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RealistickÝ pohled 
na člověka a ekonomiku

Kolem roku 1860 mohli Pražané v některé z kaváren v okolí 
Univerzity občas narazit na přibližně dvacetiletého, energic-
kého, německy mluvícího studenta. Tehdy nikdo z nich ne-
mohl tušit, že tento mladík, který často přitahoval pozornost 
žen, má před sebou důležité poslání: revolucionizovat eko-
nomickou vědu. K naplnění onoho poslání došlo o jedenáct 
let později, kdy se na pultech knihkupectví objevila kniha Zá-
klady ekonomie. Jejím autorem byl – v té době již doktor práv – 
Carl Menger. Mengerova kniha se nejenom stala jedním z mil-
níků dějin ekonomického myšlení, nýbrž dala vzniknout také 
celé jedné myšlenkové tradici – rakouské škole. 

Ačkoliv čeští čtenáři doposud nemají (a zřejmě již nikdy 
nebudou mít) možnost seznámit se ve svém rodném jazyce 
přímo s Mengerovou knihou, jsou jim k dispozici četná díla 
jeho následovníků, kteří v průběhu tohoto a minulého století 
ekonomii jím založené rakouské školy rozvíjeli a dále rozví-
její: tak například byla přeložena či přímo v češtině napsána 
díla týkající se základních principů rakouské ekonomie,* pe-

IX

něz,** hospodářských cyklů,*** regulace,+ fungování státu++, 
ekonomie a práva+++ či třeba řádu svobodné společnosti† a me- 

* Böhm-Bawerk E. von (1991), Základy teorie hospodářské hodnoty statků, Praha: 
Academia; Hazlitt , H. (2008), Ekonomie v jedné lekci, Praha: Alfa Publishing, Li-
berální institut; Kirzner, I. (1998) Jak fungují trhy, Praha: Megaprint, Liberální 
institut, Centrum liberálních studií; Mises, L. von (2006), Lidské jednání: pojedná-
ní o ekonomii, Praha: Liberální institut; Rothbard, M. N. (2005), Zásady ekonomie: 
od lidského jednání k harmonii trhů, Praha: Liberální institut; Šíma, J. (2000), Trh 
v čase a prostoru, Praha: Liberální institut; Boett ke, P. (2011), Robustní politická 
ekonomie pro 21. století, Praha: Wolters Kluwer.

** Hayek. F. A. (1999), Soukromé peníze: Potřebujeme centrální banku? Praha: Liberál-
ní institut 1999; Rothbard, M. N. (2001), Peníze v rukou státu, Praha: Liberální 
institut.
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todologie ekonomie.* Nyní poprvé se však čtenáři mohou do-
zvědět něco o rakouské škole jako takové. 

A dovídají se to z pera člověka vpravdě povolaného: Jesús 
Huerta de Soto, autor knihy Rakouská škola, kterou právě máte 
před sebou, je dnes jedním z předních reprezentantů tohoto 
směru. Nejen že se tento myslitel, který se může pyšnit dokto-
ráty z práva a z ekonomie a byznysu (oběma ze slavné Univer-
sidad Complutense v Madridu) a titulem MBA z Harvardu, sám 
zasadil o rozpracování rakouské ekonomie, nýbrž také věnu-
je své úsilí šíření myšlenek této školy mezi studenty a laic-
kou veřejnost. Na Univerzitě krále Juana Carlose v Madridu 
zaštiťuje profesor Huerta de Soto studijní program, který jako 
jediný na světě je zaměřený právě na rakouskou školu. Na po-
pularizaci myšlenek rakouských ekonomů je zaměřena i ta-
to jeho publikace.

 Huerta de Soto ve své poutavé knize seznamuje čtenáře 
s osudy a myšlenkami předních ekonomů rakouské školy: za-
kladatele školy Mengera, o kterém se dovídáme, že začínal 
jako novinář, Mengerových přímých pokračovatelů Eugena 

X

*** Soto, J. H. de (2007), Peníze, bankovnictví a hospodářské krize, Praha: Liberální 
institut. Woods, T. E. (2010), Krach, Praha: Dokořán; Schiff , P. D., Schiff , A. J. 
(2010), Ekonomické bajky pro studované i laiky: jak ekonomika roste a proč krachuje, 
Praha. Dokořán.

+ Armentano, D. T. (2000), Proč odstranit antimonopolní zákonodárství, Praha: Li-
berální institut; Rothbard, M. N. (2001), Ekonomie státních zásahů, Praha: Libe-
rální institut

++ Mises, L. von (2002), Byrokracie, Praha: Liberální institut;  Hoppe, H.-H. (2009), 
Demokracie, anarchie a omyly ekonomie. Praha: Alfa.

+++ Rothbard, M. N. (2009), Etika svobody, Praha: Liberální institut; Šíma, J. (ed.) 
(1999) Právo a obrana jako zboží na trhu, Praha: Liberální institut; Šíma, J. (2004), 
Ekonomie a právo; Praha: Oeconomica.

† Hayek, F. A. (1993), Osudná domýšlivost: omyly socialismu, Praha: SLON; Hayek, 
F. A. (2011), Právo, zákonodárství a svoboda: nový výklad liberálních principů sprave-
dlnosti a politické ekonomie, Praha: Prostor; Hayek, F. A. (2004), Cesta do otroctví, 
Brno: Barrister & Principal. Mises, L. von (1998) Liberalismus, Praha: Liberální 
institut; kniha Ježek, T. (ed.) (2001), Zásady liberálního řádu, Praha: Academia.

* Hayek, F. A. (1995), Kontrarevoluce vědy, Praha: Liberální institut; Pavlík, J. (2004) 
F. A. Hayek a teorie spontánního řádu, Praha: Professional Publishing.
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von Böhm-Bawerka a jeho švagra Friedricha von Wiesera, 
všestranného teoretika Ludwiga von Misese, jehož přínos 
oceňoval třeba Milton Friedman nebo Maurice Allais, zatím 
jediného „rakouského“ nositele Nobelovy ceny za ekonomii 
F. A. Hayeka* a také dvou předních „amerických rakušanů“ 
Israela Kirznera a Murrayho N. Rothbarda, kteří se, jak au-
tor zmiňuje, dostali k rakouské ekonomii víceméně náhodou. 
Španěl Huerta de Soto také ovšem neopomíná zdůraznit, že
principy ekonomie rakouské školy byly anticipovány již v šest-
náctém století španělskými scholastiky náležejícími ke škole 
ze Salamanky, a poskytuje čtenáři úchvatnou exkurzi po dí-
lech těchto myslitelů.**

