
                     S v e t      n a    r a z p o t j  u 

I. KAKŠNA    KRIZA  

Sedanja kriza se je začela v ZDA z nepremičninskimi in dolžniškimi težavami, kaj hitro pa je 
prerasla v finančno in gospodarsko krizo in zajela celotno svetovno gospodarstvo. Svet se je 
kar naenkrat znašel ne v sektorski, temveč strukturalni krizi vseh področij družbene 
reprodukcije. Gospodarska rast se je ustavila, brezposelnost narasla, zadolževanje je preseglo 
vse meje tako, da je nelikvidnost zajela poleg mnogih podjetij in bank tudi nekatere, zlasti  
evropske države. Zamajal se je kapitalistični način gospodarjenja do te mere, da je začel 
odpovedovati kot prevladujoči globalni sistem in države so morale vzeti zadeve v svoje roke 
tako, da od neoliberalizma ni ostalo ničesar več. 

Če se vprašamo, kako je mogoče, da se je tako globoka kriza sploh zgodila, je treba pogledati 
podobo sveta in kaj  hitro bomo ugotovili,  da je polna družbenih protislovij in razrednih 
nasprotij, ki jih ustvarja kapitalizem. 

Glavno družbeno protislovje danes ustvarja hegemonistična in nedemokratična prevlada 
globalnega kapitala, ki z vojno-industrijskim kompleksom in transnacionalnimi družbami 
obvladuje svetovno gospodarstvo in vzpostavlja nepravično delitev premoženja, tako da tega 
– kot trdi sedanje geslo protestnikov -  prisvaja en odstotek bogatašev,  medtem ko si večina 
devetindevetdeset odstotkov človeštva s težavo zagotavlja preživetje in živi na robu revščine 
in pomanjkanja, nekateri pa so že  globoko v njej.  Vse to se dogaja v pogojih, ko človeštvo še 
nikoli ni razpolagalo z več materialnimi  sredstvi in znanjem, ki omogočajo vsem ljudem 
človeka dostojno življenje, vendar so ta nepravično razdeljena.  

Med družbenimi nasprotji je največje med delom in kapitalom, ki premočno nadvladuje 
celotno družbo in delo neusmiljeno izkorišča za svoje profitne namene. Razredna delitev med 
ljudmi še vedno obstaja, dobiva le nove oblike in nove nosilce ter se razvršča med štiri 
sektorje družbene reprodukcije, kjer se prav tako razdeli na peščico bogatih in  pretežni 
srednji in revni  sloj. To danes delno premošča družbena ureditev, v kateri se odvija proces 
socializacije  kapitalizma in demokratizacije socializma, v katerem sicer prevladuje 
kapitalistični način gospodarjenja, vendar z močnimi  primesmi socialne države,  ki blažijo 
prav navedeno razredno delitev. V tem procesu igra pomembno vlogo podružbljanje vsega 
javnega življenja, ki v demokraciji zahteva čim večjo dejavnost množic, sodelovanje v oblasti 
in soupravljanju podjetij, vključno s participacijo na dobičku. Vendar vsega tega kapitalizem 
ne upošteva in tako je  prišlo do globalne krize, ki je sicer  sestavni del kapitalizma. 

Eden od pomembnih vzrokov krize je spremenjena konstelacija mednarodnih odnosov in sil,  
ki se je zgodila koncem  prejšnjega stoletja. Antagonizem Vzhod : Zahod je izginil, z njim 
hladna vojna med bloki,  svet  je postal neuvrščen, razpadla  sta Sovjetska zveza in SFR 
Jugoslavija, nastalo je mnogo novih držav,  med njimi Republika Slovenija, Evropska unija se 
je  razširila na 27 držav, prav tako se je okrepil NATO, nastali so novi centri moči  kot 
BRIKS, položaj dežel v razvoju se je sicer okrepil, vendar se je prepad med njimi in razvitimi 
državami močno povečal, kar ustvarja velike emigracije in probleme na  trgu dela. 

Te spremembe so mnoge vezi med državami pretrgale, vendar se je mednarodno sodelovanje 
v celoti okrepilo.   



Krizo so poglobili neenakopravni mednarodni odnosi, zlasti  ekonomski,  k čemer je 
prispevala neustrezna in krivična  mednarodna ekonomska ureditev, v kateri še vedno 
dominirajo interesi kapitala.  Svet živi v neokolonialističnih odnosih. Brezobzirno se kršijo 
mednarodno sprejeta načela globalnega sožitja, strategije globalnega družbeno-ekonomskega 
razvoja   se oblikujejo pretežno v korist razvitih držav, ekonomski sistemi, zlasti trgovinski in 
denarni, so naravnani na interese kapitala v škodo srednjih in majhnih gospodarstev, kar 
omejuje prost pretok blaga, storitev, dela in kapitala, mednarodne  organizacije so ohromljene 
in slabo finansirane.  Vse to povzroča stalno naraščanje prepada v razvitosti med razvitimi in 
deželami v razvoju tako, da je ohromljen skladen globalni razvoj. 

