
JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKĘ?
5 Przez Internet

www.salonprasowy.pl

5 Wysyłając e-mail na adres:
marketing@publikator.com.pl

5 Przesyłając zamówienie faksem
na numer +48 85 65 39 856
lub pocztą na powyższy adres

5 Telefonicznie pod numerem
telefonu (085) 678 53 51/63
w godzinach 8-16:00
od poniedziałku do piątku

Celem książki jest przedstawienie najważniejszych dokonań Szkoły Austriackiej poprzez
charakterystykę najwybitniejszych jej przedstawicieli. Kolejność prezentowanych postaci
została zdeterminowana datą urodzenia. Wybór „ikon ekonomii austriackiej” (oczywiście
subiektywny) miał na celu logiczną i w miarę pełną analizę poszczególnych zagadnień szkoły,
przedstawioną na tle czasów, w których Austriacy działali oraz zmian gospodarczych, które
skutkowały ich osiągnięciami.

Szkoła Austriacka rozwija się dzisiaj w bardzo szybkim tempie. Jest to wynik [...]
gwałtownego odwrotu od matematyzacji, odrodzenia logiki werbalnej jako narzędzia
metodologicznego, a także poszukiwania stabilnej teoretycznie tradycji w domu wariatów
makroekonomicznego teoretyzowania. W kategoriach polityki Szkoła Austriacka jest coraz bardziej
atrakcyjna, ze względu na ciągnącą się zagadkę cyklów koniunkturalnych, upadek socjalizmu, koszt
i porażkę regulacyjnego państwa opiekuńczo-wojennego (welfare-warfare state) i publiczną
frustrację spowodowana przez nadmierny rozrost rządu (L.Rockwell).

Książka ma również za zadanie pokazać w jakim stopniu teoria i metoda austriacka
pozwalają na wyjaśnienie teraźniejszych problemów gospodarczych. Nurt ten charakteryzuje
się dużą aktualnością i jest jednym z niewielu, który w sposób tak dogłębny wyjaśnia zjawiska,
dla wielu ekonomistów „mainstreamowych” zaskakujące. Dlatego też, jak twierdzi L. Rockwell:
Ekonomia austriacka ma dziś ogromne znaczenie.



Książka „Ekonomiści Szkoły Austriackiej” – 35 zł (brutto)

Ilość: …………

Koszty dostawy:
� 1-5 egzemplarzy – 14 zł (brutto)
� 6-10 egzemplarzy – 18 zł (brutto)
� 11 i powyżej – 0 zł

Dane do faktury:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………
NIP …..……………………………………………
Adres ……..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………
Numer faksu …..……………………………….......
E-mail ………………………………………………

Dane do wysyłki:
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………
Nazwa firmy ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………
NIP …..……………………………………………
Adres ……..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Numer telefonu ……………………………………
Numer faksu …..……………………………….......
E-mail ………………………………………………

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych wydawnictwa Publikator Sp. z o. o. oraz na ich przetwarzanie dla
potrzeb marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych osobowych ma
charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo wglądu do tych danych i możliwość ich poprawiania. Upoważniam
Wydawnictwo Publikator Sp. Z. O. O. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy

Data …………………… Podpis …………………………………

ZAMÓWIENIE

Biuro:
Publikator Sp. z o.o.
15-113 Białystok
ul. Andersa 38
tel. (085) 65 39 000
fax (085) 65 39 865
poczta@publikator.com.pl
www.publikator.com.pl