Z pochopitelných důvodů však není v centru autorova 
zájmu spjatost rakouských autorů s územím Čech a Moravy, 
která by mohla zajímat čtenáře tohoto překladu: proto zde 
třeba připomeňme, že Mengerovi prarodiče z matčiny stra-
ny byli českými obchodníky a sám Menger strávil část svých 
studií v Praze, že Böhm-Bawerk poprvé spatřil světlo světa 
v Brně, že Wieser přednášel po několik let v Praze, nebo že 
Mises několikrát navštívil ekonoma Karla Engliše a byl jeho 
teleologickým přístupem k ekonomii ovlivněn stejně tak jako 
ordinalistickou teorií užitku jiného českého ekonoma, nyní 
znovuobjeveného Františka Čuhela.*** Nejslavnější „rakou-
ské“ příjmení „Hayek“ potom nenechává nikoho na pochy-
bách, jakého původu jsou předci jeho nositele. Rakouská eko-
nomie zůstává s naší zemí spojena i nadále: kurzy rakouské 
ekonomie jsou přednášeny na předních českých univerzitách, 
každoročně je v Praze pořádána mezinárodní konference Pra-
gue Conference on Political Economy zahrnující rakouskou sekci 
a myšlenky rakouské školy jsou též zřetelné i na české inter-
netové scéně.

* Blíže o Hayekově životě se může čtenář dozvědět v knize Hayek, F. A. (2002), 
Autobiografi cké rozhovory, Stephen Kresge a Leif Wenar (eds.), Brno: Barrister & 
Principal.

** O škole ze Salamanky vyšla v češtině kniha Chafuen, A. A. (2011), Víra a svo-
boda, Praha: Wolters Kluwer. 

*** Více o tomto českém ekonomovi viz Hudík, M. (2007), František Čuhel (1862 
až 1914). New Perspectives on Political Economy, roč. 3, č. 1.

XI
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Rakouska skola_uvod.indd   11Rakouska skola_uvod.indd   11 9.8.2012   21:23:579.8.2012   21:23:57



12

Rakouská škola

Bylo by mylné domnívat se, že kniha Huerty de Sota je 
knihou primárně historickou: jedná se o práci pojednávající 
především o základních principech rakouské ekonomie. Au-
tor na jednoduchých příkladech ukazuje, jak probíhá proces 
akumulace kapitálu, mechanismus přenosu informace tržním 
subjektům prostřednictvím cen či třeba příčinu a průběh eko-
nomických krizí. Zdůrazňuje, že rakouská škola nepředpo-
kládá existenci hyper-racionálních, dokonale informovaných 
bytostí, nýbrž lidí z masa a kostí, kteří mají informace pouze 
útržkovité a občas se dopouštějí chyb. Neúnavně vyzdvihuje 
nenahraditelnou roli podnikatele, který svou činností přispí-
vá ke koordinaci lidských plánů a rozvoji společnosti. Profe-
sor Huerta de Soto se ve své knize nevyhýbá ani obtížným 
otázkám: předkládá čtenáři rakouské názory ohledně tvorby 
predikcí v ekonomii a vypořádává se i s kritikou, která je vůči 
rakouskému přístupu k ekonomii někdy vznášena.

Huerta de Soto končí svoji knihu konstatováním, že reali-
stický přístup k ekonomii započatý Mengerem vždy zůstane 
důležitou zbraní proti pomýleným doktrínám, které mezi lai-
ky i odborníky lehko získávají popularitu. Podle jedné histor-
ky o vzniku rakouské školy Mengera motivovala k napsání 
jeho Základů ekonomie právě neschopnost tehdy dominantní 
ekonomické nauky adekvátně vysvětlit tvorbu cen na trhu. 
I dnes si mnoho lidí klade otázky, na které jim ekonomie, kte-
rou znají, nedává odpovědi. Třeba jim právě tato kniha pomů-
že odpovědi nalézt. A třeba některé z nich přiměje, aby for-
mulovali odpovědi vlastní a stejně jako Menger před 140 lety 
je sdíleli s ostatními.

Marek Hudík, Ph.D. prof. Josef Šíma
Národohospodářská fakulta rektor vysoké školy 
VŠE v Praze CEVRO Institut

XII
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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 

XIII
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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.

XIV
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1 
Základní principy 

ekonomie 
rakouské Školy 

Jedním z hlavních nedostatků studijních programů nabíze-
ných ekonomickými katedrami evropských univerzit je, že 
dosud neposkytly studentům kompletní a celistvý přehled 
základních teoretických principů moderní rakouské ekono-
mické školy. Tato kapitola má za cíl napravit toto významné 
opomenutí a poskytuje celkový pohled na základní charakte-
ristické znaky rakouské školy, čímž vrhá světlo na historický 
vývoj rakouské myšlenkové tradice, která bude dále rozebí-
rána v následujících kapitolách. Za tímto účelem jsou v tabul–
ce 1.1 jasně a výstižně uvedeny klíčové rozdíly mezi rakous-
kou školou a převládajícím (neoklasickým) paradigmatem, tj. 
paradigmatem, které je na evropských univerzitách povět–
šinou vyučováno. S její pomocí je možné jednoduše nahléd-
nout, jakéže to různé sporné body existují mezi těmito dvěma 
přístupy, přičemž tyto body budou poté podrobněji diskuto-
vány. 

1.1 Rakouská teorie jednání versus 
neoklasická teorie rozhodování 

Rakouští teoretici chápou ekonomickou vědu jako teorii jed-
nání, a nikoli rozhodování, což je také jeden ze znaků, kte-
rý nejvíce odlišuje rakušany od jejich neoklasických kolegů. 
Koncept lidského jednání ve skutečnosti zahrnuje a dalece 
přesahuje svým rozsahem individuální rozhodování. Pro ra-
kouskou školu naprosto zásadní koncept jednání zahrnuje 
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Tabulka 1.1 Základní rozdíly mezi rakouskou a neoklasickou školou

Kritéria srovnání Rakouské paradigma Neoklasické paradigma

1. Pojetí ekonomie 
(základní princip)

Teorie lidského jednání, chápa-
ného jako dynamický proces 
(praxeologie)

Teorie rozhodování: maximalizace 
při omezeních (úzké pojetí „racio-
nality“)

2. Metodologická
perspektiva

Subjektivismus Typ metodologického individualismu 
(objektivistický)

3. Ústřední posta–
va sociálních  pro–
cesů

Tvořivý podnikatel Homo economicus

4. Možnost omylu
a povaha pod-
nika–
telského zisku

Jedinci se mohou dopouštět 
ryzích podnikatelských omylů, 
kterým by se bývali mohli vy–
hnout, pokud by byli vnímavější  
k podnikatelským příležitostem

