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Delo obravnava aktualno vprašanje sodobnega družbenega razvoja – vlogo eti-
ke v ekonomsko-poslovnih odnosih. Avtor v njem predstavlja razvoj etičnega vpra-
šanja in vpliv etike na razvoj družbe v preteklosti ter ugotavlja, da etična osvešče-
nost v sodobni družbi ne sledi razvoju ostalih področij družbenega življenja. Eko-
nomsko-poslovni odnosi se tako osamosvajajo in ravnajo izključno po merilih fi-
nančno-ekonomske učinkovitosti za določene skupine, splošni blagor in blagor 
manj vplivnih udeležencev v teh procesih pa se zanemarjata. Zato prihaja do vse 
večje koncentracije kapitala v rokah peščice posameznikov na račun ostalih ude-
leženih v gospodarskih procesih. Vpliv finančnih mogotcev omejuje politike in 
druge odločevalce v javnem življenju pri uveljavljanju javnega blagra in skupnega 
dobrega. 

Uvodni del je namenjen metodološkim osnovam in zasnovi naloge. Sledi po-
glavje »Antropološkost etike«, v katerem avtor utemeljuje etiko kot temelj člove-
ka kot osebe. Od tod logično sledi obravnava temeljnih prvin človeka kot osebe, 
ki jo sestavljajo tako telesne kot duhovne prvine, zato je tudi odprta in etično na-
ravnana ter sposobna odločanja med dobrim in zlim. Sledi zgodovinski vpogled v 
idejne osnove etike – v njene prvinske, idejne, religiozne oziroma svetovnonazor-
ske temelje. Ob tem se zdi, da je danes etika v globalnem svetu problem, a obe-
nem vse bolj nujna potreba, saj kriza vrednot, individualistični pristop k etičnemu 
delovanju (češ »vse gre«, anything goes ) ter trk različnih etično-religioznih siste-
mov terjajo globalne dogovore o večnem etičnem vprašanju – utemeljitvi etike 
naravnega zakona, ki naj zagotavlja antropološke temelje družbe. Vse bolj se za-
stavlja vprašanje o stanju in možnostih etike v sodobnih ekonomskih procesih 
globalizirane družbe in ali se morajo tudi sodobni gospodarstveniki ravnati po 
njenih načelih, da bi ekonomsko življenje potekalo skladno s potrebami vseh ljudi, 
ne le izbrancev. Zato avtor v zadnjem poglavju z naslovom »Med teorijo in prakso« 
obravnava težave etičnega poslovanja v družbi danes – še posebej etičnega po-
slovanja v gospodarstvu – ter na koncu izpostavlja modele oziroma primere »glo-
balnega, lokalnega in osebnega počlovečenja gospodarskih odnosov«. Gre za di-
lemo, ali in kako naj gospodarski subjekti oziroma sistem kot celota ter posamezni 
odločevalci na tem področju v svojih procesih oziroma dejavnostih upoštevajo 
etičnost človeka kot osebnega bitja in skladno s tem urejajo ekonomske odnose. 
Od tod izhajajo smernice oziroma zahteve za upoštevanje etike, ki pri načrtovanju/
izvajanju družbeno-gospodarskih procesov in sistemov spoštuje človeka (perso-
nalistična etika). Le tako lahko zagotovimo zdrave temelje družbe, ki v teh proce-
sih omogočajo spoštovanje človeka. Avtor v nalogi znanstveno inovativno razvija 
temelje sodobnega družbenega razvoja po meri človeka, ki ga mora spoštovati 
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tudi razvoj gospodarstva, če hočemo človeštvu zagotoviti ustrezno prihodnost. Pri 
obravnavi te problematike se opira zlasti na družbene smernice ameriškega filo-
zofa Michaela Novaka. Predstavlja še vzgojne modele, ki spodbujajo tak družbe-
no-gospodarski razvoj po meri človeka, in sicer Montesori, UTD (univerzalni te-
meljni dohodek) ter projekt Venus (vzgoja za spoštovanje javnih virov). Skladno s 
tem avtor kot inovativni zaključek oziroma znanstveno-etični prispevek svoje ana-
lize podaja poziv odločevalcem, da glede na zahtevne globalne razvojne izzive 
zagotavljajo človeški pristop ter na vseh ravneh spodbujajo vzgojne smernice za 
takšno delovanje. 

