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Η δημόσια επιλογή χρησιμοποιεί μεθόδους της επιστήμης
των οικονομικών προκειμένου να αναλύσει την πολιτική
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Η δημόσια επιλογή πρωτοεμφανίστηκε ως ξεχωριστή περιοχή έρευνας στις αρχές
της δεκαετίας του 1960. Ωστόσο, παρόλο που οι ιδέες της
έχουν γίνει μέρος του κυρίαρχου ρεύματος στα οικονομικά, στην πολιτική επιστήμη και γενικότερα στις κοινωνικές
επιστήμες, συχνά δεν λαμβάνεται υπόψη στην ανάλυση
της δημόσιας πολιτικής. Η ανάλυση πολιτικής συνήθως
σταματά με τη διατύπωση των θεωρητικά άριστων πολιτικών, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη εάν οι κυβερνήσεις του
πραγματικού κόσμου θα εφαρμόσουν τέτοιες πολιτικές, ή
ακόμη αν έχουν τη δυνατότητα να τις εφαρμόσουν. Τις περισσότερες φορές όσοι λαμβάνουν αποφάσεις δεν έχουν
πλήρη πληροφόρηση ώστε να εντοπίσουν την πολιτική
του πραγματικού κόσμου η οποία αντιστοιχεί στο θεωρητικά άριστο. Και ακόμη και όταν το κάνουν, τα κίνητρα που
αντιμετωπίζουν μπορεί να τους οδηγήσουν μακριά από
αυτό το θεωρητικά άριστο. Η δημόσια επιλογή αναλύει
τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική λήψη αποφάσεων λειτουργεί στην πραγματικότητα και όχι πώς θα λειτουργούσε ιδανικά στη θεωρία.
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Το παρόν βιβλίο δεν παρουσιάζει κάτι πρωτότυπο.
Αντίθετα, παρουσιάζει το βασικό αφήγημα σχετικά με τον
πολιτικό τρόπο λήψης αποφάσεων με βάση τις εργασίες
που έχουν ορίσει το επιστημονικό πεδίο της δημόσιας επιλογής. Κάθε κεφάλαιο κλείνει με την ενότητα «Σημειώσεις»
όπου παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία με έμφαση
στις καινοτόμες μελέτες που διαμόρφωσαν το πεδίο της
δημόσιας επιλογής.
Η ιδέα πίσω από τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν
να προσφερθεί ένα εισαγωγικό κείμενο στη δημόσια επιλογή το οποίο μπορεί να σταθεί μόνο του, αλλά μπορεί
και να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα από τους φοιτητές που
μαθαίνουν τη θεωρία της δημόσιας επιλογής. Επειδή το
μεγαλύτερο μέρος της ανάλυσης πολιτικής εστιάζεται στις
θεωρητικά άριστες επιλογές, το παρόν βιβλίο μπορεί να
αποτελέσει για τους φοιτητές τροφή για σκέψη για το τι θα
έκανε ή θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με το τι θα ήθελε να κάνει ιδανικά.
Έχοντας αυτό κατά νου, το βιβλίο μάς εισάγει στις έ ννοιες
της δημόσιας επιλογής αποφεύγοντας να παρουσιάσει
υλικό που υπάρχει σε άλλα μαθήματα. Για παράδειγμα, σε
αυτό το βιβλίο δεν γίνεται συζήτηση για εξωτερικότητες,
δημόσια αγαθά και αποτυχίες της αγοράς, ακριβώς για να
αποφευχθεί η επανάληψη εννοιών που εξετάζονται ήδη
σε μαθήματα των οικονομικών. Το βιβλίο σχεδιάστηκε με
τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούνται ελάχιστες βασικές γνώσεις οικονομικών ή πολιτικής επιστήμης.
Μια πρόκληση στη συγγραφή ενός περιεκτικού βιβλίου
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όπως αυτό είναι ότι πολλά έπρεπε να παραλειφθούν. Το
βιβλίο δίνει έμφαση στα θεωρητικά θεμέλια της δημόσιας
επιλογής, χωρίς να εξετάζονται οι πολύ σημαντικές εμπειρικές μελέτες που έχουν γίνει σε αυτή την περιοχή έρευνας.
Η θεωρία που παρουσιάζεται εδώ παρέχει το πλαίσιο που
μας βοηθάει να κατανοήσουμε τις εμπειρικές μελέτες στη
δημόσια επιλογή. Τελικά, στόχος του βιβλίου είναι να περιγράψει εν συντομία την πολιτική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε οι αναγνώστες να έχουν μια καλή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι προτιμήσεις των πολιτών
αθροίζονται για να παραχθεί δημόσια πολιτική.