Existence omylů, kterých by jedinec 
litoval, není přiznána, neboť veškerá 
minulá rozhodnutí jsou racionali-
zována prostřednictvím nákladů 
a výnosů; podnikatelské zisky jsou 
nahlíženy jako renta výrobního 
faktoru

5. Pojetí informace Znalosti a informace jsou subjek-
tivní a rozptýlené a neustále se 
mění (podnikatelská tvořivost); 
zásadní rozdíl je činěn mezi 
vědeckou znalostí (objektivní) 
a praktickou znalostí (subjektivní)

Jsou předpokládány úplné, objek-
tivní a neměnné informace (jisté 
nebo pravděpodobné) ohledně 
prostředků a cílů; praktická (pod-
nikatelská) znalost není odlišena 
od znalosti vědecké 

6. Referenční bod Obecný proces, který směřuje 
ke koordinaci; není činěn rozdíl 
mezi mikroekonomií a makroeko-
nomií: každý ekonomický problém 
je zkoumán ve vztahu k ostatním

Model rovnováhy (všeobecné nebo 
dílčí); rozdělení na mikro– a makro-
ekonomii

7. Pojetí „konku–
rence“

Proces podnikatelského soutěžení Stav či model „dokonalé konku-
rence“

8. Pojetí nákladů Subjektivní (závisí na podnikatel-
ské vnímavosti a výsledném obje-
vení nových alternativních cílů)

Objektivní a konstantní (jsou tedy 
poznatelné a měřitelné nezávislým 
pozorovatelem)

9. Formalismus Verbální (abstraktní a formální) 
logika, která pracuje se subjek-
tivně vnímaným časem a lidskou 
tvořivostí

Matematický formalismus (sym-
bolický jazyk typický pro analýzu 
mimočasových a konstantních jevů)

10. Vztah k empi–
rickému světu

Apriorně–deduktivní argumentace: 
ostré oddělení a vzájemná koor-
dinace mezi teorií (čistou vědou) 
a historií (aplikovanou vědou); 
pomocí historie nelze ověřit 
platnost teorie

Empirické ověřování platnosti hypo-
téz (alespoň v rétorické rovině)

11. Možnost spe–
cifi ckých předpo–
vědí

Nemožné, protože budoucí 
události závisí na znalostech pod-
nikatelů, které zatím neexistují; 
jsou možné pouze kvalitativní, 
teoretické předpovědi vzorce 
o diskoordinujících důsledcích 
intervencionismu

Předpověď je cíl, který je vědomě 
sledován
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nejen hypotetický proces rozhodování v kontextu „daných“ 
znalostí ohledně cílů a prostředků, ale zejména také „samot-
né vnímání rámce prostředků a účelů, v jehož kontextu se 
alokace a ekonomizace [na níž se neoklasici téměř výlučně 
zaměřují] odehrává“ (Kirzner 1973, 33). Navíc to, co zajímá 
rakušany, není skutečnost, že rozhodnutí bylo učiněno, ale 
to, že je zakotveno v lidském jednání, jež je procesem (kte-
rý může a nemusí být ukončen) zahrnujícím sled interakcí 
a postupných koordinací. Podle rakušanů tudíž ekonomie 
zdaleka není soubor teorií o volbě či rozhodování, ale spíše 
teoretický celek, který se zabývá procesy sociální interakce 
lišící se stupněm koordinace závisející na vnímavosti jedinců, 
jež je demonstrována v jejich podnikatelské činnosti. 

Rakušané jsou obzvláště kritičtí vůči úzkému pojetí ekono-
mie, jehož původcem je Robbins se svou známou defi nicí její-
ho předmětu. Řečeno jeho vlastními slovy, „ekonomie je vě–

Základní principy ekonomie rakouské školy

12. Osoba zodpo–
vědná za tvorbu
predikcí

Podnikatel Ekonomický analytik (sociální 
inženýr)

13. Současný stav
paradigmatu

Pozoruhodné obrození v průbě-
hu posledních 25 let (obzvláště 
po krizi keynesovství a pádu reál–
ného socialismu)

Stav krize a rychlých změn

14. Množství in–
vestovaného  „lid–
ského kapitálu“ 

Menšina, ačkoliv dochází k nárůstu Většina, ačkoliv existují známky 
rozptýlení a rozkladu

15. Typ investo–
vaného „lidského
kapitálu“ 

Multidisciplinární teoretici a fi lozo-
fové; radikální libertariáni

Specialisté na ekonomické inter-
vence (částečné sociální inženýrství); 
velmi různorodá oddanost otázce 
svobody

16. Nejčerstvější
příspěvky

●  Kritická analýza institucionální–
     ho nátlaku (socialismus a inter–
     vencionismus)

●  Teorie svobodného bankovnic–
     tví a hospodářských cyklů

●  Evoluční teorie (právních,
     morálních) institucí

●  Teorie podnikatele

●  Kritická analýza „sociální spra–
     vedlnosti“

●  Teorie veřejné volby

●  Ekonomická analýza rodiny

●  Ekonomická analýza práva

●  Nová klasická makroekonomie

●  Ekonomie informace

●  Nové keynesovství

17. Relativní pozi–
ce různých autorů

Rothbard, Mises, Hayek, Kirzner Coase, Friedman, Becker, Samuel-
son, Stiglitz
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da zabývající se lidským chováním jakožto vztahem mezi cíli 
a vzácnými prostředky, které mají alternativní užití“ (Rob–
bins 1932, 16). Robbinsovo pojetí implicitně předpokládá da-
nou znalost cílů a prostředků a redukuje ekonomický pro-
blém na technický problém pouhé alokace, maximalizace či 
optimalizace při určitých omezeních, která jsou též považová-
na za známá. Jinými slovy, Robbinsovo pojetí ekonomie od–
ráží podstatu neoklasického paradigmatu a je zcela cizí me-
todologii rakouské školy tak, jak ji dnes chápeme. Robbins 
vypodobňuje člověka jako automat – jako jednoduchou ka-
rikaturu lidské bytosti, která může pouze pasivně reagovat 
na vzniklé události. V protikladu k tomuto pohledu, Mises, 
Kirzner a ostatní zástupci rakouské školy tvrdí, že člověk ani 
ne tak alokuje dané zdroje mezi dané cíle, jako spíše neustále 
hledá nové cíle a prostředky, přičemž se učí z minulosti a vy-
užívá své představivosti k objevování a vytváření budouc-
nosti (prostřednictvím jednání). Pro rakušany tak ekonomie 
tvoří součást mnohem širší a obecnější vědy, obecné teorie 
lidského jednání (a nikoli lidského rozhodování či volby). Po-
dle Hayeka, jestliže pro tuto obecnou vědu o lidském jednání 
„hledáme název, zdá se být nejvhodnějším termín praxeolo-
gické vědy, jasně defi novaný a široce používaný Ludwigem 
von Misesem“ (Hayek 1952a, 209).* 

