Centrul de Economie Politica si Afaceri „MURRAY ROTHBARD”

Centrul își propune să susțină educația și cercetarea în domeniul economic și al politicilor
publice din perspectiva Școlii Austriece de economie. Considerăm că această perspectivă,
arestată în timpul comunismului de miliția cărților, merită scoasă din uitare și re-evaluată. În
contextul crizei actuale argumentele privind rolul statului în economie domină arena dezbaterilor
publice. În particular, ideile Școlii austriece de economie au cunoscut o revigorare remarcabilă.
Astăzi Școala austriacă și reprezentanții săi de marcă (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek,
Murray Rothbard) sunt citiți și discutați mai mult decât oricând de la Marea Depresiune încoace.

Ne mândrim că putem oferi publicului român biblioteca esențială a acestei tradiții intelectuale –
cărți interzise în România în timpul regimului comunist – o colecție rară de lucrări cu care puține
think-thank-uri din Europa se pot mândri.

Programul Mastering Economic Journalism urmăreşte pregătirea și perfecționarea jurnaliștilor
români în înțelegerea funcționării economiei de piață și a efectelor politicilor publice. În cadrul lui
vom derula în perioada următoare o nouă ediţie a workshop-ului dedicat crizei și politicilor de
„relansare”: De ce politicile actuale sabotează ieșirea din criză?, care continua tradiţia
acestor întâlniri începută în 2010.

Participarea nu costă nimic, dar nu din acest motiv este o ofertă de nerefuzat.
Miza acestui workshop este intelegerea: cauzelor pentru care criza economică, asa cum
anticipam în 2010, nu s-a incheiat încă; efectelor nocive ale politicilor bugetare duse până
acum; distorsiunilor induse de politicile monetare; consecinţelor injectării de fonduri publice
(europene) în economie; soluţiilor reale care sunt de natură să însănătoşească economia.

Vă amintesc că economiștii Școlii s-au remarcat prin faptul că au anticipat atât criza actuală cât
și Marea Depresiune și au avertizat din timp asupra consecințelor creșterii rolului statului în
economie, consecințe pe care astăzi le plătim fiecare cu vârf și îndesat.

Pentru jurnaliști, înțelegerea explicațiilor austriece (premiate cu un Nobel prin Friedrich Hayek)
este importantă din două motive: (1) le oferă oportunitatea de a aborda problemele economice
veritabile evitând capcana falselor subiecte și a temelor fără profunzime și (2) le sporește
capacitatea de sinteză și abilitatea de a prezenta pe înțelesul tuturor subiectele luate în discuție.
În fond, „modul economic de gândire” dobândit grație contribuțiilor științifice impresionante ale
Școlii Austriece a consacrat un jurnalist ca Henry Hazlitt, autorul celebrei „Lecții de economie”,
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una dintre cele mai bine vândute lucrări de economie din toate timpurile.

Vă aşteptăm!
Bogdan Glavan
Prof. univ. dr., Director CEPAMR, Universitatea Româno-Americană
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