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 Jeden z „porevolučných” vtipov znel takto: „Čo je to trhová ekonomika? – Trhni si, čo môžeš!” Pravda je, že 
podnikanie je fundamentom trhovej ekonomiky. Spôsob, akým sa podnikateľská činnosť vykonáva, ovplyvňuje celú 
spoločnosť, ktorá spätne determinuje hospodársku sféru. Svet, v ktorom žijeme, môže mať charakter „divokého 
západu“, kde platí právo silnejšieho a spoľahnúť sa možno iba na vlastné ruky, alebo môže byť svetom kapitánov 
priemyslu, svetom poctivej obchodnej etiky a občianskych cností. V istom zmysle je na Slovensku slovo podnikateľ 
sprofanované – často sa rozumie ako synonymum podvodníka nepoctivého vo vzťahu k obchodným partnerom a štátu, 
ženúceho zamestnancov k práci nadčas za nízke mzdy, či nebodaj mafiána. Môžu si za to podnikatelia sami svojimi 
praktikami, alebo je to pozostatok desaťročia trvajúceho masírovania verejnej mienky ideológiou komunistickej 
strany? Čo je základom materiálnej reprodukcie dnešnej spoločnosti? Na uvedené problémy a mýty vo vzťahu k 
poľskej spoločnosti ponúka odpoveď tento zborník. Pri porovnaní s vývojom v našej krajine môžeme nájsť mnohé 
paralely. 
 Keďže sa dnes poľská spoločnosť nachádza stále v situácii pokračujúcej transformácie, ktorú autori nazývajú s 
trochou irónie „kapitalistickou revolúciou,” respektíve „prirodzeným experimentom,” existuje široká paleta 
problémov, ktoré si vyžadujú objasnenie. A to najmä vo vzťahu k transformácii ekonomickej sféry a rozvoju 
súkromného podnikania. Empirický výskum bol skupinou výskumníkov realizovaný na starostlivo vybranej vzorke 
stojedenástich vlastníkov malých a stredných firiem z celého Poľska a kládol si za cieľ nájsť odpoveď na dve základné 
otázky: 1. Aké skutočné bariéry a zdroje existujú v Poľsku z aspektu prebiehajúcich hospodárskych zmien? 2. Ako je 
ukotvená otázka bohatstva a chudoby v poľskej kultúre a spoločenskom vedomí? Cieľom výskumu bolo preskúmať 
motiváciu, názory, hodnotové systémy pionierov podnikania v Poľsku. Okrem dvoch uvedených zastrešujúcich otázok 
čitateľ nájde odpovede na mnohé aktuálne otázky, ktoré neobchádzajú ani slovenskú prítomnosť – napríklad otázky 
trhu práce, adaptácie podnikateľov ako zamestnávateľov na zmeny, ich angažovanosť v lokálnej politike a občianskom 
živote, názory na právnu reguláciu pracovnoprávnych vzťahov a iných oblastí súvisiacich s podnikaním, na spoluprácu 
so štátnymi orgánmi (a „úradníkmi”), otázky vzdelávania kvalifikácie zamestnancov atp. Tvorivým a originálnym 
spôsobom autori aplikovali rozmanité koncepcie ako napríklad teóriu sociálneho kapitálu, byrokracie, viacero 
koncepcií M. Webera, L. Von Misesa, A. Etzioniho, R. Dahrendorfa atp. Autori využili aj výsledky výskumov 
uskutočnených CBOS v rokoch 1990-1999, čo vhodne dopĺňa kvalitatívnu metodológiu. Zjavná je snaha o zachovanie 
princípu komplementarity subjektívneho a objektívneho napríklad v otázke právnej kultúry (G. Skąpska) alebo „dĺžky 
prežitia” firiem (J. B. Sobczak). Výskum tímu G. Skąpskej bol doplnený samostatným výskumom Barbary Worekovej, 
ktorý bol zameraný na zmeny na trhu práce v Malopoľsku, postoje zamestnávateľov k vzdelaniu a vzdelávaniu 
pracovníkov a k úradom (metódou focus group robila rozhovory so 69 vlastníkmi malých a stredných firiem). 