1.2 RakouskÝ subjektivismus versus 
neoklasickÝ objektivismus 

Dalším klíčovým tématem pro rakušany je subjektivismus. 
Pro rakouskou školu je subjektivistické pojetí zcela zásadní 
a spočívá právě v pokusu vytvořit ekonomickou vědu založe-
nou na skutečných lidských bytostech z masa a kostí, chápa-
ných jako tvořiví jedinci a klíčoví protagonisté všech sociál–
ních procesů. Jak píše Mises: 

* České vydání: Hayek, F. A. (1995), Kontrarevoluce vědy, Praha: Liberální institut, 
s. 35n.
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Předmětem ekonomie nejsou věci a hmotné předměty, ale lidé, 
jejich mínění a jednání. Statky, komodity, bohatství a všechny 
další pojmy týkající se chování nejsou prvky přírody. Jsou prv–
ky lidského mínění a jednání. Kdo se jimi zabývá, nesmí se dí–
vat na vnější svět, musí je hledat v mínění jednajících lidí. (Mi-
ses 1996, 92)* 

Jasně tak vidíme, že oproti většině neoklasiků rakouští 
teoretici věří, že ekonomická omezení nejsou determinová-
na objektivními jevy či materiálními faktory vnějšího světa 
(například zásobami ropy), nýbrž lidskými podnikatelský-
mi znalostmi (vynález karburátoru schopného zdvojnásobit 
účinnost spalovacích motorů má stejný ekonomický dopad 
jako zdvojnásobení všech existujících zásob ropy). Rakušané 
tak nepovažují výrobu za přírodní, fyzikální, vnější jev, ale 
naopak za intelektuální, duševní fenomén (Mises 1996, 141). 

1.3 RakouskÝ podnikatel versus 
neoklasickÝ homo economicus 

Podnikání, jemuž je věnována většina kapitoly 2, je hlavní 
hnací silou v rakouské ekonomické teorii, kdežto v ekono-
mii neoklasické nápadně absentuje. Podnikání je přitom vý-
razným fenoménem reálného světa, jenž je ve stavu věčné 
nerovnováhy, a nemůže tudíž hrát žádnou roli v rovnováž-
ných modelech přitahujících pozornost neoklasických auto-
rů. Neoklasičtí teoretici navíc chápou podnikání jako běžný 
výrobní faktor, jenž může být alokován podle očekávaných 
nákladů a výnosů. Neuvědomují si, že tato analýza podni-
katele v sobě zahrnuje neřešitelný logický rozpor: poptávat 
podnikatelské zdroje v závislosti na jejich očekávaných ná-
kladech a výnosech v sobě zahrnuje přesvědčení, že člověk 
má přístup k jistým informacím již dnes (pravděpodobná 
hodnota budoucích nákladů a výnosů) – tedy dříve, než je 

*  České vydání: Mises, L. von (2006), Lidské jednání: pojednání o ekonomii, Praha: Libe-
rální institut, s. 83. 

Základní principy ekonomie rakouské školy
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tato informace vytvořena samotnou podnikatelskou činnos-
tí. Jinými slovy, hlavním úkolem podnikatele je, jak uvidíme, 
tvořit a objevovat nové informace, které do té doby neexis-
tovaly, a dokud není tento proces vytváření dokončen, tyto 
informace neexistují, a tudíž nemohou být ani známy, a není 
tak v lidských silách činit dopředu jakékoliv neoklasické alo–
kační rozhodování založené na očekávaných nákladech a vý–
nosech. 

Rakouští ekonomové navíc dnes již téměř jednomyslně 
považují za omyl přesvědčení, že podnikatelský zisk je odvo-
zen z pouhého předpokladu existence rizika. Naopak, riziko 
pouze reprezentuje další náklad výrobního procesu a nemá 
tak žádnou souvislost s čistým podnikatelským ziskem, který 
se objevuje, když podnikatel objeví ziskovou příležitost, jíž 
si dříve nikdo nebyl vědom, a jedná tak, aby ji využil ve svůj 
prospěch (Mises 1996, 809–11). 

1.4 MoŽnost ryzího podnikatelského 
omylu ₍rakuŠané₎ versus racionalizace 

vŠech rozhodnutí a posteriori 
₍neoklasici₎ 

Velmi odlišná role, kterou koncept omylu hraje v rakouské 
oproti neoklasické ekonomii, je obvykle přehlížena. Pro ra-
kušany „ryzí“ podnikatelský omyl může být učiněn vždy, 
když zisková příležitost zůstane neobjevena podnikateli na 
trhu. Právě existence tohoto typu omylu dává vzniknout „ry-
zímu podnikatelskému zisku“, kdy je omyl objeven a odstra-
něn. Oproti tomu pro neoklasické autory opravdové pod-
nikatelské chyby, kterých by jedinec ex post litoval, nikdy 
neexistují. To proto, že neoklasici zpětně racionalizují veške-
rá minulá rozhodnutí na základě domnělé analýzy nákladů 
a výnosů, prováděné v rámci matematické maximalizace při 
omezeních. Je tak zřejmé, že ryzí podnikatelský zisk nemá 
místo v neoklasickém světě a že pokud je tento zisk zmíněn, 
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je jednoduše považován za platbu za služby běžného výrob-
ního faktoru či za důchod vyplývající z předpokladu exis-
tence rizika. 

1.5 Subjektivní pojetí informace 
u rakuŠanŮ versus objektivní pojetí 

u neoklasikŮ 

Podnikatelé neustále generují nové informace, které jsou 
principiálně subjektivní, praktické, rozptýlené a obtížně sdě–
litelné (Huerta de Soto 1992, 52–67, 104–110). Subjektivní 
vnímání informace je proto základním prvkem rakouské 
metodologie, který absentuje v ekonomii neoklasické, neboť 
neoklasičtí ekonomové vždy chápou informaci objektivně. 
Většina ekonomů si neuvědomuje, že když rakušané a neo-
klasici používají termín „informace“, mají na mysli podstatně 
odlišné věci. Neoklasici chápou informaci jako objektivní en-
titu, která – jako jakékoliv jiné zboží – je kupována a prodá-
vána na trhu na základě maximalizačních rozhodnutí. Tato 
„informace“, která je uchovatelná pomocí různých médií, 
však nemá nic společného se subjektivní informací, o které 
píší rakušané, která je praktická a nepostradatelná a kterou 
jednající subjektivně interpretuje, vnímá a používá v kontex-
tu specifi ckého jednání. Rakouští ekonomové kritizují Stigli-
tz e a jiné neoklasické teoretiky informace za to, že nedokázali 
integrovat svoji teorii informace s podnikáním, které je vždy 
zdrojem a hlavním nositelem znalostí. Jak uvidíme, rakouští 
ekonomové v této oblasti uspěli. Navíc Stiglitz ovi se podle 
rakušanů nepodařilo uchopit fakt, že informace je vždy zá-
sadně subjektivní a že trhy, které považuje za „nedokonalé“, 
spíše než aby vytvářely „neefektivitu“ (v neoklasickém smy-
slu), dávají vzniknout potenciálním příležitostem pro pod-
nikatelský zisk, jež podnikatelé objevují a jichž se zmocňují 
v procesu koordinace, který svou činností na trhu neustále 
pohánějí (Thomsen 1992). 

