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PODNIKATEºSKÁ ETIKA V STREDNEJ 
A V›CHODNEJ EURÓPE 

Pod t˝mto názvom sa v dÚoch 3.-5. marca 1999 konalo ätvrté chemnitzké fórum 
(IV. Chemnitzer Fórum), ktorého hlavn˝m usporiadateæom bola Technická univerzita 
v Chemnitzi (Nemecko). V dejinách európskej podnikateæskej (Ëi hospodárskej) etiky 
ide o prvé vedecké stretnutie venované problematike rozvoja interdisciplinárnej vedy -
podnikateæskej etiky v regióne strednej a v˝chodnej Európy. 

ZúËastnili sa na Úom okrem veækého poËtu akademick˝ch pracovnÌkov zaobe-
rajúcich sa problémami podnikateæskej etiky v krajinách strednej a v˝chodnej Európy a j  
poprednÌ svetovÌ odbornÌci z oblasti podnikateæskej (hospodárskej) etiky, napr. ho-
landsk˝ profesor Henk van  Lui jk,  známy nemeck˝ bádateæ profesor Horst Steinmann, 
bostonská profesorka Sheila Pufferová  a inÌ. 

Obsahovo bola konferencia rozdelená do troch základn˝ch tematick˝ch celkov: 
Podnikateæská etika v procese transformácie  (diskusné skupiny: Ekonomické aspekty 
podnikateæskej etiky, Filozofické a historické aspekty podnikateæskej etiky, Vöeobecné 
aspekty podnikateæskej etiky: kultúra a správanie)', Národné a kultúrne perspekt Ìvy 
podnikateæskej etiky (diskusné skupiny: Politické aspekty podnikateæskej etiky, äpe-
ciálne problémy podnikateæskej etiky: odvetvové oblasti a funkËné oblasti, Etické hod-
noty podnikateæov, Etické problémy v kooperáciÌ V˝chod - Západ) a Podnikateæská 
etika v praxi: prÌstupy, stratégie a mechanizmy podnikateæskej etiky v strednej  
a v˝chodnej  Európe  (diskusné skupiny: Etické hodnoty manaûérov, Etické aspekty in-
dustriálnych vzùahov, Hospodárska a podnikateæská etika ako predmet vzdelávania 
a personálneho rozvoja). 

K najv˝znamnejöÌm vystúpeniam na konferencii patrilo vystúpenie Henka v a n  
Luijka,  priekopnÌka rozvoja podnikateæskej etiky v Európe. Podæa tohto autora sa 
európska podnikateæská etika rozvÌja v Európe r˝chlym tempom, v praktickej sfére j e  
toto tempo o poznanie pomalöie. (Podobne sa rozvÌja a j  podnikateæská etika v strednej 
a v˝chodnej Európe). V poslednom Ëase vöak v celoeurópskom priestore akoby nastával 
obrat k lepöiemu: podnikatelia sa stávajú vnÌmavejöÌmi, akademickÌ funkcionári zaËÌnajú 
prejavovaù väËöÌ záujem o podnikateæskú etiku a etici v oblasti podnikateæskej etiky sú 
triezvejöÌ a reálnejöÌ. To j e  sæubn˝ zaËiatok pre rieöenie eticko-ekonomick˝ch 
problémov v Európe. 

ZaujÌmavé j e  van Luijkovo definovanie troch dominantn˝ch eticko-ekonomick˝ch 
v˝ziev na poli podnikateæskej etiky. Ide o individuálnu morálnu kompetenciu, podni-
kovú kultúru a sociálnu zodpovednosù  podnikov (resp. korporat Ìvne obËianstvo). 

Pozornosù si zaslúûia a j  jeho úvahy o transformácii ekonomÌk v postkomunis-
tick˝ch krajinách, predovöetk˝m v Rusku, z pohæadu podnikateæskej etiky. Podobne ako 
niektorÌ inÌ odbornÌci (napr. Radaev, Logachev, Scherbakov) povaûuje nezávaznost', 
nezodpovednosù (non-liability) za najcharakteristickejöiu Ërtu podnikateæského správa-
nia v transformujúcej sa ekonomike. Namiesto ËÌreho moralizovania sa van Luijk za-
myslel nad objektÌvnymi prÌËinami takéhoto podnikateæského správania. Hlavné dôvody 
nachádza vo vysokom stupni neurËitosti ekonomick˝ch vzùahov v transformujúcej sa 
ekonomike, ako a j  v nedostatku informáciÌ o podmienkach Ëinnosti a v slabej 
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predvÌdateænosti j e j  v˝sledkov. Veækú úlohu pripisuje v˝chodiskovému stavu socialis-

tickej ekonomiky s j e j  administratÌvno-prÌkazov˝m systémom regulácie. 