 Autorsky sa na zborníku podieľalo viacero pracovníkov Instytutu socjologii Jagiellonskej Univerzity v Krakove, 
ktorí pod vedením G. Skąpskej spracovali v rámci výskumného projektu čiastkové problematiky do jednotlivých 
kapitol: Poľský small business-pokus o rekonštrukciu jeho kultúrnych vzorov (Jerzy B. Sobczak), Hmotný vzostup a 
jeho kultúrne pozadie (Andrzej Bukowski), Spoločenské zdroje: občianska angažovanosť poľských podnikateľov (Kaja 
Gadowska), Podnikatelia a podnikanie v Malopoľsku niekoľko rokov od začiatku procesu transformácie (Barbara 
Woreková). Rozsiahly úvod, vstupnú štúdiu (O individuálnych, spoločenských a kultúrnych zdrojoch v procese 
tvorenia kapitalistickej ekonomiky), text pojednávajúci o právnej kultúre (Právna kultúra v procese tvorenia voľného 
hospodárstva) a záverečnú štúdiu, ktorá je zhrnutím výsledkov výskumu (Šesť otázok spojených s výzvami, pred 
ktorými stoja poľskí podnikatelia) napísala vedúca autorského kolektívu a editorka publikácie G. Skąpska. 
 Jednotlivé štúdie sú zaujímavé tak z hľadiska metodológie použitej na skúmanie toho-ktorého aspektu 
problematiky, ako aj interpretácie zistení. Publikácia je obsahovo veľmi hutná, medzi najzaujímavejšie časti patria 
otázky súvisiace s problematikou práva a jeho úlohou v transformačných procesoch v Poľsku, preto im v rámci tejto 
recenzie budem venovať väčšiu pozornosť. 
 Pre krakovskú sociologicko-právnu školu je typické, že pri skúmaní toho-ktorého konkrétneho problému vychádza 
z predpokladu vzájomnej prepojenosi a neoddeliteľnosti ekonomického, právneho a politického aspektu. I v tejto 
publkikácii venovanej transformácii ekonomiky je to tak. Autori vychádzajú z tézy, že kapitalizmus neznamená iba 
existenciu určitých ekonomických inštitúcií a vzťahov, ale aj viacerých prvkov nehmotnej kultúry, medziiným 
individuálnych hodnôt a morálnych, právnych a politických noriem, ktoré v súhrne determinujú podobu súvekej 
poľskej spoločnosti a výsledok transformačných procesov. G. Skąpska si v úvodnej štúdii kladie otázku, ako úspešne 
vytvoriť fungujúci trh a „naštartovať” ekonomiku krajiny smerom k prosperite v situácii, keď v krajine po 
desaťročiach budovania socializmu neexistujú dostatočné finančné rezervy. V Poľsku tento proces možno zatiaľ 
hodnotiť ako úspešný, podarilo sa prekonať silnú infláciu, hospodárstvo vykazuje trvalý rast a malé a stredné firmy 
majú čoraz lepšie ukazovatele „prežitia”.  