Krizo so poglobili nerešeni okoljevarstveni problemi, zlasti povečano onesnaževanje zraka, 
vode in odpadkov, kar zlasti  ogroža siromašna naselja in zdravje revnih prebivalcev, ki 
nimajo sredstev niti za dostojno preživetje kaj šele za zdravila in  ustrezno izobraževanje. 
Tudi na tem področju so se razmere povsod poslabšale in povzročile mnoge stiske ljudi. 

Kot vidimo, se je kriza pod pogoji globalizma kaj hitro prenesla v vse dele sveta.  Njenim 
škodljivim učinkom se zaradi  povečane medsebojne odvisnosti in delovanja zunanjega 
dejavnika ni moglo izogniti nobenemu področju družbene reprodukcije in nobena država. To 
občutimo tudi mi, saj smo kot majhna država še bolj ranljivi za negativne zunanje vplive in 
kot članica Evropske unije še bolj odvisni od njenih odločitev. 

II.   REŠEVANJE KRIZE     

Kapitalizem se je reševanja  krize lotil na klasičen način,  računajoč na moč kapitala in na 
znane ukrepe,  v prepričanju, da so to le ciklične težave, ki bodo v glavnem same po sebi 
minile, s tem da bo propadlo kakšno podjetje ali banka, potem pa bo zopet nastala 
konjunktura. Toda tokrat se to ni zgodilo.  Ne le da klasični instrumenti niso delovali, pojavil 
se je celo  neoliberalizem s svojo doktrino, da je treba trg popolnoma sprostiti in da se država 
ne sme vtikati v gospodarstvo. Po treh  letih je postalo jasno, da je kapitalizem zbolel, da se je 
gospodarska rast ustavila, da je nastala splošna nelikvidnost, povečalo zadolževanje in 
brezposelnost in da je ohromelost gospodarstva prizadela široke množice prebivalstva in 
ogrozilo  njegovo preživetje. 

Ker so državni ukrepi zamujali,  gospodarstvo pa se je ubadalo s svojimi težavami, je 
nastopila civilna družba in dvignila  svoj glas. Nastali so protesti in neredi in geslo  1: 99 je 
spravilo na ulice milijone prizadetih.  Postalo je jasno, da je svet prišel  na razpotje.  Poiskati 
je treba odgovore kaj storiti, kam usmeriti napore in kako stopiti na pot, ki nas bo peljala ¨v  
nove, boljše čase¨. 

Kako to doseči, trenutno še ni odgovorov.  Brez dvoma bo preteklo še nekaj časa in bo iskanje 
prave poti potrebno mnogo  volje in znanja. Priporočljivo bi bilo, da se odgovorni in 
zainteresirani pri tem ozrejo najprej po zgodovinskih izkušnjah kako so v preteklosti reševali 
podobne krize z gibanji, programi in revolucijami. To zlasti velja za francosko revolucijo, ki 
je zaznamovala moderno dobo z geslom svoboda, enakost, bratstvo. Tudi v revoluciji,  ki jo je 
pri nas izvedel titoizem, bomo  našli gesla uporabna za danes:  delu čast in oblast, tovarne 
delavcem,  bratstvo in enotnost narodov in tujega nočemo svojega ne damo, ali pa sistemske 
ureditve kot so ljudska demokracija, podružbljanje, soudeležba na oblasti in dohodku ter  
zavzemanje za mir, enakopravnost,  neuvrščenost in razvoj v svetu. Dobro bi bilo imeti pred 



seboj tudi slabe zgodovinske  izkušnje kot so vojne, uporaba nasilja, izkoriščanje delavcev, 
kršenje človeških pravic, nedemokratične oblike vladanja,  ipd.  Zgodovinske izkušnje o 
gornjih vprašanjih in rešitvah, na primer iz Jugoslavije, bi  bile danes zelo koristne tudi za 
Evropsko  unijo in Slovenijo. 

Kriza se je tako razbohotila, da zahteva takojšnje konkretne ukrepe kot dolgoročne sistemske 
spremembe. 

Prvih so se zavzeto lotile vse države ter sprejemajo odločitve za reševanje likvidnosti, 
zadolženosti, propadanja podjetij, brezposelnosti in kaotičnega delovanja trgov, bolj odločne 
vlade pa so sprožile tudi nekatere reforme kot so pokojninska,  zdravstvena in dolžniška. 

Vendar vse to ne  zadošča. Sedanje krize se je treba lotiti pri koreninah in drastično poseči v 
sam družbeni sistem.  To  zahteva poglobljene strokovne analize, ki bi pripeljale do 
oblikovanja sodobnih naprednih političnih programov. Žal je treba  povedati, da pri nas razen 
nekaj teoretičnih poizkusov, teh programov ni, za kar so brez dvoma krive stranke in 
nestabilnost  vlad, ki se menjajo na tekočem traku in predčasne volitve uporabljajo le za boj 
za oblast, ne pa za korenite spremembe  politike in družbenega sistema. 

