, ki je o denarju dejal: »[…] če količina denarja narašča, dokler nazadnje 

ne postane splošen pogoj za zadovoljitev katerekoli potrebe in proizvodnjo katerekoli dobrine, 

denar ni več sredstvo, temveč cilj, včerajšnji cilj pa postane orodje za doseganje tistega cilja 

(denarja), v katerem vidimo vsi zgolj sredstvo« (Marx 2009, po Galimberti 2015, 219).  

Vzpon neoliberalistične ideologije in njene politike je iz države odstranil/ali želi odstraniti 

kakršnokoli dejavnost države, katere namen je zadovoljevati potrebe državljanov. Ta dejavnost 

je/bo v ekskluzivni domeni tržnega gospodarstva, ki te potrebe lahko veliko učinkoviteje 

zadovolji v zameno za denar. Prav iz tega razloga je danes denar tako pomemben, ker je edino 

sredstvo, s katerim lahko zadovoljimo materialne in tudi, v kar nas propaganda prepričuje, 

duhovne potrebe (zato je postal cilj sam po sebi). Posledica takega (ne)mišljenja je, da so tisti, 
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ki denarja nimajo, z družbenega vidika nevidni in odvečni.117 Prav denar namreč omogoča 

posamezniku obstoj in življenje (obstoj zunanjih dobrin je že pri Aristotelu pogoj za dosego 

srečnosti). Namreč, tisti, ki denarja nima, se mora ukvarjati s preživetjem. 

Ker je danes denar pomemben že z vidika eksistence človeka, mora (vsaj načeloma) človek 

služiti denar s svojim delom. Fromm (2002, 26) trdi, da je prav sodobna družba, ki toliko 

poudarja človeško srečo, individualizem in lastno korist, »[…] človeka naučila, da verjame, da 

cilj življenja ni njegova sreča (oz. bogoslovno odrešenje), marveč izpolnjevanje njegove 

dolžnosti, da dela […]« in služi (tak način govorjenja je značilno protestantski). Človek zato 

danes dela v prepričanju, da mu njegovo početje (in ne delovanje) koristi. Pri tem je prepričan, 

»[…] da deluje v lastno korist, v resnici pa si prizadeva predvsem za denar in uspeh« (Fromm 

2002, 107). Fromm (2002, 26) trdi, da pri tem človek v resnici »[…] služi vsemu drugemu, 

samo ne svojim pravim koristim. Zanj je pomembno vse, razen njegovega življenja in umetnosti 

življenja«. Posledica tega je, da človek »sam sebe vara in ne sprevidi dejstva, da ostajajo 

njegove najpomembnejše človeške zmožnosti neizpolnjene in da pri iskanju tega, kar misli, da 

je zanj najboljše, izgublja sebe« (Fromm 2002, 107). 

Delo in uspeh (dobiček), ki pride z delom, nista nič drugega kot nadaljevanje puritanske etike 

(o kateri smo govorili v poglavju 2.1), kjer je Boga zamenjala individualna korist (Benthamov 

utilitarizem). Tehnični človek namreč ne verjame v nebesa po smrti in mora doseči nebesa na 

zemlji. Napredek je sicer omogočil osvoboditev človeka od trdega dela, ampak od samega dela 

pa ne. Sodobni človek, obseden z idejo uspeha, mora nenehno nekaj početi (in ne delovati) in 

v tem početju nima niti prostora za razmislek niti za uživanje življenja. »Mantra« sodobne 

postmoderne dobe je namreč delati, napredovati, rasti in služiti. Človeku tako ne ostane 

drugega, kot da denar, ki ga zasluži, svobodno (edina dejanska svoboda, ki jo ima) troši in si 

tako ustvarja družbeno identiteto, ki mu je družba brez dela in denarja ne priznava. 

To nenehno pehanje za uspehom (beri: dobičkom) je tudi pripomoglo k razčlovečenju človeka. 

Človek tako danes ni več človek, ampak gospodarski subjekt, je obenem kupec in prodajalec. 

Ravno zato je njegova vrednost odvisna od tiste vrednosti, ki mu jo določa trg (Fromm 2002, 

62). Iz tega sledi, da če ljudje niso nič drugega kot kupec ali prodajalec, potemtakem jim ne 

preostane drugega, kot da počnejo stvari v skladu s tržnimi zakonitostmi in s tržnimi 

vrednotami. Človeško družbeno obnašanje tako postane ena sama neskončna igra tistega, kar 

želi trg (s korporacijami na čelu) – koristni subjekt. 