 Podľa G. Skąpskej sa po páde komunizmu v Poľsku objavili pozitívne aj negatívne tendencie v hospodárskom 
živote. Medzi pozitíva patrí úspech malej privatizácie, ako negatívum hodnotí, že ešte v roku 2000 je hospodárstvo 
sprivatizované iba sčasti, pritom veľké príjmy majú osoby riadiace veľké štátne podniky, a to napriek tomu, že 
výsledkom ich činnosti sú hospodárske výsledky v červených číslach. Tieto firmy sú podľa nej popretím princípu 
rovnosti podnikania, meritokratickej spravodlivosti a voľnej konkurencie – kľúčových princípov efektívneho 
fungovania kapitalistickej ekonomiky. Oslabený je aj princíp súkromného vlastníctva a princíp hospodárskej slobody, 
lebo štát dosiaľ významne intervenuje do hospodárskych procesov, a to dokonca viac než v iných tzv. východných 
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ekonomikách (vrátane našej), ako potvrdzujú dáta Svetovej banky. Skąpska vysvetľuje nízky ukazovateľ hospodárskej 
slobody v Poľsku pôsobením viacerých faktorov: clá, kontingenty, licencie, hospodársky protekcionizmus, daňová a 
úverová politika chrániaca neefektívne firmy, kamarátske a politické väzby, rozmanité úľavy a povolenia, s čím ruka v 
ruke kráča vzrastajúca korupcia. (s. 18) Existuje tu tzv. „parazitujúci” alebo „politický” či „nomenklatúrny” 
kapitalizmus, tvoriaci sa vďaka priateľsko-straníckym väzbám s politickým riadiacim centrom, keďže od politických 
rozhodnutí záleží možnosť účasti na verejných dražbách, získania lacného úveru či podiel v privatizácii štátnych 
podnikov. Skąpska síce vyzdvihuje potrebu uvoľnenia byrokratických bariér, odbúranie potreby častého využívania 
úradníckej pečiatky ako mostíka ku zdrojom (licencie, zákazky, informácie), nepíše však o dôsledkoch bezhraničnej 
liberalizácie a deregulácie trhu. Takáto situácia, keď štát do ekonomiky absolútne zasahovať nebude, je síce nereálna, 
avšak ak musí existovať istý „minimálny štát”, bolo by od autorky korektné uviesť niekoľko adresnejších vyjadrení. 
 „Parazitujúci” kapitalizmus je javom patologickým, čo na inštitucionálnej úrovni podľa Skąpskej charakterizuje 
najmä zlé právo, ktoré na jednej strane petrifikuje privilégiá, na druhej strane vytvára ekonomické aj spoločenské 
bariéry. Teória v takýchto prípadoch hovorí o dysfunkciách práva. Skąpska sa prikláňa k názoru R. Dahrendorfa, že 
zdrojom sociálnych nerovností sú sociálne inštitúcie a predovšetkým sociálne normy. Tento vzorec označuje aj ako 
„parazitický historický štruktúrny vzorec” – zisk sa nadobúda vďaka klientelizmu a kamarátskym väzbám, starším (s 
bývalými členmi straníckej nomenklatúry) i novým. Tento vzorec vypovedá o zmocňovaní sa produktov a rezerv 
produkujúcich skupín neproduktívnymi skupinami a vrstvami, majúcimi stranícko-kamarátske vzťahy s politickými 
špičkami. V stručnosti sa dá zhrnúť, že základom je nekontrolované prelievanie financií z verejného sektora do 
súkromného, a to rozmanitými kanálmi. Napomáha tomu nedostatok jasných pravidiel regulácie konfliktu 
ekonomických a politických záujmov. Zaháľajúce triedy parazitujú na triedach producentov HDP, pričom využívajú 
nástroje bezprostredného vykorisťovania a aj právneho (priame a nepriame dane). S týmto modelom sa spájajú 
predstavy a hodnotenia zámožnosti a bohatstva ako čohosi podozrivého, nezaslúženého, pololegálneho. V súčasnosti v 
Poľsku podľa G. Skapskej tento model posilňuje to, že existujúce väzby a závislosti umožňujú získanie informácií a 
oprávnení umožňujúcich prístup k privatizovanému majetku a často rozhodujú o jeho získaní. (s. 16) 
 Autorka tento model prirovnáva k modelu neskorofeudálneho hospodárstva, ktorého viditeľným vyústením a 
príkladom dôsledkov bol úpadok poľských miest, meštianstva a zaostalosť roľníctva. Mutácia tohto modelu existovala 
v reálnom socializme. Ovocím tejto línie vývoja sú aj kultúrne a mentálne dôsledky, kde je to na prvom mieste závisť, 
podozrievavosť, neprajníctvo, negatívny vzťah ku kapitálotvorným vrstvám, najmä živnostníkom a malým a stredným 
podnikateľom. To negatívne poznačuje kultúrny kapitál krajiny i dnes a determinuje sociálne zdroje transformácie. Je 
to práve ľudská mentalita, ktorá podľa autorky predstavuje conditio sine qua non hospodárskeho rastu – či už v podobe 
motora, alebo brzdy. Preto otázke spoločenských aj individuálnych hodnôt venuje popri úlohe sociálneho kapitálu 
individuálnych aktérov hospodárskeho života veľa priestoru. Medzi individuálne zdroje úspechu transformácie v 
súlade s koncepciou individuálneho kapitálu J. Colemana zaraďuje okrem mentálnych činiteľov aj psychické ako napr. 
