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Od Wydawcy

Ekonomia popularna 

Oryginalny, amerykański tytuł książki, którą oddajemy 
właśnie w  Państwa ręce, brzmi Popular Economics, co 
w przekładzie na język polski znaczy mniej więcej „eko-

nomia popularna” – czyli taka, która cieszy się powszechnym roz-
głosem wśród mas, a więc wśród ludu (populus). W polskim wy-
daniu tej niezwykłej i wybitnej książki zdecydowałem się jednak 
odejść od tytułu oryginalnego, uznawszy, iż jest on nieadekwatny. 
Terminy „popularny”, „powszechny” kojarzą się u  nas z  czymś 
akceptowanym i  stosowanym masowo, tymczasem ekonomia, 
o  której pisze John Tamny, jest zaprzeczeniem powszechności 
– autor pisze bowiem o ekonomii zdrowego rozsądku, a skądinąd 
wiadomo, że ekonomia dominująca, ta najbardziej popularna – za-
równo w Stanach Zjednoczonych, jak i w polskich mediach – ze 
zdrowym rozsądkiem niewiele ma wspólnego. Gdyby było inaczej, 
nie trzeba byłoby takiej książki pisać. 

Czy znaczy to, że zdaniem twórcy zdroworozsądkowej ekonomii 
rozsądek rzeczywiście w ekonomii dominuje? Na pewno nie. Dlaczego 
więc Tamny określił jako popularną wiedzę, która nie jest wcale 
taka popularna? Odpowiedź kryje się w pewnych różnicach znacze-
niowych pomiędzy polskim terminem „popularny” a amerykańskim 
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popular, oznaczającym coś przedstawionego w sposób prosty, przy-
stępny, a zwłaszcza powszechnie przez ludzi zrozumiały. 

Mimo iż słowa „popularny” używa się w  Polsce także w  tym 
drugim znaczeniu, zdecydowałem się na podkreślenie zdroworoz-
sądkowego charakteru zawartej w niniejszej książce wiedzy, uznałem 
bowiem, że w ten sposób zmobilizuję lud do zapoznania się z tezami 
autora, skutkiem czego taka prosta, mądra i oparta na zdrowym roz-
sądku ekonomia bez problemu wejdzie pod polskie strzechy.

***

Jak to możliwe, że między ekonomią zdroworozsądkową a eko-
nomią popularną istnieje (taka) różnica? Ekonomia jest przecież 
taką samą nauką jak algebra czy astronomia, lecz na próżno szu-
kalibyśmy terminu „algebra zdroworozsądkowa” czy „astronomia 
popularna”. Odpowiedzi na nasze pytanie udziela pośrednio znany 
polski ekonomista Stanisław Owsiak, profesor Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Krakowie, doktor honoris causa, a  także były 
członek Rady Polityki Pieniężnej i wielu innych instytucji publicz-
nych. Nie waha się on wyznać, i to na łamach popularnej prasy1, iż 
jego zdaniem „ekonomia to nauka miękka, podatna na idee i dok-
tryny”, i  dodaje, że „trafniejsze byłoby porównanie jej do religii 
niż do nauki”. Profesor Owsiak nie jest w  swym rozumowaniu 
odosobniony. Wielu bardzo znanych ekonomistów, nie tylko pol-
skich, uważa, że nie ma w ekonomii obiektywnych praw, takich 
jak choćby prawo ciążenia w fizyce. Że właściwie „poza prawem 
popytu i podaży cała reszta to są idee, poglądy”. I mody. Pomijając 
fakt, że w konsekwencji takiej – co tu ukrywać – wątpliwej, a może 
nawet nieroztropnej tezy ludzie ci stawiają siebie w  roli religio-
znawców albo teologów, pogląd iż ekonomia nie jest nauką, albo 
że jest nauką tylko częściowo, jest dość ryzykowny. 

