PŘedmluva

Tato kniha je kolekcí mých prací v anglickém jazyce za posledních deset let (1994–2004). Velké množství těchto článků
se objevilo v odborných časopisech a hlavním cílem tohoto
svazku je představit je společně v uspořádané podobě a poskytnout tak vědcům a výzkumníkům užitečnou pomůcku
a usnadnit komparativní analýzu. Není překvapením, že různé kapitoly z této knihy mají souvislost s výzkumem, který
jsem započal před pětadvaceti lety a který je založený na studiu dynamických procesů sociální kooperace, s obzvláštním
důrazem jak na roli podnikatele v těchto procesech, tak na
různé instituce, které usnadňují život ve společnosti. Tento
zjevně multidisciplinární přístup je v duchu ekonomického
myšlení rakouské ekonomické školy. V posledních letech si
tento trend získal celosvětovou prestiž a obrození i ve Španělsku, kde mám tu čest pobývat a pracovat.
Tato kniha je rozdělena do čtyř odlišných částí. První se
skládá ze tří kapitol věnovaných studiu teoretických základů
dynamické tržní koncepce. V této části se soustředím především na analýzu teorie dynamické efektivnosti, základní rozdíly mezi neoklasickou a rakouskou ekonomií a tři úrovně
přístupu (teoretický, historický a etický) ke studiu sociálních
fenoménů.
Druhá část knihy sestává z devíti kapitol zaměřených na
ekonomickou analýzu různých témat z rakouské perspektivy: krize a reforma sociálního zabezpečení, enviromentalismus volného trhu, socialismus, nacionalismus a migrace.
Patří sem také dvě kapitoly o bankovnictví a hospodářských
cyklech, což jsou témata, která shledávám obzvláště zajímavými především v posledních letech. Nakonec se soustředím
na etické aspekty kapitalismu, správnou roli libertariánské-
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Teorie dynamické efektivnosti
ho ekonoma ve společenském prostředí a budoucnost demokracie.
Třetí část knihy je věnována řadě článků o ekonomické historii, ve kterých se snažím vystopovat původ rakouské školy
v pracích španělských scholastiků ze 16. století. Tato část také
obsahuje zhodnocení pojednání Lidské jednání od Ludwiga
von Misese k padesátému výročí jeho prvního vydání.
Svazek je zakončen dodatkem s rozhovorem, který jsem
poskytl časopisu Austrian Economics Newsletter. V tomto rozhovoru mohou čtenáři vysledovat nuance myšlení, které nicméně přirozeně vyplývají z ostatních prací v této knize a mohou také odrážet aplikaci myšlenek prezentovaných v této
knize na nejpalčivější ekonomické a politické problémy dnešní společnosti.
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