V súvislosti s v˝vojom podnikateæskej etiky v Rusku boli pozoruhodné zistenia, 

ktoré vyplynuli z vystúpenÌ rusk˝ch zástupcov a ktoré sú v˝znamné z hæadiska etickej 

teórie: v spoloËnosti sa momentálne povaûuje za morálne v oblasti podnikania vöetko to, 

Ëo j e  akceptovateæné, a po druhé, strata hodnôt v oblasti morálky sa prejavuje aj  t˝m, ûe 

spoloËnosù nevie urËiù, Ëo j e  etické a Ëo nie j e  etické, Ëo j e  biele a Ëo Ëierne. Praktické 

dôsledky takéhoto prÌstupu sú pre kaûdodenn˝ ûivot tragické: ak sa nevie, Ëo j e  správne 

a Ëo nesprávne, vöetko j e  dovolené, etické princÌpy sú vágne, morálne normy nefunkËné. 

Slovensko zastupovali na tomto dôleûitom podujatÌ dvaja zástupcovia: Anna Re-
miöová (Ekonomická univerzita v Bratislave) vystúpila s referátom Podnikateæská etika 

a proces transformácie na Slovensku a Martin LaËn˝ (doktorand Katedry kulturológie 

FF UK) s referátom Podniková verejná zodpovednosù - v˝zva pre Slovensko. Referát 

s názvom Detská reklama - jej etick˝ aspekt na Slovensku poslala aj  Eva Hanuláková 
(Ekonomická univerzita v Bratislave). 

Chemnitzké fórum venované podnikateæskej etike poskytlo prÌleûitosù porovnaù 

rozvoj a úroveÚ podnikateæskej etiky na Slovensku s in˝mi krajinami. Je poteöiteæné, ûe 

"naöa" podnikateæská etika ako akademická disciplÌna a interdisciplinárna veda drûÌ 

krok s rozvojom podnikateæskej etiky v Poæsku, »echách a MaÔarsku, dostáva sa j e j  

vöeobecného uznania od európskych odbornÌkov v tejto oblasti. Na konferencii vzbudila 

osobitn˝ záujem diskusia o podobnosti a odliönostiach rozvoja podnikateæskej etiky na 

Slovensku a v »echách v súvislosti s rozdelenÌm »eskoslovenska. Je známe, ûe medzi 

Ëeskou a slovenskou vedeckou komunitou existuje úzka a plodná spolupráca. S urËit˝m 

zjednoduöenÌm moûno konötatovaù, ûe rozdiel j e  nielen vtom, ûe »eská republika 

zaËÌnala rozvÌjaù podnikateæskú etiku s neporovnateæne lepöÌm materiálnym 

a personálnym zázemÌm, ale aj s lepöÌmi teoretick˝mi v˝chodiskami tejto vedy. »eská 

podnikateæská etika vychádza predovöetk˝m z americk˝ch prameÚov, pomerne málo sa 

orientuje na európskych bádateæov, na slovenskej podnikateæskej etike sa v˝raznejöie 

prejavil vplyv v˝znamn˝ch európskych ökôl, predovöetk˝m ökoly Petra Ulricha (najmä 

jeho chápanie integratÌvnej podnikateæskej etiky ako ako ekonómie slúûiacej ûivotu). 

Konferencia mala intenzÌvny pracovn˝ charakter, priniesla cel˝ rad nov˝ch poznat-

kov o v˝voji, problémoch a v˝sledkoch podnikateæskej etiky v krajinách, ktoré 

prechádzajú zloûit˝mi ekonomick˝mi, politick˝mi, kultúrnymi a morálnymi zmenami. 

Pracovná, vecná a odborná diskusia, ktorá sprevádzala celé rokovanie, aj  keÔ Ëasto ne-

poskytla jednoznaËné odpovede na jednoznaËné otázky o integrácii etiky a ekonomiky 

na vöetk˝ch úrovniach ekonomiky v postkomunistick˝ch krajinách, priniesla mnoûstvo 

podnetov a impulzov pre ÔalöÌ v˝skum a potvrdila, ûe rozvoj podnikateæskej etiky 

v stredoeurópskom a v˝chodoeurópskom regióne aj napriek mnoh˝m teoretick˝m, per-

sonálnym a materiálnym problémom (i rozdielom v jednotliv˝ch krajinách) nabral 

správny smer. 
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