Uspeh ni danes nič drugega kot povečevanje svoje vrednosti na trgu, vrednost pa je vedno 

izražena v denarnem smislu. Ravno zato »je človek prisiljen, da se nenehno peha za uspehom. 

                                                 
117 Piketty (2014, 524) pravi, da je »današnja meritokratska družba do tistih na dnu lestvice veliko 

neizprosnejša, ker naj bi njihova podrejenost izhajala iz načela pravičnosti, krepostnosti in zaslužnosti 

– v tem primeru tudi iz nezadostnosti njihove produktivnosti«.  
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Vsak zaostanek hudo ogroža njegov občutek lastne vrednosti. Posledice so občutja 

nebogljenosti, negotovosti in manjvrednosti« (Fromm 2002, 62).  

Ker je trg tekmovalen, moramo biti tudi ljudje tekmovalni (da dokazujemo svojo vrednost). 

Posledica tega je totalen razkroj skupnosti. Ko vsak človek drugega človeka dojema kot grožnjo 

(sovražnika), ne moreta obstajati nobena skupnost (vsaj v Aristotelovem pomenu ne) in nobena 

prihodnost (vsaj človeštva ne). V tej bitki za dobičkom ni milosti in je tudi ne moremo 

pričakovati. 

Zavedati se je treba, da so tiste korporacije, ki ne ustvarjajo dobička, ampak izgubo, obsojene 

na smrt (stečaj). Konec koncev korporacije niso tako neumrljive in vsemogočne, kot so videti 

na prvi pogled. Ljudje in korporacije so v čudnem, a vendar soodvisnem odnosu. Korporacije 

zadovoljujejo človeške potrebe in zaposlujejo človeka, pri tem pa potrebujejo potrošnika. 

Njihova vrednost in obstoj sta odvisna od potrošnika. Iz tega sledi, da je dejanska moč v 

potrošniku (ne v človeku), ki lahko svobodno (ne)izbira med izdelki. Če bi se ljudje (in ne 

potrošniki) zavestno odločili in ne bi kupovali izdelkov, ki jih ne potrebujejo, dvigovali denar 

iz bank, nehali trgovati z delnicami, nehali nemo podpirati vojne itd., bi se celotno (ne samo 

narodno, ampak svetovno) gospodarstvo sesedlo in prvi bi »padli« velikani svobodnega trga – 

multinacionalne korporacije. Posledično bi se »sesedel« celoten gospodarski sistem. Tisti, ki 

imajo največ, bi seveda največ izgubili, tisti, ki nimajo ničesar, ne bi izgubili ničesar. Iz 

navedenega lahko opazimo krhkost gospodarskega sistema. Takšen scenarij je sicer v 

postmodernem (ne)mišljenju in (ne)razumevanju sveta čista fikcija. Družba, ki se peha za 

blaginjo, rastjo, napredkom in zasleduje dobiček, tega ne more in ne-zmore dovoliti.  

Ljudski pregovor pravi, da je v denarju moč. V družbi, kjer je vse naprodaj118 in ima imetje 

pomembno družbeno vlogo, je življenje težje za tiste s skromnejšimi prihodki (Sandel 2013, 

14). Ker naš svet stoji na finančnih temeljih, je denar merilo za vse in orodje za uveljavljanje 

moči. Kot priročno trdi Starikov (2011, 168): »Najprej se kupi tisto, kar se ponuja. Nato pa 

tisto, kar se upira.« Pri tem se nam upravičeno postavi vprašanje, ali je dobiček resnično smoter 

korporacij ali pa je tudi dobiček le slepilo in potemtakem virtú? Dobiček je namreč samo denar, 

denar pa sam po sebi nikakor ne more biti najvišja vrednota (smoter vsega), ker je le stvar 

(danes niti to ne več: je odsotnost in/ali dolg, namreč, kot smo opozorili zgoraj). 

Korporacije so danes tiste entitete, ki ustvarjajo in kopičijo največ bogastva. Zvesta 

spremljevalka neomejenega bogastva pa je vedno neomejena oblast (moč) (Starikov 2011, 42). 

Korporacije učinkovito izkoriščajo pridobljene pravice do svobode govora in financiranja 

političnih akterjev, obenem pa uporabljajo medije za množično komuniciranje za ohranitev in 

večanje moči (Starikov 2011, 168). Kot pravi Starikov (2011, 186): »Ni ga čez gospodarsko 

                                                 
118 Kot pravi Sandel (2013, 14), si lahko danes z denarjem zagotovimo »[…] politični vpliv, dobro 

zdravstveno oskrbo, stanovanje v varnem okolju namesto v varnostno vprašljivem, dostop do elitnih 

namesto slabih šol […]«. 
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orožje. Njegova moč je nevidna, neopazna. Na desetine bank, različni logotipi, različna imena. 