Základní principy ekonomie rakouské školy
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1.6 PodnikatelskÝ proces koordinace 
₍rakuŠané₎ versus modely 

vŠeobecné/částečné rovnováhy 
₍neoklasici₎ 

Ve svých rovnovážných modelech neoklasičtí ekonomové 
obvykle přehlížejí onu koordinační sílu, kterou rakušané při-
pisují podnikání. Ve skutečnosti podnikání nejen že pohání 
tvorbu a přenos informace, ale, což je ještě důležitější, uvádí 
do souladu nesrovnalosti v chování, které se ve společnosti vy-
skytují. Jak uvidíme v kapitole 2, veškerý společenský nesou-
lad se projevuje jako zisková příležitost, která zůstává skry-
ta do doby, než je objevena podnikateli. Jakmile podnikatel 
rozpozná příležitost a využije ji, příležitost zmizí a spontánní 
proces koordinace je spuštěn. Tento proces vysvětluje ten-
denci směrem k rovnováze, která je přítomna v každé reálné 
tržní ekonomice. Navíc je to právě koordinační povaha pod-
nikání, která jediná činí ekonomii možnou jakožto vědu chá-
panou jako souhrn zákonů koordinace objasňujících sociál–
ní procesy. 

Tento přístup vysvětluje, proč se rakouští ekonomové 
zajímají o zkoumání dynamického pojetí konkurence (pro-
cesu soutěžení), kdežto neoklasičtí ekonomové se zaměřují 
výhradně na modely rovnováhy typické pro komparativní 
statiku („dokonalá“ konkurence, monopol, „nedokonalá“ či 
monopolistická konkurence). Pro rakušany je tak absurdní 
tvořit ekonomickou vědu založenou na modelu rovnováhy, 
který předpokládá, že veškerá informace nezbytná pro na-
kreslení odpovídajících nabídkových a poptávkových křivek 
je „dána“. Oproti tomu rakušané dávají přednost zkoumání 
tržního procesu, který vede směrem k rovnovážnému stavu, 
jenž však není nikdy dosažen. Dokonce se objevila diskuse 
okolo modelu tz v. sociálního „velkého třesku“, podle které 
je možný neomezený růst znalostí a civilizace způsobem tak 
hladkým a harmonickým (tj. koordinovaným), jak to je v kaž–
dé konfi guraci historických okolností jen možné. To proto, 
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že podnikatelský proces sociální koordinace nikdy nekončí 
ani není vyčerpán. Jinak řečeno, podnikatelský čin sestává 
v podstatě z tvorby a přenosu nových informací, které nut-
ně mění obecné vnímání možných cílů a prostředků každého 
jedince ve společnosti. Tato modifi kace zase dává vzniknout 
nesčetným nově vzniklým nesrovnalostem, které pro podni-
katele představují nové ziskové příležitosti, jež tito podnika-
telé objevují a koordinují. A tímto způsobem celý proces dále 
pokračuje. Je to dynamický, nikdy nekončící proces, který se 
neustále rozšiřuje a podporuje civilizační pokrok (model ko-
ordinovaného sociálního „velkého třesku“) (Huerta de Soto 
1992, 78–9). 

Rakušané tedy silně nesouhlasí s neoklasickými ekonomy 
ohledně povahy základního ekonomického problému. Ra-
kušané zkoumají dynamický proces sociální koordinace, ve 
kterém jednici neustále skrze podnikání generují nové infor-
mace (které tedy nejsou nikdy „dány“) tím, jak sledují své cíle 
a prostředky, které považují za důležité v kontextu jedná–
ní, do něhož jsou právě zabráni, a tím, že tak činí, bezděčně 
dávají do pohybu spontánní proces koordinace. Pro rakuša-
ny proto základním ekonomickým problémem není problém 
technický či technologický, ačkoli neoklasici ho obyčejně tak 
formulují, protože předpokládají, že prostředky a účely jsou 
dané, a chápou ekonomický problém jednoduše jako technic-
ký problém optimalizace. Jinými slovy, pro rakouskou ško-
lu není základním ekonomickým problémem maximalizace 
známé účelové funkce při známých omezeních, ale naopak, 
je povahou čistě ekonomický: objevuje se, když cíle a pro-
středky jsou četné a soupeřící a jejich znalost není dána, ný-
brž rozptýlena v myslích nesčetných lidských bytostí, které ji 
neustále vytvářejí ex novo, a jedinec tak nemůže znát všechny 
existující možnosti a alternativy ani relativní intenzitu, se kte-
rou je každá možnost či alternativa žádána. 

Dále si musíme uvědomit, že i takové lidské činy, které se 
jeví být čistě maximalizační nebo optimalizační povahy, vždy 
obsahují podnikatelský komponent, neboť příslušný jednající 
musí nejprve rozpoznat, že takovýto robotický, mechanický 
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a reaktivní způsob jednání je nejvýhodnější při konkrétních 
okolnostech, ve kterých se nachází. Jinými slovy, neoklasický 
přístup je pouze relativně nedůležitý zvláštní případ rakous-
kého modelu, který je bohatší a obecnější a vysvětluje reálné 
společenské jevy mnohem lépe. 

