Centrul de Economie Politica si Afaceri „MURRAY ROTHBARD”

LANSARE AUDIO-BOOK
Societatea pentru Libertate Individual? (SoLib) cu sprijinul Centrului de Economie Politic? ?i
Afaceri Murray Rothbard lanseaz? cartea audio „Ce le-a f?cut Statul banilor no?tri?”de
Murray Newton Rothbard,disponibil? pentru prima dat? în acest format în limba român?.

FI?IERE AUDIO AICI

Cartea prezint? un punct de vedere inedit asupra sistemului monetar actual ?i a produc?iei de
moned?, accentuând efectele acestora în economie ?i, implicit, în bun?starea popula?iei.
Ce le-a f?cut Statul banilor no?tri? este f?r? îndoial? cea mai bun? carte de introducere în
problematica monedei scris? vreodat?.

Ce sunt banii? Cum apar ei ?i la ce sunt utili? Ce sunt ?i cum func?ioneaz? b?ncile? Care-i rolul
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B?ncii Centrale? ?i mai ales care-i rolul Statului în toat? aceast? afacere? sunt doar câteva
dintre întreb?rile la care Murray Rothbard r?spunde magistral – atât pe gustul celui mai exigent
specialist, cât ?i pe în?elesul oric?rui om inteligent, dispus s?-?i pun? mintea la contribu?ie
pentru a în?elege realit??ile care îl înconjoar?.

?i r?spunsurile nu sunt – garantat – parte a locurilor comune, îmbâcsite, neclare ?i fals
sofisticate ale discu?iilor monetare (?i economice, în general) cu care cititorul român este
obi?nuit.

C? moneda este o marf? ca toate celelalte ?i nu „simbol”, „conven?ie social?” sau „atribut al
suveranit??ii na?ionale”; c?, prin urmare, ea ar putea fi furnizat? la fel de bine în acela?i regim
cu ro?iile, ciocolata ?i guma de mestecat – la pia??; c? b?ncile opereaz? cu „rezerve
frac?ionare” – nu fac distinc?ia între depozite ?i credite, dând cu împrumut inclusiv resursele pe
care ar trebui s? le ?in? „la vedere” – fiind prin aceasta inerent falimentare; c? Banca Central?
nu este altceva decât temelia acestui deloc onorabil aranjament etatist-bancar; c? în plus, ea nu
faciliteaz? decât exproprierea unei mari p?r?i a popula?iei prin taxa ascuns? a infla?iei, în
beneficiul statului ?i al clientelei acestuia; c?, atât istoric cât ?i teoretic, cel mai viabil sistem
monetar a fost, ?i ramâne, etalonul aur clasic – toate acestea, ?i multe altele, devin clare dup?
lectura micului tratat rothbardian.

Cartea a fost tradus? de Marius Spiridon, iar textul complet îl pute?i g?si pe site-ul Institutului
Mises Romania
.
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