V nekem trenutku pa kot na ukaz začnejo vse skupaj delati isto.« In ravno to ni nič drugega kot 

korporativizem, kjer svobodni trg, popolna konkurenca, meritokracija, nevidna roka trga in 

drugi miti sodobnega časa niso nič več in nič manj kot miti in zgodbe, ki se uspešno prodajajo 

ljudstvu z namenom ohraniti in poveličevati moč gospodarskega sistema (velike korporacije). 

Zato (a samo v premislek) menimo, da sta smoter korporacij ohranjanje in povečevanje njihove 

moči. Iz tega sledi, da so vrednote rast, napredek, pripadnost in tudi dobiček le virtú. Menimo, 

da je strogo machiavellistični koncept virtú, ki ga voditelj uporablja za ohranjanje in 

povečevanje svoje moči in moči države, enak pri korporacijah. Virtú so po našem mnenju tisto, 

kar korporacije spretno izkoriščajo za ohranjanje in povečevanje moči korporacij in 

korporativizma. Od tu sledi, da so vse obravnavane vrednote politične vrednote, in sicer virtú 

in ne virtue, kot nas okolje prepričuje, in so danes nadomestek za politiko (ki je ni).  

Ravno ta politični element moči je še veliko bolj zakrit (in nevaren) kakor zasledovanje 

dobička. Iz tega razloga smo v nadaljevanju na kratko odprli vprašanje korporacijske oz. 

korporativne moči. 

Vprašanje moči  

Korporacije, te nesmrtne počlovečene gospodarske entitete, so se po našem mnenju približale 

religioznemu pojmovanju Boga. Element nesmrtnosti jim daje to nadnaravno moč, da lahko 

kopičijo bogastvo v neskončnost, rastejo v neskončnost in napredujejo v neskončnost. 

Američani so tisti narod, ki izmed vseh narodov najbolj prezira aristokracijo, in so najbolj 

naklonjeni meritokraciji (popolnoma protestantski koncept). Zato nas ne preseneča, da je to 

narod, ki je korporacijam odprl vrata do neomejene moči nad človekom in človeštvom. Noben 

posameznik in nobena posamezna država se danes ne moreta kosati z močjo največjih 

korporacij, obenem pa se niti nihče ne more (ne upa) zoperstaviti korporaciji, ki je nosilka 

gospodarstva. Gospodarstvo pa je tisto, ki je alma mater današnje dobe. Namreč, tisto, kar je 

dobro za gospodarstvo, je dobro tudi za človeštvo, in tisti, ki se ne strinja s to izjavo, ni nič 

drugega kakor nasprotnik napredka in človeške blaginje in kot tak sovražnik ZDA in Zahoda. 

Korporacije so danes elita moči in oblasti, ker so si to zaslužile (meritokracija – vsaj po 

njihovem mnenju), tej moči in oblasti nad človeštvom in naravo pa se ne bodo zlahka 

odpovedale. Ker so nesmrtne, lahko pričakujemo, da jo bodo samo povečevale v neskončnost. 

Obenem se vsi zavedamo, da korporacije (kljub človeškim pravicam) niso človek, so umetne 

tvorbe, kot take pa imajo to izjemno zmožnost, da se lahko konstantno (in hitro) prilagajajo 

novim razmeram. V nedogled namreč lahko izpopolnjujejo, spreminjajo in prilagajajo svojo 

podobo do popolnosti (ta popolnost pa je odvisna od obdobja, prostora in družbe). Vse to pa 

počnejo zato, da povečujejo svoj dobiček in vrednost delnice, s čimer lahko še povečujejo in 

ohranjajo svojo moč. Ne smemo pozabiti, da so korporacije odgovorne samo in le delničarjem 

(dokler ne kršijo zakonov držav, kjer poslujejo). 
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Cilj sodobnih korporacij je zato konstantno povečevanje vrednosti za delničarje, s čimer lahko 

ohranjajo in povečujejo svojo moč. Delničarji pa niso nič drugega kot ljudje. In ravno zato je z 

vidika korporacij dobro kotiranje na borzi edini relevantni pokazatelj in obenem je to tudi 

potrditev, da sta njihovo delovanje in usmerjenost pravilna in imata družbeni konsenz. 

Potemtakem sta tudi njihova moč in oblast legitimni (pravični in upravičeni) v družbi. 