schopnosť prijať riziko, schopnosť dlhodobo plánovať, vytrvalosť, podnikavosť, dobré nápady, vízia budúcnosti. Tieto 
sú ďalej zhodnotené vzdelaním a tvoria ľudský kapitál, znásobujúci materiálne a finančné zdroje indivídua. 
Zhodnocovanie však nemusí viesť k spoločensky priaznivému výsledku. Sociálny kapitál využitý vo vojne záujmov 
vedie k prelievaniu peňazí do daňových rajov, k neregulovanému lobingu a podobným javom a robí z poľskej 
ekonomiky „divoký západ.” Široké pole pôsobnosti pre parazitické skupiny predstavuje absencia regulácie legalizácie 
„špinavých peňazí” a neregulovaný prechod štátnych majetkov obrovských hodnôt do súkromného vlastníctva.  
 Jedným z bariér rozvoja je popri klientelizme a sieti patologických väzieb aj zlé právo, konkrétne neexistencia 
adekvátnej právnej ochrany vďaka nízkej kvalite tvoreného práva, vysokej frekvencii zmien kľúčových právnych 
predpisov a katastrofálnemu stavu exekúcie práva a vymáhania konkrétnych oprávnení vyplývajúcich zo zmluvných 
vzťahov. Toto všetko podľa Skąpskej predstavuje reálne nebezpečenstvo priaznivé pre obrodu modelu parazitujúceho 
kapitalizmu. Hoci vďaka malým a stredným podnikom sa poľské hospodárstvo úspešne „naštartovalo” smerom k 
prosperite, rastu HDP, tvorbe pracovných miest a demokratickému modelu, pretrvávajúci parazitický model je brzdou, 
preto môže nasledovať viacero scenárov. V prípade pozitívneho scenára „parazitujúce” skupiny zracionalizujú model 
svojho prežívania na úkor produktívnych vrstiev pri zachovaní určitej rovnováhy, teda budú udržiavať takú úroveň 
rozvoja individuálneho podnikania, ktorý neohrozí ich privilégiá, pričom sa bude schopný reprodukovať. Negatívny 
scenár vychádza z predpokladu, že kalkulácia v prospech politických ziskov, udržania privilégií preváži nad hospo-
dárskymi argumentami a situácia vyústi do hospodárskeho regresu, utajovania príjmov zo strany podnikateľov, nárastu 
počtu a intenzity mafiánskych a korupčných väzieb. (s. 20-22) 
 Žiaducim výsledkom transformácie ekonomiky je podľa Skapskej „demokratický” kapitalizmus, ktorý 
charakterizujú tieto znaky: malé a stredné firmy, rozširovanie triedy tvorcov kapitálu, spoločenské rozdiely 
nevytvárajú neprekonateľné bariéry, prístup k bohatstvu závisí od individuálnych možností, vytváranie možností 
stáleho znásobovania spoločenských a hospodárskych rezerv a eliminácia oblastí spoločenskej biedy a bezradnosti. 
Skutočná kapitalistická revolúcia v spoločnosti by spočívala v utvorení takých vzorcov konania a mechanizmov, ktoré 
by uľahčovali využívanie ľudského potenciálu v rámci existujúceho práva v súlade s právne sankcionovanými 
vzorcami tvorby bohatstva. Kapitalistická revolúcia neprebieha iba na inštitucionálnej úrovni, ale aj na úrovni kultúr-
nej a mentálnej, úspešným vyústením bude, ak sa v spoločnosti rozšíri a upevní vzorec efektívneho využívania 
vlastných znalostí a schopnosti ich premeny na materiálny prospech. A je to práve sankcionovateľnosť a jasné 
vytýčenie pozitívnych a negatívnych vzorcov, ktoré oddeľujú kapitalizmus „pirátsky” od demokratického. 