Delo odlikuje dober prikaz etičnih temeljev, sposobnost ustvarjanja relevantnih 
sintez, ki zadeva etično področje, ter sposobnost apliciranja svojih raziskav na sta-
nje v današnjem družbeno-gospodarskem kontekstu. Pomen dela je v dobri in 
celostni predstavitvi etike kot ene najpomembnejših sodobnih vej filozofije ter 
tako prikaz ustreznih antropoloških podlag za presojo človekovega družbenega in 
posebej ekonomskega ravnanja. Delo predstavlja relevantna vprašanja zgodovine 
etike, njenih idejnih virov in sintetično podaja zaključke za aplikacijo etike v so-
dobnih globalnih razmerah. Pri tem upošteva zapletenost družbeno-političnih pro-
cesov in sploh vsega človekovega družbenega delovanja, kar uveljavljanje etičnih 
temeljev osebe kot najprimernejše antropološke paradigme zelo otežuje. Posredno 
delo predstavlja pomemben prispevek k iskanju družbeno-etičnih podlag za dobro, 
tj. za uveljavljanje etičnega delovanja družbenih sistemov. Od tod izhaja tudi kri-
tika sodobnih ekonomskih stranpoti, ki se kažejo v prevelikem pozunanjenju go-
spodarstva in nemoči, da bi središče gospodarstva postal človek kot oseba. Krščan-
ski družbeni nauk, ki je avtorju podlaga za teoretično reševanje družbenih proble-
mov, je lahko v povezavi z vero posameznikov in skupnosti spodbuda za etično 
delovanje tudi gospodarstva. Avtor navaja konkretne primere, kako lahko etično 
vzgajamo in kakšen pomen imajo primeri etičnih modelov za reševanje gospodar-
skih zagat sodobnega sveta. Prepričan je, da je zelo pomembno pravo oziroma 
celostno spoznanje človeka kot etične osebe, ki ne temelji zgolj na analitičnem 
modelu človeka, pač pa na sintezi, ki upošteva tudi človekove najgloblje, tj. du-
hovne temelje. Temu spoznanju naj sledijo etična vzgoja v družini in šolstvu ter 
seveda tudi politična podpora etiki v javnosti. Če teh najglobljih duhovnih oziroma 
naravnih temeljev človeka ne upoštevamo, lahko prihaja do kršitve človekovega 
dostojanstva, odločevalci na tem področju pa človeka enoumno vpregajo v voz 
družbeno-ekonomskih procesov. Dostojanstvo človeka kot osebe temelji na člo-
vekovi personalistični zasnovi, vključujoči kakovostne medosebne odnose, ki jim 
sledijo tudi kakovostni gospodarski odnosi. Z multidisciplinarnim (sociološkim, 
ekonomskim, filozofskim in teološkim) pristopom je avtor povezal temeljna vpra-
šanja etike s sodobnimi družbenimi trendi ter prispeval k povezavi antropoloških 
temeljev z družbenopolitičnimi, zlasti ekonomskimi procesi. Dragocen je tudi nje-
gov prispevek k prepoznavanju sodobnih globalnih ekonomskih stranpoti ter nuj-
nosti iskanja rešitev, ki bodo pripomogle k uravnoteženju gospodarstva v svetu na 
podlagi polnega upoštevanja človekovega dostojanstva tudi v sodobnih, zelo eko-
nomiziranih družbenih procesih. Spoštovanje personalne etike in etike medčlove-
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ških odnosov je ključni temelj teoloških, filozofskih in danes vse bolj tudi sociolo-
ških ter drugih analiz. Rešitve, ki jih predlaga avtor, temeljijo na upoštevanju teo-
loške razsežnosti, ki človeka kot osebo odpirajo medosebnim odnosom in mu 
omogočajo osebno samostojnost nad gospodarskimi in drugimi družbenimi inte-
resi ter tako spoštujejo tudi človekovo naravnanost na Boga.
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