Vprašanje moči in oblasti je kompleksno vprašanje, ki bi zahtevalo poglobljeno analizo in 

tehten premislek, ki nista namen naše naloge. Ni namen te naloge razglabljati o politiki, oblasti 

in moči korporacij. Zato puščamo odprto vprašanje korporacijske moči za nadaljnje prihodnje 

študije.   
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6 ZAKLJUČEK 

V magistrski nalogi smo želeli podati kritično stališče do izstopajočih vrednot ameriških 

korporacij in ugotoviti, ali so te korporacijske vrednote areté, virtú ali virtue.  

Na podlagi analiziranih letnih poročil izbranih ameriških korporacij, spletnih strani in drugih 

spletnih virov smo identificirali današnje ameriške korporacijske vrednote. Nato smo iz 

korporacijskih virov in na podlagi lastnega sklepanja po metodologiji abstrakcije ugotovili, da 

so najbolj izpostavljene vrednote korporacij rast, napredek, pripadnost in dobiček. V nalogi smo 

nakazali, da so te vrednote cilj same po sebi in so zaradi tega ciljne oz. terminalne vrednote. 

Preko analize izjav o vrednotah ameriških korporacij smo ugotovili, da dobiček ni nikoli 

izpostavljen (eksplicitno) kot vrednota, vendar je iz letnih poročil delničarjem jasno razbrati, 

da je to temeljna vrednota ameriških korporacij in kot taka vrednota vseh vrednot.  

S pomočjo proučene literature smo ugotovili, da so rast, napredek in pripadnost tisto, čemur 

Machiavelli pravi virtú, to so vrednote in vrline, ki najbolje koristijo voditelju za ohranjanje in 

povečevanje njegove moči in ki danes omogočajo korporacijam zasledovati njihov najvišji 

smoter – ustvarjanje dobička. Obenem smo ugotovili, da so to politične vrednote in ravno zaradi 

tega lahko govorimo tudi o korporativizmu. 

Zato, da smo lahko podali kritično stališče do korporacijskih vrednot, smo morali predstaviti in 

razumeti ideološko ozadje postmoderne dobe in zgodovinski razvoj ameriških korporacij.  

V nalogi smo predstavili protestantsko etiko, utilitarizem, politično ekonomijo in Bernaysovo 

propagando, s čimer odgovarjamo tudi na raziskovalno vprašanje, katere zgodovinske doktrine 

so omogočile razvoj današnjih (ameriških) vrednot in prevlado (ameriških) korporacij. Če na 

kratko povzamemo ključne ugotovitve, je protestantska etika z religioznega, torej tudi 

moralnega vidika, omogočila to, da se danes pri doseganju materialnega bogastva (dobička) 

cenijo podjetnost, delo, tekmovalni duh in entuziazem – prav to pa so v svojem bistvu 

korporacije. Utilitaristična etika je pomembna za razumevanje načela koristnosti in je zaslužna 

za to, da se danes vsako dejanje vrednoti po tem načelu – tudi vrednote. Na teorijah politične 

ekonomije se upravičuje tako korporacijsko prevlado kot korporacijsko svobodo. To pa zato, 

ker korporacije preko zasledovanja svojih koristi največ pripomorejo k povečevanju družbene 

blaginje.  

Brez razumevanja definicije ameriških korporacij in zgodovinskega pregleda razvoja ameriških 

korporacij ne bi mogli razumeti niti nekaterih ugotovljenih izstopajočih vrednot korporacij niti 

današnje korporacijske prevlade. Z zgodovinskega vidika razvoja ameriških korporacij sta 

pomembna predvsem dva obdobja, in sicer obdobje New Deala in obdobje neoliberalizma. Če 

strnemo, je obdobje New Deala pomembno z vidika razumevanja pojava velikih korporacij, 

potrošniške družbe, managerjev in z vidika izvora novih korporacijskih vrednot. V tem obdobju 
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so se namreč korporacije razvijale v smeri tehnostrukture, ki je bila osvobojena bremena 

ustvarjanja dobička za lastnike in je tako zasledovala druge vrednote, predvsem rast, napredek 

in pripadnost. Dobiček kot smoter korporacij se ponovno pojavi z neoliberalistično politiko, s 

katero so se korporacije otresle vpliva države (vlade). V nalogi smo tudi ugotovili, da je 

neoliberalizem kot ideologija ključnega pomena za razumevanje današnje korporativne 

prevlade. S pomočjo washingtonskega konsenza in mednarodnih trgovinskih sporazumov so 

neoliberalci (korporacije, strokovnjaki, mediji, politiki) svoja načela (zasebna lastnina, 

svoboda, enakost pred zakonom, neenakost bogastva in dohodka, vlada z omejitvami in 

demokracija) razširili po vsem svetu in tako upravičili in omogočili (zakonsko) družbeno 

prevlado korporacij in razvrednotenje vsega drugega, s čimer odgovarjamo tudi na raziskovalno 

vprašanje, kako je neoliberalna politika vplivala na moč korporacij. Naj omenimo le, da smo v 

nalogi ugotovili, da je imelo ameriško sodstvo pomembno vlogo pri ustvarjanju korporativne 

identitete. Korporacije brez podpore sodstva ne bi mogle nikoli niti doseči in niti preseči moči 

države in tako ne bi mogle postati globalni krojilci postmoderne družbe in njenih vrednot. 