Rakouští teoretici navíc nevidí smysl v udržování přís-
ného rozdělení na mikro– a makroekonomii, které obvykle 
činí neoklasičtí ekonomové. Naopak, ekonomické problémy 
musí být zkoumány společně, jako propojené otázky bez od-
lišení na mikro– a makroaspekty. Ostré rozdělení ekonomie 
na „mikro“ a „makro“ je jedním z nejtypičtějších nedostatků 
moderních úvodních učebnic a příruček, které neposkytují 
jednotné pojednání ekonomických problémů, o které se vždy 
pokoušel Mises a jiní rakouští ekonomové; místo toho vždy 
prezentují ekonomickou vědu jako rozdělenou na dva odliš-
né principy („mikro–“ a „makroekonomii“), které mezi sebou 
nesdílí žádné pojítko, a tak mohou být zkoumány, a ve sku-
tečnosti jsou zkoumány, odděleně. Jak Mises jasně dává naje-
vo, toto oddělení má příčinu v užívání konceptů, které – jako 
např. obecná cenová hladina – přehlíží aplikaci subjektivní 
marginalistické teorie hodnoty na peníze a je tak stále zako-
řeněné v předvědeckém stadiu ekonomie, kdy se teoretici 
pokoušeli provádět analýzy v termínech celkových tříd či 
agregátů statků, spíše než v termínech jejich dodatečných či 
mezních jednotek. To vysvětluje rozvoj nešťastné „disciplí-
ny“, jež se soustřeďuje kolem zkoumání údajného mechanic-
kého vztahu mezi makroekonomickými agregáty, přičemž je 
velmi obtížné – pokud vůbec možné – porozumět souvislosti 
těchto agregátů s lidským jednáním (Mises 1996, 400). 

V každém případě, neoklasičtí ekonomové zvolili model 
rovnováhy jako ohnisko svého výzkumu. Tento model před-
pokládá, že veškeré informace jsou dány (buď s jistotou, nebo 
s určitou pravděpodobností) a že existuje dokonalé přizpů-
sobení mezi různými proměnnými. Z rakouského pohledu 
hlavní nevýhodou neoklasické metodologie je to, že tento 
předpoklad dokonalého přizpůsobení může docela lehce vést 
k chybným závěrům ohledně kauzálních vztahů mezi růz-
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nými ekonomickými koncepty a jevy. Jak tvrdí rakušané, 
rovnováha tak slouží jako závoj, který zabraňuje teoretikům 
objevit skutečný směr kauzálních vztahů obsažených v eko-
nomických zákonech. Ve skutečnosti spíše než jednosměrně 
působící zákony tendence, neoklasičtí ekonomové vidí vzá-
jemné (kruhové) funkční vztahy mezi různými jevy, jejichž 
původ (lidské jednání) zůstává skryt nebo je považován za 
nedůležitý. 

1.7 Subjektivní náklady ₍rakuŠané₎ 
versus objektivní náklady ₍neoklasici₎ 

Dalším podstatným prvkem rakouské metodologie je čistě 
subjektivní pojetí nákladů. Mnoho autorů je přesvědčeno, že 
tento prvek může být bez větších obtíží včleněn do převláda-
jícího neoklasického paradigmatu. Nicméně neoklasičtí teore-
tici pouze začleňují subjektivní povahu nákladů do rétoriky 
svých modelů a posléze, ačkoliv zmiňují důležitost „nákla-
dů příležitosti“, vždy prezentují náklady objektivizovaným 
způsobem. Pro rakušany jsou náklady subjektivní hodnotou, 
kterou jednající přisuzuje těm cílům, jichž se vzdává, když 
se rozhodne sledovat určitý způsob jednání. Jinými slovy, 
neexistují žádné objektivní náklady; místo toho musí každý 
jednající využít své podnikatelské vnímavosti, aby neustá-
le objevoval náklady za každých okolností, které nastanou. 
Vskutku, jednající může přehlédnout mnoho alternativních 
možností, které, pokud jsou objeveny, radikálně změní sub-
jektivní vnímání nákladů jednajícím. Proto neexistují žád-
né objektivní náklady určující hodnotu cílů, ale spíše právě 
naopak: náklady, jakožto subjektivní hodnoty, jsou neseny 
(a tak určeny) na základě subjektivní hodnoty, kterou jedna-
jící přisuzuje cíli, jejž ve skutečnosti sleduje (fi nální spotřební 
statky). Rakouští ekonomové proto zastávají názor, že ceny 
fi nálních spotřebních statků, jakožto vyjádření subjektivních 
hodnocení na trhu, jsou tím, co determinuje náklady, které 
je jednající ochoten podstoupit, aby tyto statky produkoval, 
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a nikoli naopak, jak tvrdí tak často ve svých modelech neo-
klasičtí ekonomové. 

1.8 Verbální formalismus rakuŠanŮ 
versus matematickÝ formalismus 

neoklasikŮ 

Rakušané a neoklasici nesouhlasí ohledně užití matematické-
ho formalismu v matematické analýze. Od počátků rakous-
ké školy poukazoval její zakladatel, Carl Menger, na výhody 
neformalizovaného jazyka, totiž že dokáže zachytit podstatu 
(das Wesen) ekonomických jevů, zatímco matematický jazyk 
nikoliv. V dopise, který adresoval Walrasovi v roce 1884, se 
Menger divil: „Jak můžeme dospět k poznání této podstaty, 
například podstaty hodnoty, pozemkové renty, podnikatel-
ských zisků, dělby práce, bimetalismu a tak dále, pomocí 
matematických metod?“ (Walras 1965, 2: 3). Matematický 
formalismus je vhodný zejména pro vyjádření rovnováž-
ných stavů, které neoklasičtí ekonomové studují, avšak ne–
umožňuje nám včlenit do analýzy subjektivní časovost, a tím 
méně podnikatelskou tvořivost – obojí podstatné znaky ra-
kouského analytického diskurzu. Hans Mayer možná nejlé-
pe shrnul neadekvátnost užívání matematického formalis-
mu, když napsal: 

V podstatě jde o to, že jádrem teorií matematické rovnováhy 
je více či méně zjevný chybný princip, a sice že v systémech 
simultánních rovnic jsou dávány dohromady nesimultánní 
proměnné operující v geneticko–kauzální posloupnosti, jako 
kdyby tyto proměnné existovaly současně. Vše je synchronizo-
váno v rámci „statického“ přístupu, přičemž v realitě máme co 
dočinění s procesem. Avšak nelze jednoduše uvažovat dyna-
mický proces „staticky“ jako stav klidu, aniž by bylo elimino-
váno právě to, co ho dělá tím, čím je. (Mayer 1994, 92) 