1  Grzegorz Sroczyński, Jak pieniądze pustoszą nasz świat, „Gazeta Wyborcza”, 
4 kwietnia 2015. 
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Nie miejsce tu na udowadnianie tezy o naukowości ekonomii, 
tym bardziej, że zrobił to znacznie ode mnie lepiej na początku 
XX wieku Ludwig von Mises, a  jeszcze wcześniej Adam Smith. 
Wystarczy też przeczytać niniejszą książkę, by nie mieć cienia wąt-
pliwości, że ekonomia nie tylko jest nauką, ale także, co ważniejsze, 
dzięki aprioryczności swych praw bliższa jest czystej nauce niż 
taka – wzorcowa z empirycznego punktu widzenia – chemia czy 
nawet fizyka. Jako nauka, ekonomia nie tylko opiera się na żelaznej 
i apriorycznej logice – jest ponadto wolna od wartościowań etycz-
nych, wierzeń czy hipotetycznych półprawd. 

Pomijając powód, dla którego naukowość czy obiektywność 
praw ekonomicznych budzi tyle kontrowersji, nietrudno zrozu-
mieć, dlaczego mimo wszystko ekonomia traktowana jest przez 
większość ludzi po macoszemu. Jeśli sami profesorowie, a  więc 
„kapłani” wiedzy ekonomicznej, wątpią w sens przedmiotu swoich 
badań, trudno dziwić się maluczkim, którzy zagadnieniami ekono-
micznymi zajmują się od przypadku do przypadku i dla których 
akademiccy heretycy ekonomiczni są przykładem, wzorem do na-
śladowania. Mając takich mentorów, milcząca większość, a nawet 
jej nieekonomiczna elita intelektualna, ekonomią pogardza, w naj-
lepszym razie węsząc w  niej tyleż ponury, co tajemniczy spisek. 
I  chociaż w poważnej literaturze ekonomicznej nie brakuje dzieł 
naukowych, które ową tajemniczość i  spisek stawiają w centrum 
swej uwagi – że wymienię chociażby Tajemnice kapitału Hernando 
de Soto czy Tajniki bankowości Murraya N. Rothbarda – opisane 
w nich zjawiska nie mają żadnego tajemniczego czy nadprzyrodzo-
nego charakteru. Zastosowanie suspensu w  tytule służy raczej 
zwróceniu uwagi na całkiem oczywiste i obiektywne fakty, o któ-
rych powszechnie wie się niewiele lub zgoła nic. 

Pogardliwy stosunek do ekonomii implikuje popularne prze-
konanie, że nie jest to „żadna wiedza”, a jeśli nawet jest to dyscyplina 
naukowa, to bardziej od astronomii czy algebry przypomina sport, 
ekologię czy medycynę ludową, a więc dziedziny, których znajomość 
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przypisują sobie niemal wszyscy średnio roztropni ludzie. Stąd już 
tylko krok do przekonania, że do poznania „praw ekonomii” wy-
starczą hucpa i intuicja. A jeśli pan Bolek, przedsiębiorca z Podlasia, 
lub Jimmy, biznesmen z Nebraski, pomimo słabego wykształcenia 
potrafią z  powodzeniem prowadzić piekarnię czy warsztat samo-
chodowy i żyć z nich jak milionerzy, to znaczy, że ta cała ekonomia 
to zwykła ściema. Skoro byle ignorant może osiągnąć sukces, ja też 
sobie poradzę – myślą sąsiedzi pana Bolka, Jimmy’ego, politycy lo-
kalnej partii ludowej czy – nade wszystko – profesorowie ekonomii.

***

Produktem ignorancji i  pychy jest właśnie ekonomia popu-
larna w swym pierwszym znaczeniu.

Nie przesadzę, jeśli powiem, że najliczniejsza grupa obywateli 
– co z punktu widzenia zasad demokracji ma fundamentalne zna-
czenie, gdyż w demokracji właśnie większość ma rację – ma bardzo 
blade pojęcie o ekonomii. Siłą rzeczy, nie radzi sobie ona ze zrozu-
mieniem zasad rządzących gospodarką. Żeby chociaż siedziała cicho, 
jak na milczącą większość przystało w odniesieniu do innych waż-
nych zagadnień, takich jak neurofizjologia, mechanika kwantowa 
czy język programowania Pascal, ale nie – w sprawach ekonomicz-
nych i gospodarczych zabierają głos niemal wszyscy, popularyzując 
w ten sposób „podłą” opinię na temat praw ekonomii, przekonanie 
o ich intuicyjności, niestabilności i miękkości, czyli arbitralności. 