Opredelitev in razumevanje vseh navedenih in drugih v nalogi obravnavanih konceptov, teorij, 

zgodovinskih dogodkov in na podlagi analize obravnavanih korporacij, nam je omogočilo 

podajo utemeljene kritike, v kateri smo se osredotočili na negativni vidik, ki ga ima 

zasledovanje korporacijskih vrednot (rast, napredek, pripadnost do korporacije in dobiček) na 

posameznika. 

Ugotovili smo, da se je človek pod vplivom korporativnih vrednot začel obnašati kot 

gospodarski subjekt, pri čemer sebe in druge vrednoti z vidika rasti, napredka in posedovanja 

materialnih dobrin. Pri tem pa je pomembno, kaj je dosegel in ne, kako. Ravno nenehno pehanje 

za uspehom (to so rast, napredek in dobiček) je pahnilo človeka v tesnoben položaj in notranji 

nemir.  

S pomočjo kritike korporacijskih vrednot smo ugotovili tudi, da so korporacija in človek v 

soodvisnem odnosu. Človeku korporacija omogoča zasledovanje vrednot (rast, napredek, 

pripadnost in dobiček) in mu obenem preko blagovnih znamk in delovnih mest omogoča 

ustvarjanje identitete. Korporaciji pa človek (potrošnik in delavec) omogoča doseganje njene 

najvišje vrednote oz. smotra tj. dobička. Zanimiva ugotovitev naloge je tudi ta, da je ravno 

pripadnost do korporacij eden izmed razlogov današnjega krhanja skupnosti. To pa zato, ker 

ljudje postavijo poklicno delo pred družino in tudi zato, ker v tržnem gospodarstvu vsak človek 

drugega človeka dojema kot grožnjo (sovražnika). 

V nalogi smo nakazali, da transnacionalne korporacije ne potrebujejo človeka, ampak 

gospodarske subjekte in potrošnike. Ravno zato menimo, da korporacije, katerih ključni cilj je 

konstantno povečevanje profita, ne morejo in ne zmorejo biti najvišja instanca naše družbe. 

Dobrobit človeka namreč ni niti v koristi in niti v domeni korporacij.  
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Težava ni samo in le v tem, da so danes korporacije gradniki družbe in njene kulture, ampak 

nevarno postaja tudi to, da so postala nadomestek politike, kar so pokazale tudi letošnje volitve 

v ZDA. Donald Trump je na presenečenje mnogih z veliko mero samozavesti (ki že meji na 

narcisoidnost) kljub družbeno nesprejemljivim izjavam, neformalnim obnašanjem in brez 

razdeljenih političnih ciljev postal novi predsednik ZDA. Američani niso izvolili poklicnega 

politika, ampak osebo, ki pooseblja korporacijo119 – nepremičninskega barona, televizijsko 

osebnost itd.  

Vendar, če Trumpa vrednotimo z vidika magistrske naloge in današnjih korporativnih vrednot, 

ki so obenem tudi najvišje družbene vrednote, je Trump popolni in pričakovani zmagovalec. 

Trump v sebi združuje vse v magistrski nalogi ugotovljene terminalne vrednote: rast, napredek, 

pripadnost in dobiček. Vrednota pripadnosti se kaže kot pripadnost do svoje družine, do svojega 

posla, do Boga in do svoje države ZDA (ravno ker ZDA propadajo, je on tu, da jih reši). Rast 

in napredek se kažeta skozi njegovo poslovno življenje in imperij, ki ga je zgradil in s pomočjo 

katerega je pridobil tudi materialno bogastvo. Skratka, Trump je sinonim za uspeh in pravi 

protestantski junak. Ko je v gospodarskem in družbenem smislu dosegel vrh, je bilo 

pričakovano, da bo v naslednjem koraku osvojil tudi Belo hišo in tako tudi politično najvišjo 

moč in priznanje.  

Trump prav tako kot Ronald Reagan v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja obljublja, da 

bo Ameriki vrnil veličino, pri čemer tudi uporablja enak slogan kot že Reagan, in sicer »Make 

America great again«. Reagan je, kot smo v nalogi nakazali, zaslužen za neoliberalistični obrat, 

ki je omogočil današnje razredne razlike, prevlado korporacij, svobodni trg in globalno družbo. 

