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Rojakom, ki  se  posvečajo 

podjetniškemu pokl icu zunaj  meja  Sloveni je 

in so  lahko pomemben dejavnik 

pri  njenem gospodarskem razmahu.
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Uvod

»Na obzorju evangelija ni prostora za nirvano, za apatijo 
ali za vdanost v usodo. Tam najdemo veliki izziv, da bi 
izpolnili ustvarjeno: bodisi samega sebe bodisi svet.«

(Janez Pavel II.: »Prestopiti prag upanja«)

Sodobna, svobodna gospodarska dejavnost je 
mogoča le v strukturirani družbi, a njena kakovost 
je odvisna prej od moralnih lastnosti oseb kakor od 
struktur, v okviru katerih se odigrava. Družbenim 
odnosom dajejo ton moralne osnove posamezni-
kov. od teh osnov je v prvi vrsti odvisno, do katere 
mere ima gospodarstvo obliko in omejitve poštene-
ga tekmovanja in kdaj prestopi te meje ter postane 
boj. »Človek človeku volk« in »človek človeku brat« 
nista gospodarska aksioma, marveč izraza različnih 
pogledov na svet, ki jih prej ali slej, zavestno ali ne, 
izbere, sprejme ali zavrže vsak človek.

znan je socialistični očitek, da je tržno gospodar-
stvo kruto, to je brezobzirno do človeka, kar zago-
vorniki svobodnega trga seveda zanikajo. Vsakda-
nja praksa iz raznih delov sveta kaže, da imajo lahko 
delno prav eni, za katere je konkurenčnost na svo-
bodnem tržišču trd, neizprosen boj, kakor drugi, ki 
prepoznajo v tem zdravo, potrebno in za vse kori-
stno tekmovanje. Tako eni kakor drugi si poveču-
jejo premoženje s pridelavo in izmenjavo dobrin, 
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z uravnovešanjem povpraševanja in ponudbe, kar 
skušajo narediti hitreje, uspešneje, ceneje kot ostali. 
V čem je potemtakem razlika med spopadom in tek-
mo? V vsaki tekmi, tudi na svobodnem trgu, veljajo 
pravila, ki jih tekmovalci sprejmejo, preden stopijo 
na tržišče, in se jih nato držijo. V brezobzirnem boju 
ni pravil. Pravila varujejo tekmovalce, da ne utrpijo 
težke, nepopravljive škode, in omogočajo tekmova-
nje močnim in šibkejšim pod enakimi pogoji. Raz-
lika je tudi v tem, da podjetnik išče v gospodarski 
tekmi predvsem svojo korist, ne uničenja tekmecev, 
čeravno je ta možnost vedno prisotna, kot del tržne 
stvarnosti. Da ostaja delovanje na tržišču v mejah 
tekmovanja, so potrebni pravila in omejitve, ki jih 
predstavlja, kot pri vsaki človekovi dejavnosti, tudi 
v tem primeru etika, primerno okrepljena z zakoni. 
Uspešno svobodno tržno gospodarstvo potrebuje 
okvir pravne države.

Gospodarska etika, ki je sad odločitev konkretnih 
oseb, je vendarle v veliki meri odvisna od prevladu-
joče morale v neki družbi. To sta poudarila ob koncu 
prejšnjega stoletja tudi ameriška avtorja Denise Bre-
ton in Christopher Largent z besedami: »ekonomija 
odseva podobo svojih oblikovalcev. V njej se zrcalijo 
ne le naše potrebe, marveč še v večji meri naša teže-
nja in vrednotenja ter stališča, ki temeljijo v filozofiji 
in veri.«1

Iz tega razloga naj bi pri vsakem poskusu obrav-
nave družbenih vprašanj, pred katerimi stojijo vsi 
državljani, v posebni meri pa še podjetniki in poli-
tiki, jasno izrazili svoj odnos do velikih vrednot, kot 
so resnica, pravica, vzajemnost in svoboda. Tako si 
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23Uvod

olajšamo pristop tudi do konkretnih vprašanj go-
spodarske etike, pred katera nas postavlja čas. Še 
več. Potrditev osebnega stališča do omenjenih vre-
dnot je potrebna pred vsakim dialogom. Na ta na-
čin se lažje izognemo nesporazumom z ljudmi raz-
ličnih pogledov ter z njimi uspešneje iščemo skupne 
temelje in izhodišča, brez katerih urejeno življenje v 
družbi ni mogoče.

