Centrul de Economie Politica si Afaceri „MURRAY ROTHBARD”

Centrul î?i propune s? sus?in? educa?ia ?i cercetarea în domeniul economic ?i al politicilor
publice din perspectiva ?colii Austriece de economie. Consider?m c? aceast? perspectiv?,
arestat? în timpul comunismului de mili?ia c?r?ilor, merit? scoas? din uitare ?i re-evaluat?. În
contextul crizei actuale argumentele privind rolul statului în economie domin? arena dezbaterilor
publice. În particular, ideile ?colii austriece de economie au cunoscut o revigorare remarcabil?.
Ast?zi ?coala austriac? ?i reprezentan?ii s?i de marc? (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek,
Murray Rothbard) sunt citi?i ?i discuta?i mai mult decât oricând de la Marea Depresiune
încoace.

Ne mândrim c? putem oferi publicului român biblioteca esen?ial? a acestei tradi?ii intelectuale –
c?r?i interzise în România în timpul regimului comunist – o colec?ie rar? de lucr?ri cu care
pu?ine think-thank-uri din Europa se pot mândri.

Programul Mastering Economic Journalism urm?re?te preg?tirea ?i perfec?ionarea jurnali?tilor
români în în?elegerea func?ion?rii economiei de pia?? ?i a efectelor politicilor publice. În cadrul
lui vom derula în perioada urm?toare o nou? edi?ie a workshop-ului dedicat crizei ?i politicilor
de „relansare”: De ce politicile actuale saboteaz? ie?irea din criz??, care continua tradi?ia
acestor întâlniri început? în 2010.

Participarea nu cost? nimic, dar nu din acest motiv este o ofert? de nerefuzat.
Miza acestui workshop este intelegerea: cauzelor pentru care criza economic?, asa cum
anticipam în 2010, nu s-a incheiat înc?; efectelor nocive ale politicilor bugetare duse pân?
acum; distorsiunilor induse de politicile monetare; consecin?elor inject?rii de fonduri publice
(europene) în economie; solu?iilor reale care sunt de natur? s? îns?n?to?easc? economia.

V? amintesc c? economi?tii ?colii s-au remarcat prin faptul c? au anticipat atât criza actual? cât
?i Marea Depresiune ?i au avertizat din timp asupra consecin?elor cre?terii rolului statului în
economie, consecin?e pe care ast?zi le pl?tim fiecare cu vârf ?i îndesat.

Pentru jurnali?ti, în?elegerea explica?iilor austriece (premiate cu un Nobel prin Friedrich Hayek)
este important? din dou? motive: (1) le ofer? oportunitatea de a aborda problemele economice
veritabile evitând capcana falselor subiecte ?i a temelor f?r? profunzime ?i (2) le spore?te
capacitatea de sintez? ?i abilitatea de a prezenta pe în?elesul tuturor subiectele luate în
discu?ie. În fond, „modul economic de gândire” dobândit gra?ie contribu?iilor ?tiin?ifice
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impresionante ale ?colii Austriece a consacrat un jurnalist ca Henry Hazlitt, autorul celebrei
„Lec?ii de economie”, una dintre cele mai bine vândute lucr?ri de economie din toate timpurile.
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