Čas je pokazal, da je ta politika naklonjena le peščici, medtem ko večino potiska proti revščini, 

s čimer umira tisto, čemur pravimo ameriške sanje. Trump ni ciljal na izobražene, bogate 

Američane ali elito, ampak je v svoji propagandi ciljal na emarginirane Američane (to so tisti 

beli ruralni prebivalci in nekdanji srednji sloj, ki so z neoliberalizmom in globalizacijo tudi 

največ izgubili). Trump je namreč v svojih govorih nagovarjal njih in jim obljubil obuditev 

ameriških sanj – obuditev sosedskega odnosa, družine, povrnitev služb, dostojanstva itd. 

Skratka, Američanom je obljubil vrnitev zlatih časov, kar bi lahko bilo tudi dojeto kot čas 

vpetega liberalizma (iz govorov Trumpa je razbrati zametke politike Delano Roosevelta in 

njegovega New Deal). Obenem pa se zmaga Trumpa kaže kot želja ljudi po vrnitvi kapitalista 

(v klasičnem pomenu), kot vladarja in kot prezir do brezosebnih korporacij (po katerih je 

udrihal v svojih nagovorih tudi Trump, kar je na nek način protislovno glede na to, da Trump 

je korporacija) in politikov.  

Njegova izvolitev kaže na to, da državljani ZDA ne zaupajo in ne verjamejo več politikom in 

so iz tega razloga pripravljeni svojo prihodnost položiti v roke uspešnemu podjetniku. Samo 

                                                 
119 Donald Trump je vendarle oseba, ki je svojo ime in izgled licencirala kot blagovno znamko. Iz tega 

vidika je Trump blagovna znamka. 
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podjetnik je namreč zmožen doseči cilje brez ozira na posledice. Zaradi tega bi lahko 

pričakovali, da se bo ameriško gospodarstvo in položaj državljanov ZDA izboljšal, vprašanje 

pa je, na čigav račun in s kakšnimi posledicami. 
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Priloga 1 

 

Sedemdeset največjih ameriških korporacij s podatkom o ustvarjenem dobičku v letu 

2014 

 Korporacija Število zaposlenih Dobiček v milijonih dolarjev 

1 Walmart 2.200.000 16.363 

2 McDonald's 420.000 4.758 

3 IBM 412.775 12.022 

4 Kroger 400.000 1.728 

5 HomeDepot 371.000 6.345 

6 Target 347.000 -1.636 

7 UPS 336.150 3.032 

8 Berkshire Hathaway 316.000 19.872 

9 General Electric 305.000 15.233 

10 Yum Brands 303.405 1.051 

11 HP 302.000 5.013 

12 FedEx 298.099 2.097 

13 PepsiCo 271.000 6.513 

14 Wells Fargo 264.500 23.057 

15 AT&T 243.620 6.224 

16 JP Morgan Chase 241.359 21.762 

17 Citigroup 241.000 7.313 

18 Bank of America Corp. 223.715 4.833 

19 Lowe's 220.500 2.698 

20 General Motors 216.000 3.946 

21 Aramark 216.000 149 

22 Walgreens 213.000 1.932 

23 United Technologies 211.500 6.220 

24 Cognizant Technology Solutions 211.500 1.439 

25 Darden Restaurants 206.489 286 

26 TJX 198.000 2.215 

27 HCA Holdings 197.000 1.875 

28 Sars Holdings 196.000 -1.682 

29 Starbucks 191.000 2.068 

30 Ford Motors 187.000 3.187 
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 Korporacija Število zaposlenih Dobiček v milijonih dolarjev 

31 Starwood Hotels & Resorts 180.400 633 

32 Walt Disney 180.000 7.501 

33 CVS Health 177.800 4.644 

34 Verizon 177.300 9.625 

35 Publix Super Markets 175.000 1.735 

36 UnitedHealth Group 170.000 5.619 

37 Johnson Controls 168.000 1.215 

38 Macy's 166.900 1.526 

39 Boeing 165.500 5.438 

40 Hilton Worldwide Holdings 157.000 673 

41 Amazon.com 154.100 -241 

42 Costco 153.500 2.058 

43 Xerox 147.500 969 

44 Jabil Circuit 142.000 241 

45 Gap 141.000 1.262 

46 Comcast 139.000 8.380 

47 Safeway 137.000 113 

48 Coca-Cola 129.200 7.098 

49 Microsoft 128.000 22.074 

50 Honeywell International 127.000 4239 

51 Johnson & Johnson 126.500 16.323 

52 Lear 125.200 672 

53 Convergys 125.000 120 

54 Best buy 125.000 1.233 

55 Tyson foods 124.000 864 

56 Marriott International 123.500 753 

57 Oracle 122.000 10.955 

58 Community Health Systems 119.000 92 

59 Procter & Gamble 118.000 11.643 

60 ABM Industries 118.000 76 

61 Emerson Electric 115.100 2.147 
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 Korporacija Število zaposlenih Dobiček v milijonih dolarjev 

