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Úvod

Tato kniha podrobně představuje základní myšlenky rakous-
ké ekonomické školy, jakož i znaky, které ji nejvíce odlišují 
od paradigmatu doposud převládajícího v ekonomické vědě. 
Mimoto také analyzuje vývoj rakouské myšlenkové tradice 
od jejích počátků po současnost a poukazuje na možnosti, ji-
miž mohou příspěvky rakouské školy pravděpodobně obo-
hatit budoucí vývoj ekonomie.

Jelikož většina lidí není obeznámena s ústředními myšlen-
kami rakouské školy, jsou v kapitole 1 vysvětleny základní 
principy rakouského dynamického pojetí trhu, přičemž jsou 
zdůrazněny hlavní rozdíly mezi rakouským pohledem a neo-
klasickým paradigmatem, které – navzdory svým nedostat-
kům – je stále ještě vyučováno na většině univerzit. Kapito-
la 2 zkoumá podstatu podnikáním poháněné tendence smě-
rem k vyšší koordinaci, jež podle rakušanů vysvětluje jak 
spontánní řád trhu, tak existenci zákonů, které konstituují 
předmět zkoumání ekonomické vědy. Kapitola 3 je úvodní 
studií z dějin rakouského ekonomického myšlení, počínají-
cích jejím ofi ciálním zakladatelem Carlem Mengerem, jehož 
intelektuální kořeny sahají daleko zpět do španělského zla-
tého věku k pozoruhodným teoretikům náležejícím ke škole 
ze Salamanky. Kapitola 4 je věnována výhradně osobě Böhm-
-Bawerka a analýze teorie kapitálu, jejíž studium představu-
je jeden z nejpotřebnějších prvků v programech ekonomické 
teorie nabízených na evropských a amerických univerzitách. 
Kapitoly 5 a 6 diskutují příspěvky dvou nejvýznamnějších ra-
kouských ekonomů dvacátého století, Ludwiga von Misese 
a Friedricha A. Hayeka. Pochopení jejich příspěvků je klíčové 
pro porozumění toho, jak se rakouská ekonomická škola vy-
víjela a čím se dnes stala na celosvětové úrovni. A konečně 
kapitola 7 je věnována obnově rakouské školy, oživení, které 
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vzešlo z krize převládajícího paradigmatu a za které je zodpo-
vědná velká skupina mladých badatelů z evropských a ame-
rických univerzit. Na závěr knihy je diskutován výzkumný 
program moderní rakouské školy a jeho pravděpodobné pří-
spěvky budoucímu vývoji ekonomie. Také jsou zde uvedeny 
odpovědi na nejčastější kritiky rakouského pohledu, z nichž 
většina je důsledkem neznalosti nebo neporozumění.

Je třeba zdůraznit, že je nemožné předložit úplný a po-
drobný souhrn všech charakteristických znaků rakouské ško-
ly. Místo toho se tato kniha snaží o poskytnutí jasného a pod-
nětného přehledu jejích hlavních příspěvků. Měla by tedy být 
chápána jako jednoduchý úvod pro každého se zájmem o ra-
kouskou školu, a ti čtenáři, kteří se chtějí více zaměřit na ten 
či onen konkrétní aspekt, jsou odkázáni na výběrovou biblio-
grafi i na konci knihy. Aby byla zachována stručnost, jsou vy-
nechány nesčetné citace, které by mohly být zahrnuty do tex-
tu, aby jej dále rozpracovaly a ilustrovaly. Prvořadým cílem je 
lákavým způsobem prezentovat rakouské paradigma široké 
škále potenciálních čtenářů, kteří s ním nejspíše nejsou obe-
známeni, avšak kteří po přečtení této knihy budou připraveni 
zkoumat více do hloubky přístup, který jistě shledají neotře-
lým a fascinujícím.
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