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Ekonomiczny punkt widzenia Murray Rothbard pobierz PDF Murray N. Rothbard (1926-1995) był
człowiekiem wyposażonym jedynie w maszynę do pisania, a stał się inspiracją do globalnej odnowy nauk
wolnościowych. Podczas 45 lat pracy, w 25 książkach i tysiącach artykułów, walczył z każdym
niszczycielskim trendem poprzedniego wieku socjalizmem, upaństwowieniem, relatywizmem i scjentyzmem
obudził jednocześnie pasję wolności wśród tysięcy naukowców, dziennikarzy i aktywistów. Ucząc w Nowym
Yorku, Las Vegas, Auburn i na konferencjach na całym świecie, Rothbard przewodził renesansowi
austriackiej szkoły ekonomii. Inspirował zarówno akademicką jak i masową walkę z wszechwładnym
państwem i dworem jego intelektualistów. Ekonomiczny punkt widzenia to zbiór ponad 100 komentarzy
autorstwa Murraya N. Rotbarda, poruszających szeroki wachlarz zagadnień. Choć dotyczą one wydarzeń
gospodarczych w latach 80. i 90. XX wieku, to w zasadzie nie straciły nic na aktualności, jako że bolesne dla
gospodarki skutki państwowego interwencjonizmu są ciągle takie same. Autor w charakterystyczny dla
siebie, błyskotliwy sposób demaskuje powszechne wśród ekonomistów błędy, opłakane skutki opieki
społecznej i mity na temat różnych rozwiązań politycznych, w tym również w sferze polityki fiskalnej oraz
wymiany międzynarodowej, a także opisuje konsekwencje papierowego pieniądza i problemy transformacji
ustrojowej w krajach byłego bloku wschodniego. Jest to doskonała lektura dla każdego zainteresowanego
ekonomią i polityką gospodarczą, również dla osób dopiero zapoznających się z austriacką szkołą ekonomii i
wolnorynkowym spojrzeniem na otaczającą nas rzeczywistość gospodarczą. Dzięki lekkiemu pióru i
dowcipnemu stylowi Rothbarda Czytelnik będzie mógł bez problemu zrozumieć funkcjonowanie złożonych
mechanizmów współczesnej gospodarki. Spis treści książki można obejrzeć, klikając w ten link. Richard M.
Ebeling: "Książka - podzielona tematycznie - porusza niemal wszystkie istotne dla społeczeństwa problemy
polityczne na przestrzeni dekady. [...] Czytając te ponad 100 artykułów, przypomniałem sobie, jak wielki jest
mój dług intelektualny wobec Rothbarda i jak dzięki jego pracom na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci
bogatsza stała się sprawa wolności." Robert P. Murphy: "W tych kwestiach, w których się z nim zgadzałem,
Rothbard wspaniale trafiał w samo sedno, czym od razu do mnie przemawiał. Można to zauważyć w tym
zbiorze. Argumenty Rothbarda są nie tylko trafne, ale też ścisłe i bezpośrednie. Ten zbiór pokazuje również
ogrom wiedzy Rothbarda. Parafrazując Marka Twaina, im jestem starszy, tym mądrzejszy staje się Murray
Rothbard."
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