62 Caterpillar 114.233 3.695 

63 J. C. Penney 114.000 -771 

64 American Airlines Group 113.300 2.882 

65 Lockheed Martin 112.000 3.614 

66 Intel 106.700 11.704 

67 Dollar General 105.500 1.065 

68 Mondelez International 104.000 2.184 

69 Whirpool 100.000 650 

70 Bloomin' Brands 100.000 91 

Vir: Time Inc. 2016. Fortune 500 – 2015. Http://fortune.com/fortune500/ (8. 3. 2016). 
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Identificirane vrednote korporacij 

Vrednota/Korporacija 

Wal-Mart 

Stores, Inc.1 

McDonald's 

Corp.2 

IBM, 

Corp.3 

The Kroger, 

Co.4 

The Home 

Depot, Inc.5 

dobiček X X X X X 

rast X X X X X 

uspeh X X X X X 

poštenost X X  X X 

iskrenost X X  X X 

odličnost/izjemnost X     

pripadnost X X X X X 

zaposleni      

izboljšave X X   X 

osredotočenost/strast 

na kupce X X X X X 

spoštovanje X X  X X 

različnost X X  X X 

vključenost X X X X X 

inovativnost 

/kreativnost X  X X X 

odgovornost X X X X X 

timsko delo X X X X  

skrb za skupnost X X  X X 

odgovornost do sveta X X   X 

okoljska trajnost X X   X 

družbena odgovornost X X   X 

      

                                                 

1 Identificirane vrednote na spletni strani: Wal-Mart Stores, Inc. 2016. Vstopna stran. 

Http://corporate.walmart.com/ (3. 3. 2016).  

2 Identificirane vrednote na spletni strani: McDonald's, Corp. 2016. Vstopna stran. 

Http://corporate.mcdonalds.com/mcd.html (3. 3. 2016). 

3 Identificirane vrednote na spletni strani: IBM, Corp. 2016. Vstopna stran. Http://www.ibm.com/us-

en/?lnk=m (3. 3. 2016). 

4 Identificirane vrednote na spletni strani: The Kroger, Co. 2016. Vstopna stran. 

Http://www.thekrogerco.com/ (3. 3. 2016). 

5 Identificirane vrednote na spletni strani: Home Depot Product Authority, LLC. 2016. Vstopna stran. 

Https://corporate.homedepot.com/ (3. 3. 2016). 
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Vrednota/Korporacija 

Wal-Mart 

Stores, Inc.6 

McDonald's 

Corp.7 

IBM, 

Corp.8 

The Kroger, 

Co.9 

The Home 

Depot, Inc.10 

varnost    X  

zaupanje   X  X 

vodenje X     

iskrenost X X X X X 

skrb za ljudi    X  

etičnost X X    

objektivnost X X    

verjeti v sistem  X    

predanost   X   

strast   X   

osredotočenost na cilje   X   

radi imajo izzive   X   

podjetniški duh    X  

pripravljeni tvegati   X   

izpostavljati se   X   

 

  

                                                 

6 Identificirane vrednote na spletni strani: Wal-Mart Stores, Inc. 2016. Vstopna stran. 

Http://corporate.walmart.com/ (3. 3. 2016).  

7 Identificirane vrednote na spletni strani: McDonald's, Corp. 2016. Vstopna stran. 

Http://corporate.mcdonalds.com/mcd.html (3. 3. 2016). 

8 Identificirane vrednote na spletni strani: IBM, Corp. 2016. Vstopna stran. Http://www.ibm.com/us-

en/?lnk=m (3. 3. 2016). 

9 Identificirane vrednote na spletni strani: The Kroger, Co. 2016. Vstopna stran. 

Http://www.thekrogerco.com/ (3. 3. 2016). 