Z výše uvedených důvodů shledávají zastánci rakouské 
školy, že mnoho teorií a závěrů, které neoklasikové formu-
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lují ve svých analýzách spotřeby a výroby, nedává žádný 
ekonomický smysl. Příkladem je „zákon vyrovnávání cenou 
vážených mezních užitků“, který spočívá na velmi chabých 
základech. Tento zákon ve skutečnosti předpokládá, že jedna-
jící je schopen současně zhodnotit užitek všech statků, které 
má k dispozici, a přehlíží fakt, že každé jednání je postupné 
a kreativní a že veškeré statky nejsou hodnoceny ve stejný 
okamžik vyrovnáním jejich očekávaných mezních užitků, ale 
spíše jeden po druhém v kontextu různých stadií a činů, pro 
každý z nichž může být odpovídající mezní užitek nejen od–
lišný, ale i nesrovnatelný (Mayer 1994, 81–3). Stručně řečeno, 
rakušané považují užívání matematiky v ekonomii za ne-
správné, protože matematická metoda dává dohromady ve-
ličiny, které jsou heterogenní z hlediska času a podnikatelské 
tvořivosti. Ze stejného důvodu také rakušané považují neo-
klasická axiomatická kritéria racionality za nesmyslná. Jestliže 
tedy jednající preferuje A před B a B před C, může klidně pre-
ferovat C před A, aniž by přestal být „racionální“ nebo „kon–
zistentní“, pokud prostě změní názor (i když o dané záležitos-
ti přemýšlí třeba jen setinu sekundy). Pro rakouské ekonomy 
obvyklá neoklasická kritéria racionality směšují dohromady 
koncepty konstantnosti a konzistence (Mises 1996, 102–4). 

1.9 Vazba mezi teorií a empirickÝm 
světem: odliŠné pojetí „predikce“ 

Rakouské paradigma se od neoklasického pohledu, který je 
široce vyučován na evropských univerzitách, konečně též 
radikálně liší v názorech na vazbu mezi teorií a empirickým 
světem a také na to, v jakém smyslu lze v ekonomii činit před-
povědi. Přesvědčení rakušanů o principiální nemožnosti em-
pirické verifi kace v ekonomii je zdůvodněno faktem, že vě-
decký „pozorovatel“ nemůže obdržet subjektivní informaci, 
kterou „pozorovaní“ jednající–podnikatelé – hlavní protago-
nisté sociálních procesů – neustále vytvářejí a objevují pro-
střednictvím decentralizovaného procesu. Rakušané vlastně 
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tvrdí, že ty faktory, které činí teoreticky nemožným socialis–
mus, a které budeme analyzovat v kapitolách 5 a 6, jsou shod–
né s těmi, které vysvětlují, proč empiricismus, analýza nákla-
dů a výnosů a utilitarismus v nejužší interpretaci jsou v eko-
nomické vědě nedosažitelné. Navíc není podstatné, zda tím, 
kdo se marně snaží získat nezbytné praktické informace, ať 
již k potvrzení teorií nebo ke koordinaci prostřednictvím 
příkazů, je vědec či politický vůdce. Pokud by bylo možné 
takové informace získat, mohly by být reálně použity pro je-
den či druhý účel: koordinovat společnost skrze donucovací 
příkazy (sociální inženýrství typické pro socialismus a in-
tervencionismus) či empiricky zhodnotit ekonomické teorie.
 Nicméně oba ideály, jak socialistický, tak pozitivistický ne–
bo striktně utilitaristický, jsou nedosažitelné z pohledu ra-
kouské ekonomické teorie z následujících důvodů: za prvé, 
obrovské množství informací, které je třeba vzít v úvahu; za 
druhé, povaha klíčových informací (rozptýlené, subjektivní 
a implicitní); za třetí, dynamická povaha podnikatelského 
procesu (je nemožné přenášet informace, které podnikatelé 
ještě nevygenerovali skrze proces neustálé inovativní krea-
ce); a za čtvrté, důsledky donucování a samotného vědeckého 
„pozorování“ (které zkresluje, narušuje, zabraňuje či jedno-
duše znemožňuje vytváření informace prostřednictvím pod–
nikatelského procesu). 

Tytéž argumenty, které budeme později, v rámci diskuse 
dějin debaty týkající se nemožnosti socialistické ekonomické 
kalkulace, analyzovat podrobněji, mohou být rovněž použity 
ke zdůvodnění rakouského přesvědčení, že specifi cké eko-
nomické předpovědi (tj. ty, které se odkazují na specifi cké 
časoprostorové souřadnice a jsou konkrétní empirické po-
vahy) jsou principiálně nemožné. Zítřejší události nemohou 
být vědecky známy dnes, protože závisí hlavně na znalostech 
a na informacích, které ještě nebyly vygenerovány podnika-
telským procesem a nemohou být tudíž ještě známy. A tak 
v ekonomii lze přinejlepším činit obecné předpovědi trendů, 
jež Hayek nazývá předpověďmi vzorců. Tyto předpovědi 
jsou výlučně kvalitativní a teoretické a přinejlepším mohou 
předpovědět špatná přizpůsobení a sociální diskoordinaci, 
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která je výsledkem institucionálního nátlaku na trh (sociali-
smus a intervencionismus). 

Dále musíme mít na paměti, že neexistují žádné přímo po-
zorovatelné události ve vnějším světě. Podle rakouské sub–
jektivistické koncepce jsou předměty výzkumu ekonomic-
ké vědy prostě myšlenky, které lidé mají ohledně toho, co 
dělají a jaké cíle sledují. Tyto myšlenky nikdy nejsou pří-
mo pozorovatelné, nýbrž mohou být pouze interpretovány 
v historických termínech. K interpretaci sociální reality, což 
je vlastně historie, je třeba mít teorii a učinit nevědecký úsu-
dek ohledně toho, co je relevantní (Verstehen či porozumění). 
Tento úsudek není objektivní, nýbrž se může lišit od jednoho 
historika ke druhému, čímž činí historickou disciplínu sku-
tečným uměním. 

Rakušané konečně také tvrdí, že empirické jevy se neu-
stále mění, takže neexistují žádné parametry ani konstanty 
v sociálních jevech, nýbrž pouze „proměnné“, a tak tradič-
ní cíle ekonometrie a jakékoliv verze pozitivistického meto-
dologického programu (od nejnaivnějšího verifi kacionismu 
k nejsofi stikovanějšímu popperovskému falzifi kacionismu) 
jsou velmi obtížně – pokud vůbec – naplnitelné. V protikladu 
k pozitivistickému ideálu neoklasiků, rakouští ekonomové 
usilují o vytvoření své disciplíny aprioristickým, deduktiv-
ním způsobem. To stručně řečeno zahrnuje rozvinutí plně 
kvalifi kovaného arsenálu logicko–deduktivní argumentace, 
založené na zjevných znalostech (axiomy, jako např. samotný 
subjektivní koncept jednání, jejichž základní prvky buď vy-
plynou skrze introspekci a osobní zkušenost vědce, nebo jsou 
považovány za zjevné, neboť je nikdo nemůže popírat, aniž 
by si sám protiřečil) (Hoppe 1995; Caldwell 1994, 117–38). 