Na naslednjih straneh bomo skušali osvetliti pod-
jetnikov odnos do moralnih vrednot in nakazati na-
ravne lastnosti in kreposti, ki so mu lahko, kot vsa-
kemu človeku, v oporo tudi pri opravljanju poklica. 
Na več mestih in z raznih vidikov se bomo srečevali 
z vprašanji, ki se tičejo resničnosti in resnice ter pra-
vičnosti in pravice, prav tako pa tudi njihovih po-
gubnih nasprotij, glede katerih občuti podjetnik še v 
posebni meri potrebo po jasnosti.

ker vprašanja podjetniške etike, o katerih bomo 
govorili, niso časovno pogojena, se bomo ob njih 
redkeje dotikali konkretne sodobnosti. Vendar bo-
mo kasneje kratko opozorili na nekaj perečih izzi-
vov, pred katerimi stojita družba in z njo podjetnik. 
Da bo ta, sredi spreminjajoče se, dinamične sedanjo-
sti in negotove prihodnosti, lažje samozavestno in 
iznajdljivo iskal zanje potrebne rešitve, naj bi mu po-
magala tudi naslednja razmišljanja.

1  Prim.: Denise Breton & Christopher Largent: »The Soul of econo-
mies«. Idea House Pub. Wilmington, USa, 1991. Uvod.
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1
Podjetnost in podjetnik

Podjetnost je ena od potrebnih človekovih lastno-
sti. Stara je toliko kot človeški rod, a kakor pri vseh 
lastnostih drži tudi pri tej, da je nimamo vsi v enaki 
meri. Lahko rečemo, da je podjeten, kdor se uspe-
šno loteva nalog, išče priložnosti, tvega, je drzen, 
samozavesten, iznajdljiv, vztrajen. Vendar nam na-
števanje teh lastnosti še ne približa lika podjetnika, 
človeka, ki naj bi jih utelesil pri izvrševanju svojega 
poklica.

Podjetništvo, kot poklic, ima novejši prizvok, če-
prav sega tudi ta daleč v preteklost. Morda ta izraz 
ni bil toliko uporabljan nekoč, ker so gledali v vsa-
kem podjetniku, najsi je bil obrtnik, kmet, tovarnar 
ali trgovec, predvsem njegov neposredni poklic. ka-
sneje pa je postal »podjetnik« splošen pojem, ki za-
jema ljudi, ki delujejo samostojno v raznih panogah 
gospodarstva tako, da iščejo svojo korist z usklaje-
vanjem dela, talentov, tehnologije in kapitala, s po-
trebami trga, v smeri čim večje poslovne uspešnosti.

ob takem, posplošenem pojmovanju podjetni-
štva se je začenjal izgubljati globlji pomen osebne 
in družbene poklicanosti, ki je nekoč zaznamovala 
življenje tudi v gospodarstvu. Pomislimo le, da je 
bil prvak apostolov, Simon iz kafernauma, ki ga je 
odrešenik postavil za temeljno skalo svoji Cerkvi, 
po poklicu podjetnik. z bratom andrejem sta imela 
družinsko podjetje. ribiški čoln in mreže so bili njun 
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kapital, s katerim sta delala sama in s pomočniki za 
potrebe trga. zdi se, da domače podjetje, ki ga je vo-
dil Simon Peter, tudi v njegovi odsotnosti ni prene-
halo delovati. Tako se je, kot beremo v Janezovem 
evangeliju, po Gospodovem Vstajenju lahko vrnil k 
svojemu delu (Jn 21,1−4). Šele po binkoštnem pra-
zniku in prihodu Sv. Duha, se je popolnoma posvetil 
novemu poklicu in poslanstvu.