10 Identificirane vrednote na spletni strani: Home Depot Product Authority, LLC. 2016. Vstopna stran. 

Https://corporate.homedepot.com/ (3. 3. 2016). 
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Vrednota/Korporacija 

Target 

Corp.11 

UPS, 

Inc.12 

General Electric, 

Comp.13 

Yum 

Brands, 

Inc.14 

dobiček X X X X 

rast X X X X 

uspeh X X X X 

poštenost   X   

iskrenost  X   

odličnost /izjemnost X X X  

pripadnost X    

osredotočenost/strast na kupce X X X  

spoštovanje   X X  

različnost X  X X 

vključenost X X  X 

inovativnost /kreativnost   X  

odgovornost X X X X 

timsko delo X X   

skrb za skupnost X  X X 

odgovornost do sveta    X X 

okoljska trajnost  X X X 

družbena odgovornost  X X X 

varnost  X   

vodenje   X  

iskrenost X X X X 

produktivnost   X  

dosežki    X 

ponos  X   

zabavno delo X    

 

                                                 

11 Identificirane vrednote na spletni strani: Target Brands, Inc. 2016. Vstopna stran. 

Https://corporate.target.com/ (4. 3. 2016).  

12 Identificirane vrednote na spletni strani: United Parcel Service, Inc. Vstopna stran. 

Https://www.ups.com/content/corp/about/index.html?WT.svl=Footer (4. 3. 2016).  

13 Identificirane vrednote na spletni strani: General Electric Company. Vstopna stran. 

Http://www.ge.com/ (4. 3. 2016). 
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Vrednota/Korporacija 

HP, 

Inc.15 

FedEx, 

Corp.16 

PepsiCo, 

Inc.17 

Wells Fargo & 

Company18 

AT&T, 

Inc.19 

dobiček X X X X X 

rast X X X X X 

uspeh X X X X X 

poštenost  X X X X X 

iskrenost X X X X X 

odličnost /izjemnost X     

pripadnost X   X  

zaposleni    X  

izboljšave  X    

osredotočenost/strast na kupce X X X X  

spoštovanje  X  X X X 

različnost X X X X X 

vključenost X X X X X 

inovativnost /kreativnost X X X   

odgovornost  X X X X 

timsko delo   X X  

skrb za skupnost X  X X X 

odgovornost do sveta  X  X X X 

okoljska trajnost X  X X  

družbena odgovornost X  X X X 

varnost  X   X 

      

                                                 

14 Identificirane vrednote na spletni strani: Yum Brands, Inc. Vstopna stran. Http://www.yum.com/ (4. 

3. 2016). 

15 Identificirane vrednote na spletni strani: HP Development Company, L.P. 2016. Vstopna stran. 

Http://www.hp.com/country/us/en/welcome.html (5. 3. 2016). 

16 Identificirane vrednote na spletni strani: FedEx, Corp. 2016. Vstopna stran. 

Http://about.van.fedex.com/ (5. 3. 2016). 

17 Identificirane vrednote na spletni strani: PepsiCo, Inc. 2016. Vstopna stran. Http://www.pepsico.com/ 

(5. 3. 2016). 

18 Identificirane vrednote na spletni strani: Wells Fargo & Company. Vstopna stran. 

Https://www.wellsfargo.com/ (5. 3. 2016). 

19 Identificirane vrednote na spletni strani: AT&T, Inc. Vstopna stran. 

Http://about.att.com/category/all_news.html (5. 3. 2016). 
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Vrednota/Korporacija 

HP, 

Inc.20 

FedEx, 

Corp.21 

PepsiCo, 

Inc.22 

Wells Fargo & 

Company23 

AT&T, 

Inc.24 

zaupanje X   X  

hitrost/razmišljanje X     

vodenje X  X X  

dostojanstvo X     

iskrenost X     

učinkovitost  X    

dosežki  X    

ravnovesje   X   

zanesljivost  X  X  

lojalnost  X  X  

skrb za ljudi    X  

Ponos   X X  

Volonterstvo  X    

Etičnost    X X 

 

 

 

                                                 

20 Identificirane vrednote na spletni strani: HP Development Company, L.P. 2016. Vstopna stran. 

Http://www.hp.com/country/us/en/welcome.html (5. 3. 2016). 

21 Identificirane vrednote na spletni strani: FedEx, Corp. 2016. Vstopna stran. 

Http://about.van.fedex.com/ (5. 3. 2016). 

22 Identificirane vrednote na spletni strani: PepsiCo, Inc. 2016. Vstopna stran. Http://www.pepsico.com/ 

(5. 3. 2016). 

23 Identificirane vrednote na spletni strani: Wells Fargo & Company. Vstopna stran. 

Https://www.wellsfargo.com/ (5. 3. 2016). 

24 Identificirane vrednote na spletni strani: AT&T, Inc. Vstopna stran. 

Http://about.att.com/category/all_news.html (5. 3. 2016). 