Tento teoretický arsenál je podle rakušanů nepostradatel-
ný, pokud má člověk adekvátně interpretovat zdánlivě ne-
související masu komplexních historických jevů, které tvoří 
sociální svět, nebo dát dohromady minulé události či defi no-
vat vyhlídky pro budoucnost (poslání podnikatele) s alespoň 
minimem konzistence, jistoty a šance na úspěch. Proto ten 
velký důraz, který rakušané obecně kladou na historii jako 
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disciplínu a na pokusy odlišit ji od ekonomické teorie a určit 
adekvátní vztah mezi oběma oblastmi poznání (Mises 1957). 

Hayek používá termín „scientismus“ k označení neopod-
statněného používání metodologie přírodních věd na poli 
věd společenských (Hayek 1952a). Ve světě přírody existují 
konstanty a funkční vztahy, což umožňuje používání mate-
matického jazyka a provedení kvantitativních experimentů 
v laboratoři. Avšak v ekonomii, oproti fyzice, inženýrství a pří-
rodním vědám, rakušané žádné funkční vztahy (a tedy žádné 
nabídkové, poptávkové ani nákladové funkce, ani funkce ji-
ného typu) nevidí. Vzpomeňme, že podle matematické teorie 
množin je funkce jednoduše korespondencí mezi prvky dvou 
množin, „původní množiny“ a „množiny obrazů“. Vezme-
me–li v potaz vrozenou tvořivou kapacitu lidských bytostí, 
které neustále generují a objevují nové informace za každých 
specifi ckých okolností, ve kterých jednají za účelem dosažení 
cílů, jež sledují, a prostředků, které považují za dostupné, je 
zřejmé, že v ekonomii žádný ze tří prvků, nezbytných pro 
to, aby vznikl funkční vztah, není přítomen: za prvé, prvky 
původní množiny nejsou ani konstantní, ani dané; za druhé, 
prvky množiny obrazů nejsou ani konstantní, ani dané; a pře-
devším za třetí, korespondence mezi prvky těchto dvou mno-
žin nejsou dané, nýbrž se neustále mění, jakožto výsledek 
jednání a tvořivé kapacity lidských bytostí. Rakušané proto 
tvrdí, že používání funkcí v ekonomické vědě vyžaduje před-
poklad neměnnosti informací, což naprosto eliminuje onoho 
hlavního protagonistu každého sociálního procesu: lidskou 
bytost vybavenou vrozenou podnikatelskou schopností tvo-
řit. Velkou zásluhou rakušanů je jejich demonstrace toho, že 
je možné rozvíjet veškerou ekonomickou teorii logickým způ–
sobem při zahrnutí konceptu času a tvořivosti (praxeologie), 
tj. bez jakékoliv potřeby používat funkce či předpoklady kon–
stantnosti, které nejsou slučitelné s tvořivou povahou lid-
ských bytostí, jež jsou jedinými skutečnými protagonisty so-
ciálních procesů – předmětu ekonomického výzkumu. 

Dokonce i nejvýznačnější neoklasičtí ekonomové museli 
přiznat, že existují důležité ekonomické zákony (jako např. 
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teorie evoluce a přirozený výběr), které nemohou být empi-
ricky verifi kovány (Rosen 1997). Rakouští teoretici obzvláště 
zdůrazňovali, že empirické studie jsou neadekvátním pro-
středkem ke stimulaci vývoje ekonomické teorie. Ve skuteč-
nosti empirické studie mohou přinejlepším poskytnout ja-
kousi historicky podmíněnou informaci o jistých aspektech 
výstupů, které skutečné sociální procesy vyprodukovaly, 
avšak nedávají informaci o formální struktuře těchto proce-
sů, což je přesně předmětem výzkumu ekonomické teorie. 
Jinak řečeno, statistika a empirické studie nemohou poskyt-
nout žádnou teoretickou znalost. (Být přesvědčen o opaku 
bylo, jak uvidíme, přesně omylem, kterého se dopustili his-
toricisté německé školy devatenáctého století a který dnes 
ekonomové neoklasické školy velkou měrou opakují.) Na-
víc, jak Hayek jasně ukázal ve své přednášce při přijetí No-
belovy ceny, často ty agregáty, které jsou statisticky měřitel-
né, nemají teoretický význam, a naopak: mnoho konceptů 
vrcholné teoretické důležitosti nemůže být měřeno či pojato 
empiricky (Hayek 1989). 

1.10 Závěr

Hlavní body kritiky, kterou rakouští ekonomové vznášejí 
vůči neoklasikům a které současně zdůrazňují základní od-
lišující znaky rakouského pohledu, jsou následující: za prvé, 
neoklasici se soustředí výlučně na stavy rovnováhy pomocí 
maximalizačního modelu, který předpokládá, že informa-
ce, které jedinci potřebují ohledně svých účelových funkcí 
a omezení, jsou „dány“; za druhé, neoklasici často arbitrárně 
vybírají proměnné a parametry pro účelové funkce a omezení 
a přitom často zahrnou pouze nejzřejmější aspekt a přehlížejí 
ostatní, které, ačkoliv klíčové, je obtížné zkoumat empiric-
ky (morální hodnoty, zvyky, tradice, instituce atd.); za třetí, 
neoklasici se soustředí na modely rovnováhy, které zacházejí 
s reálnými efekty příčiny a důsledku pomocí matematického 
formalismu a tak tyto efekty zastírají; a za čtvrté, neoklasici 

Základní principy ekonomie rakouské školy

Rakouska skola_text.indd   17Rakouska skola_text.indd   17 13.8.2012   18:34:5213.8.2012   18:34:52



18

Rakouská škola

vyzdvihují na úroveň teoretických závěrů pouhé interpretace 
historické skutečnosti, které mohou být významné v určitých 
specifi ckých situacích, avšak které nemohou být považovány 
za teoreticky platné na obecné úrovni, protože odrážejí pouze 
znalost, která je historicky podmíněná. 

Výše uvedené komentáře neznamenají, že veškeré dopo-
sud dosažené neoklasické závěry jsou chybné. Naopak, vel-
ká většina z nich může být reinterpretována a nahlížena jako 
platná. Rakouští teoretici jednoduše chtějí vyzdvihnout, že 
platnost neoklasických závěrů nemůže být garantována. Dy-
namická analýza, kterou rakušané zastávají, poskytuje jistější 
a plodnější způsob, jak dospět k těmto platným závěrům. Dy-
namická analýza navíc nabízí výhodu identifi kovat neudrži-
telné teorie (také velmi četné), protože odhaluje nedostatky 
a chyby, které jsou v současnosti skryty za empirickou meto-
dou zakořeněnou v modelu rovnováhy, na kterém ekonomo-
vé hlavního proudu své teorie zakládají.
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