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Recenze knih

TRANZITIVNÍ EKONOMIKY: POLITICKÁ
EKONOMIE RUSKA, V¯CHODNÍ
EVROPY A ST¤EDNÍ ASIE

Autofii: Martin Myant, Jan Drahokoupil
Nakladatelství: Academia, 2013.

V roce 2013 se do ãesk˘ch odborn˘ch knihkupectví dostala
kniha autorÛ M. Myanta a J. Drahokoupila Tranzitivní
ekonomiky: politická ekonomie Ruska, v˘chodní Evropy
a stfiední Asie, kterou vydalo respektované nakladatelství
Academia. Kniha je ãeskou verzí anglicky psaného originálu
Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern

Europe, and Central Asia vydaného v roce 2011 nakladatelstvím John Wiley & Sons (pfieklad t˘m
prof. M. Îáka).

Publikace nabízí ucelen˘ pohled na prÛbûh transformaãního procesu ekonomik v makroregionu
b˘valého v˘chodního bloku. Autofii zajistí pozornost ãtenáfie hned v úvodu knihy, kdy vcelku
netradiãnû (minimálnû v místním pojetí strukturace knih a ãlánkÛ), ale velmi zajímavû a funkãnû,
nabídnou „závûreãn˘ úãet“ transformaãního procesu. Bez ohledu na moÏnost, Ïe nûkteré závûry
by v akademickém v akademickém prostfiedí mohly b˘t pfiedmûtem polemiky, je tfieba ocenit sílu
autorÛ a jejich schopnost formulovat jasná nealibistická stanoviska. Vlastní text autofii zaãínají
vstupní syntetickou charakteristikou fungování státního socialismu. Tuto pasáÏ ocení zejména
mlad‰í roãníky ãtenáfiÛ, ktefií nemají reálnou zku‰enost se Ïivotem v této dobû. Následuje hlavní
pfiedmût zájmu publikace a to detailní postiÏení specifik transformaãního procesu v jednotliv˘ch
národních ekonomikách v makroregionu. V závûreãné pasáÏi dali autofii prostor diskusi soudob˘ch
v˘vojov˘ch forem kapitalismu i prostorové diferenciaci projevÛ finanãní krize.

Kniha je velmi zdafiil˘m poãinem v oblasti poltické ekonomie a ekonomické komparativní
anal˘ze v perspektivû národních státÛ. Mezi pfiínosy díla patfií systematická sumarizace poznatkÛ
o jednotliv˘ch ekonomikách i formulace jasn˘ch hodnotících stanovisek o jednotliv˘ch aspektech
jejich v˘voje. Text je navíc doplnûn velk˘m poãtem grafÛ a tabulek, které nabízejí v pfiehledné formû
základní data o v˘vojov˘ch parametrech národních ekonomik. Autofii dokonale vyuÏívají své pozice
extrémnû nadstandardnû informovan˘ch vnûj‰ích pozorovatelÛ, kdy jejich dlouhodob˘ v˘zkumn˘
zájem o území (M. Myant) ãi soudobé pÛsobení v zahraniãí (J. Drahokoupil) vytváfií ideální
podmínky pro nadhled, syntézu a generalizaci. Knihu je nutno primárnû doporuãit zájemcÛm z fiad
odborné vefiejnosti, ale zpÛsob pojetí tématu je zvolen tak, dle zvyklostí v anglo-saském prostfiedí,
Ïe mÛÏe pfiitáhnout zájem i ‰ir‰ích mas ãtenáfiÛ.
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