Vlogo podjetništva so pod vplivom različnih sve-
tovnonazornih pogledov in družbenih struktur pri-
čeli ocenjevati različno. V zgodnji kapitalistični pra-
ksi je bil podjetnik lastnik kapitala, ki ga je uspešno, 
to je s čim večjim dobičkom, upravljal v okviru dr-
žave, ki mu je zagotavljala varnost in neomejene 
pravice pri uporabi lastnine. za socialistične pisce 
je dolga desetletja pomenil podjetnik reakcionarne-
ga predstavnika preživelega kapitalizma, katerega 
edini namen naj bi bil kopičenje dobičkov na račun 
izkoriščanja delavnega ljudstva. Postkomunistična 
družba v nikdar dokončani tranziciji vidi v podje-
tniku nekoga, ki se je »znašel« in si je kakorkoli pri-
dobil premoženje ter z njim tudi vpliv. Po drugi sve-
tovni vojni pa raste po svetu, v okviru okrepljenega 
tržnega kapitalizma, z vedno večjim zagonom, ne 
glede na občasne krize, tip podjetnika, ki zasluži za-
radi izredne vloge, ki jo dobiva v družbi, posebno 
pozornost.

Velik vpliv in s tem tudi odgovornost za etično 
vsebino družbenih odnosov imajo od nekdaj kultur-
ni delavci, misleci, moralisti, umetniki pa tudi več-
krat nevidni svetniki. zadnjih dvesto let so igrali po-
membno vlogo pri oblikovanju družbenega življenja 
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pravniki, vojaki, duhovniki in politični voditelji, ki 
pa začenjajo nehote deliti svojo nalogo v vedno večji 
meri s podjetnikom, katerega vpliv vztrajno narašča.

Podjetnik je bil navadno, in je ponekod še, lastnik 
zaprte gospodarske enote, ki jo je povezoval z osta-
lim svetom predvsem trgovinsko-finančni del nje-
gove dejavnosti. ker je, ali vsaj naj bi, skrbela za jav-
no blaginjo država, je podjetnik, tudi v marsikateri 
zahodni demokraciji čutil, da lahko živi in deluje v 
svojem mikrokozmosu omejevan le po pravilih, ki 
sta mu jih nalagala državna zakonodaja in do neke 
mere trg s svojimi nepisanimi zakoni. Neredko je 
podjetnik prejšnjega stoletja, tudi v demokratičnem 
svetu, pričakoval od države oporo, smernice ali vsaj 
namige za razvoj podjetja. V tem se ni dosti razliko-
val od ljudstva, ki je gledalo v državi velikega varu-
ha in ponekod celo glavnega delodajalca.

ko pa je postalo jasno, da so države blaginje po-
žrle večji zalogaj obljub, kot so jih bile zmožne pre-
baviti in izpolniti, ter da s pretežkimi javnimi bre-
meni otovorjena podjetja omagujejo v tekmi na sve-
tovnem trgu, je bilo konec utvare o državi blaginje. 
Bolje rečeno, utvare ni konec, le vsakdanja stvarnost 
jo vedno znova postavlja na laž.

Država, ki se zaveda svoje prave vloge in želi do-
seči razvoj in razcvet, opušča gospodarsko dejav-
nost, za katero ni bila nikdar ne poklicana ne uspo-
sobljena, in se posveča v okviru svojih meja neod-
tujljivim nalogam, kot vrhovna skrbnica pravnega 
reda, varnosti in kulture ter kot varuhinja človeko-
vih pravic in družbene pravičnosti. kot taka naj bi 
bila država, vsaj do neke mere, tudi vzgojiteljica, ki 
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usmerja državljane k etičnemu ravnanju. a se zdi, 
da v večini primerov za to nalogo ne kaže posebne-
ga nagnjenja. Nekatere države bi se rade, po stoletjih 
neuspešne vsemogočnosti, otresle tudi te neotipljive 
naloge, ki politikom na volitvah ne prišteva glasov.