 Ako zabezpečiť takýto výsledok vývoja? Stačia inštitucionálne zmeny pomocou práva, teda „zhora”? Je vnútorne 
nerozporný systém právnych predpisov determinantom vzniku a fungovania efektívnej trhovej ekonomiky? pýta sa G. 
Skąpska a odpovedá – nie. Inštitucionálne zmeny predstavujú činiteľ určujúci pravidlá hry pre činnosť účastníkov 
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hospodárskeho života, ale samy osebe nepostačujú. Veľkú úlohu zohrávajú také prvky sociálneho kapitálu ako obyčaj, 
dôvera, arbitráž, privatizácia aplikácie práva, ktoré sú zároveň prvkami právnej kultúry a determinujú efektívnosť 
práva. Autorka pritom argumentuje výsledkami komparatívnej analýzy výsledkov súčasných rozvinutých 
kapitalistických ekonomík a tiež transformujúcich sa krajín. Vzťah vlád v postkomunistických krajinách k právu 
označuje ako „nový legalizmus,” zároveň však konštatuje u nových politických elít antiprávnu kultúru. (s. 105) Po 
desaťročiach totalitarizmu nastalo oddelenie práva od morálky a zánik tzv. neoficiálneho práva, ktorým sa v 
obchodnom styku riadili malí a strední podnikatelia. Kruciálnou zásadou bola zásada poctivého obchodného styku. V 
podmienkach, kedy zmluvným stranám nezáleží na svojom dobrom mene a navyše vymáhanie práva je neefektívne, 
nemajú problém obchádzať a porušovať právo a poškodzovať kontrahentov – v istom zmysle sa to oplatí. Riadenie sa 
právom stáva aj pre ďalších účastníkov neatraktívnym, čím dochádza k hľadaniu účinnejších stratégií a mechanizmov 
a utvrdzovaniu vzorcov typických pre antiprávnu kultúru. Zmena postojov k právu (už nie ako štátnomocenského 
nástroja, ale ako pravidiel hry) a objavenie sa potreby práva spočíva v uznaní jeho užitočnosti, jeho hodnoty ako 
nástroja na ochranu oprávnení a hospodárskej slobody (tzv. „občianska koncepcia práva”), a nie ako nástroja štátneho 
nátlaku. Empirický výskum v Poľsku potvrdil reálnu potrebu užitočného práva, otvoreného pre konsenzuálnu 
reguláciu sporných otázok (bez potreby ingerencie štátneho aparátu), pričom respondenti intuitívne zdôrazňovali 
potrebu inštrumentálnej i komunikačnej racionality práva. To má podľa Skąpskej veľký význam pre spoločnosť, kde 
sa hospodárske subjekty nemôžu po polstoročnej ruptúre vývoja oprieť o skúsenosti ani o podnikateľské tradície. 
 Prodemokratické zmeny práva sa v Poľsku uskutočňovali od 70. rokov 20. storočia zároveň s hospodárskymi 
zmenami. V historickom vývoji vidí G. Skąpska špecifikum poľskej cesty transformácie. Vzorce tvoriace základy 
dnešnej právnej kultúry vidí na základe analýz aj hĺbkových rozhovorov v troch zdrojoch: 1. legalizácia 
mimoprávnych a protiprávnych činností, ktoré postupovali od polovice 70. rokov, 2. „nomenklatúrna privatizácia” 
lukratívnych štátnych obchodných aj zábavných podnikov (koniec 80. rokov) a etablovanie siete väzieb, 3. právne a 
politické zmeny po roku 1989 s cieľom umožniť a racionálne regulovať slobodné a legálne podnikanie. (s. 115-116) 
Kapitalizmus zásadne mení právnu kultúru a vnáša do nej prvky kritického právneho vedomia, ktoré zahŕňa tak 
znalosti zákonov, ako aj znalosti fungovania ich mechanizmu. Podnikatelia sú motivovaní poznať právo, pričom sa 
zameriavajú na tie oblasti, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešnú činnosť. Pozitívny obraz práva v ich vedomí sa vytvára 
vtedy, keď pokladajú zmeny práva za uľahčujúce podnikanie (domôžu sa ochrany, zjednodušia sa procedúry a pod). 