Sodoben napreden političen program bi moral kot nujne, glavne točke vsebovati: 

1.  Korenit poseg v sistem kapitalističnega načina gospodarjenja, saj je kriza 
dokazala, da je sedanja  kapitalistična ureditev kriva za nastalo stanje in da ni 
sposobna voditi gospodarstva po sodobnih pogojih in  potrebah. Potrebno je 
uveljaviti novo sistemsko družbeno ureditev.  Pri tem je treba dobre strani 
kapitalizma,  kot je uspešno gospodarjenje, uveljavljanje ekonomskih zakonitosti, 
strokovno vodenje in drugo ohraniti, odpravljati pa njegove slabe, kot so pohlep po 
bogatenju, izkoriščanje delavcev, elitizem, politično prevlado  kapitala in drugo. 

2. Politika mora delovati v korist ljudstva in ne kapitala, katerega delovanje mora biti 
podrejeno interesom  ljudstva in ne posameznih elit.  Zagotoviti mora, da so na 
oblasti predstavniki delovnih ljudi in to z najširšo  udeležbo v njenih organih in 
organizacijah in da ta deluje kot socialna država, ki odpravlja revščino, kroti  
premoženjske razlike, skrbi za polno zaposlenost,  podružbljanje javnih zadev in 
medgeneracijsko solidarnost. Vse to je prostor za delovanje mladih, ki ne smejo 
podleči samo zadovoljevanju tekočih potreb, temveč se morajo množično vključiti 
v družbena dogajanja in dobesedno povsod prevzeti odločanje in oblast v svoje  
roke. 

3. Z ustrezno in sodobnim pogojem podprto politiko je treba zagotoviti optimalen 
družbeno-ekonomski   trajnostni razvoj,  ki bo zagotavljal nenehno strukturno 
prilagojevanje celotne družbene reprodukcije novim   razvojnim trendom in 
dosežkom z uvajanjem dosežkov znanstveno-tehnične in tehnološke revolucije, ki 
narekujejo sodobne pogoje in oblike družbenega delovanja.  Za Slovenijo je 
posebno pomembno, da vodimo  politiko takega strukturnega prilagojevanja, ki bo 
surovinski, predelovalni in storitveni sektor posodabljal  in skrbel za njegovo 
rentabilnost, dajal pa prednost razvoju informativno-intelektualnega sektorja s 
pospeševanjem znanja za ustvarjanje viška vrednosti. 



 

4. Država mora voditi učinkovito ekonomsko politiko po sodobnih vzorcih in 
mehanizmih ter ustvarjati  gospodarstvu pogoje za uspešno poslovanje tako v 
državnem kot privatnem lastništvu. Zlasti mora takoj   sprejeti učinkovite ukrepe 
za zagotavljanje stabilne rasti, konkurenčnosti, produktivnosti, inovativnosti  in 
rentabilnosti ter takoj posredovati tam, kjer zaradi stihijskega delovanja trga pride 
do zastojev, nepokritega  zadolževanja ali  izgub. 

5. Uveljaviti je treba pravno državo z doslednim vzdrževanjem pravičnosti in 
varnosti, učinkovito preprečevati kriminal, korupcijo,  kraje, goljufije, tajkunstvo 
in podobne negativne pojave ter skrbeti za spoštovanje  človekovih pravic in 
dolžnosti. 

6. Pospeševati je treba dejavnosti civilne družbe, njenih organizacij, družb in gibanj 
ter državo omejiti na servis  državljanov,  jo debirokratizirati in racionalizirati z 
uvajanjem podružbljanja vseh področij družbene  reprodukcije in uvesti 
soupravljanja javnih zadev. 

7. S posebno strategijo določiti smeri, obseg in organizacijo naših odnosov s tujino, s 
ciljem krepiti naš  mednarodni položaj in vsestransko mednarodno sodelovanje na 
enakopravnih osnovah. V njej je potrebno določiti naše  mesto in vlogo v Evropski 
uniji, NATU in Organizaciji združenih narodov.  Tudi v odnose s tujino moramo  
uvesti podružbljanje v delovanju in odločitvah in omogočati, da vsi družbeni 
dejavniki gojijo neposredne stike s svetom.  Naša zunanja politika mora zastopati 
stališče, da se mednarodna skupnost čim prej in dosledno loti uvajanja nove 
mednarodne enakopravne, zlasti ekonomske ureditve. 

8. Na osnovi izkušenj iz naše NOB in osamosvojitvene vojne moramo krepiti 
moralne vrednote naroda in  družbe,  zlasti samozavest, naslanjanje na lastne moči 
in sposobnosti, domoljubje, strpnost ter povezovanje  z  vsem kar je naprednega v 
svetu. V ta namen bi za izboljšanje razmer bil zelo koristen soglasno sprejet 
družbeni moralni kodeks. 

Razpotje, na katerem se nahajamo danes, nam torej nudi priliko, da jutri resnično 
ustvarimo ''boljše  življenje''. 

 

 

 

 

 

Zasip,  20. IX.  2011         

Prof.dr. Marko Vrhunec 