V še nedavni preteklosti je velik del ljudstva in 
tudi moralistov pričakoval od političnih delavcev, 
predvsem tistih, ki so bili angažirani na levem krilu 
političnih opcij, da bodo uveljavili pravično in etič-
no usmerjeno družbeno ureditev. ker se to ni zgo-
dilo, je začel precej nepredvideno del neopravljene 
naloge padati na ramena civilne družbe in v poseb-
ni meri tudi podjetnikov. začela se je širiti zavest, 
da podjetniška etika presega meje podjetnikovega 
osebnega sveta in celo delokrog njegovega podje-
tja. Tako postaja podjetnik marsikje, samostojno ali 
vključen v tkivo civilne družbe, oblikovalec in prak-
tični opornik moralnega ogrodja družbe. Če pa ome-
njeni dejavniki ne bi bili zmožni posredovati družbi 
potrebne moralne opore in zgleda, bi se pod vpli-
vom moralnega relativizma začenjale v njej kaj kma-
lu rahljati občestvene vezi.

V takih razmerah lahko najde podjetnik vzpod-
budo, da hkrati s poklicno samostojnostjo, ki mu jo 
narekuje tržna stvarnost, ponovno odkriva tudi svo-
je etične dolžnosti. Tako postaja v zahodnem svetu, 
na področju gospodarstva, vprašanje etike že nekaj 
časa spet aktualno.

Na trdih tleh odprtih trgov podjetniki spozna-
vajo, da le s strokovno prakso in s tehnologijo ne 
bodo kos novim izzivom. z vso resnostjo so se za-
čeli posvečati tako vprašanjem odgovorne uporabe 
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naravnih dobrin, ki so končno last vsega človeštva 
(kar je eden od temeljnih principov katoliškega 
družbenega nauka), kakor varstvu okolja, podpori 
kulturnih in socialnih dejavnosti pa tudi osnovam 
podjetniške morale v zavesti, da so podjetja v prvi 
vrsti skupnosti oseb in da vse člene gospodarske ve-
rige sestavljajo konkretni ljudje. Gospodarska etika, 
o kateri večina podjetnikov prejšnjih generacij ni re-
sno razmišljala, kaj šele da bi se vanjo poglobila, se 
je skoraj čez noč izkazala za potrebno. Danes vklju-
čujejo učni programi v večini poslovnih ekonomskih 
šol, tako v zDa kot v evropi, tečaje vsaj o najosnov-
nejših etičnih vprašanjih, ki prizadevajo gospodar-
sko dejavnost in še v posebni meri podjetnika.

ker se pojma lastnik podjetja in podjetnik danda-
nes navadno ne krijeta popolnoma, govorijo neka-
teri v zvezi s poklicno odgovornostjo raje o posre-
dnem in neposrednem podjetništvu. Posredni pod-
jetnik, delničar, lastnik je navadno prisoten pri dol-
goročnih, strateških odločitvah, medtem ko je vsak-
danje vodenje podjetja v večini primerov zaupano 
poklicnemu, neposrednemu podjetniku, menedžer-
ju. Pri manjših in družinskih podjetjih pa sta posre-
dno in neposredno podjetništvo v večini primerov 
še vedno združeni v isti osebi ali skupini oseb. Če-
prav posredni in neposredni podjetnik ne nosita od-
govornosti za podjetniško dejavnost v enaki meri, se 
širokega obsega te odgovornosti dandanes oba bolj 
živo zavedata kot njuni poklicni kolegi izpred, reci-
mo, petdesetih let, čeprav je treba poudariti, da so v 
vseh časih obstajali posamezni razgledani podjetni-
ki, ki so se zavedali svojih družbenih odgovornosti.
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