Negatívny obraz práva súvisí so zhoršením jeho kvality, s častými zmenami právnych predpisov, s tendenciami 
byrokratizácie, nadmerného fiskalizmu práva a s korupciou. Veľmi negatívne je hodnotený Zákonník práce, ktorý 
vznikol pod nátlakom silných záujmových skupín. Ako dysfunkčný element práva vystupuje jeho aplikácia súdmi aj 
štátnymi úradníkmi (nekompetentnosť, neznalosť a pod.) pri súčasnom poukazovaní na korupciu. Respondenti 
zdôrazňovali potrebu silného a „čistého”, neskorumpovaného štátu ako garanta exekúcie práva a ukladania sankcií. Je 
to o to viac potrebné vtedy, keď v právnej kultúre neexistuje nepísané právo súvisiace s poctivým obchodovaním, keď 
chýbajú tradície a obyčaje i opora v morálke. 
 Barbara Woreková vo svojej kapitole bližšie rozoberá konkrétne vzťah štátneho aparátu k podnikateľom. 
Konštatuje, že existujúca klíma nepraje podnikaniu, naopak, predstavuje významnú bariéru rozvoja. (s. 184-185) 
Prejavuje sa to viacerými spôsobmi, napríklad animozitou voči podnikateľom a ich a priori traktovaním ako klamárov, 
strašením trestami namiesto podania vysvetlení k sporným ustanoveniam zákonov, zvýhodňovaním štátnych podnikov. 
Výskum potvrdil, že podľa názoru podnikateľov štátne úrady, najmä daňové, pristupujú k exekúcii práva de facto voči 
„poriadnym” podnikateľom, ktorí sa ad hoc pomýlia, kdežto tí, ktorí vykonávajú podvody vo veľkom formáte, 
zostávajú mimo dosahu práva aj inštitúcií zodpovedných za jeho dodržiavanie. Vo výpovediach podnikateľov sa veľmi 
často objavovalo právo ako referenčný pojem, často s negatívnym hodnotením. Bola mu vytýkaná nestabilnosť a 
nejasnosť, čo sťažuje plánovanie činností, prináša neistotu, rodí obavy a zvyšuje investičné riziko. V tejto situácii sú 
zvýhodnené väčšie firmy, ktoré môžu na obranu svojich záujmov a oprávnení najať právnych exertov – malí a strední 
podnikatelia sú často v zajatí existenčných problémov a nestabilné „právne prostredie” je pre nich vážnou bariérou. 
Tvorbu práva vidia ako spolitizovanú činnosť, „panskú zábavku” a rezignovali na to, že sa situácia môže zlepšiť. (s. 
190-191) 
 Hoci procesy transformácie poľskej ekonomiky majú špecifický priebeh i dlhšiu históriu, predsa z publikácie 
Buddenbrookovci alebo piráti? môžeme čerpať mnohé stimuly pre zhodnotenie situácie, ktorá nás obklopuje. Séria 
štúdií, podopretých empirickým výskumom, poskytuje okrem špecifických poznatkoch o názoroch, potrebách, 
hodnotách a ašpiráciách drobných a stredných podnikateľov v Poľsku aj fundamentálne poznatky o fungovaní práva a 
ekonomických inštitúcií v etape postkomunistickej transformácie spoločnosti. 
 Ako býva dobrým zvykom u publikácií vydaných krakovskou sociologicko-právnou školou, prílohu tvoria použité 
dotazníky s inštrukciami pre anketárov (autorom oboch použitých dotazníkov je G. Skąpska, použité boli pre 
individuálne riadené hĺbkové rozhovory a focus group). Pútavý štýl písania (hoci niektoré myšlienky sa tu a tam 
opakujú), zrozumiteľnosť, bohatá slovná zásoba nejdú na úkor odbornosti či exaktnosti, ale prispievajú k tomu, že 
publikácia má čo ponúknuť nie iba úzkemu okruhu zainteresovaných, ale naopak širokému okruhu čitateľov. 
 

Silvia Capíková 
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