W trakcie swoich działań zawodowych (publicystyka, edukacja 
gospodarcza, działalność wydawnicza) na każdym kroku spo-
tykam ludzi, którzy chętnie i autorytatywnie wypowiadają się na 
tematy ekonomiczne i  gospodarcze, mając o  nich bardzo mętne 
pojęcie. Kilka dni temu w trakcie radiowej dyskusji na temat ma-
sowej emigracji zarobkowej z Polski na pytanie, dlaczego w Nor-
wegii ludzie zarabiają więcej niż u nas, pracownik znanej wyższej 
uczelni odpowiedział, że ludzie dobrze tam zarabiają, gdyż są tam 
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wyższe podatki. Kilka dni później na falach eteru utyskiwał, że po-
datki w Polsce są za wysokie. W trakcie niejednej debaty na temat 
przedsiębiorczości niejedno zacne grono en masse stwierdzało, że 
polscy pracodawcy płacą swoim pracownikom niechętnie, wydając 
zaoszczędzone na płacach pieniądze na drogie samochody czy za-
spokojenie innych kaprysów. Czy należy się dziwić związkowcom 
górniczym, że są przeciwni prywatyzacji? Albo aktywistom związ-
kowym, którzy uważają, że wysokość płacy zależy od charakteru 
pracodawcy, który, jeśli jest szczodry, płaci ludziom dobrze, a jeśli 
jest chciwy lub podły, zarobki zatrudnionych przez niego ludzi 
są niskie, chyba że związki zawodowe zmuszą takich złoczyńców 
do podniesienia płac? Analogicznie jest z gospodarką. Gdy zdarzy 
się, że krajem rządzi dobry przywódca, to jest tanio, a jak trafi się 
łobuz, to źle i drogo. Wszystko jest dziełem przypadku. 

Ludzie, i  to nawet ci lepiej wykształceni, gdy dyskutują 
o  ekonomii czy też gospodarce, posługują się intuicjami i  argu-
mentami dotyczącymi tego, co widzą2, nie zwracając uwagi na 
cały szereg konsekwencji, których nie widać. Inflacja jest dobra, 
bo producenci mają coraz więcej pieniędzy, a  deflacja niedobra, 
bo... w jej efekcie konsumenci mają ich coraz więcej. Konsumpcja 
napędza gospodarkę, mówi prezesowa Fedu, jak by nie było sze-
fowa banku centralnego, zapominając, że najpierw przecież musi 
zajść produkcja, dzięki której ludzie zarobią na to, co później skon-
sumują. Kowalski, Schmidt czy Iwanow słyszą nieustanne utyski-
wania ze strony publicystów ekonomicznych, że gospodarkę ogarnął 
kryzys, bo ludzie oszczędzają zamiast konsumować. Głosują chętnie 
na polityków, którzy zamiast zachęcać ich do gospodarności, oszczę-
dzania i inwestowania, zmuszają ich do rozrzutności. Bo czymże są 
rosnące wydatki rządowe, jeśli nie przymusem konsumpcji? 

Przykładem takiej postawy jest program partii, która w Polsce 
jesienią 2015 roku wygrała wybory rzekomo dzięki obietnicom 

2  Zobacz: Frédéric Bastiat, Co widać i czego nie widać, tłum. Stanisław Sta-
chura (Warszawa: Fijorr Publishing–ILK Lublin, 2005).
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zwiększenia darmowej konsumpcji: 500 złotych miesięcznie na 
dziecko w  rodzinie, programy nacjonalizacji gospodarki, zwięk-
szenie nakładów na pomoc ludziom starszym i biednym... Jak to 
pogodzić z popularnym i wciąż aktualnym powiedzeniem Miltona 
Friedmana, że nie ma darmowych lunchów3? Czy to Friedman się 
myli, czy może minister Paweł Szałamacha odkrył nowe zasady 
ekonomii? Tak czy owak, wygląda na to, że mamy w Polsce dwa 
sorty ludzi – jedni finansują to, co drudzy konsumują. 

***

Do rządzenia potrzebne są pieniądze. Wbrew przekonaniu mil-
czącej większości obywateli ani rząd, ani państwo swoich pieniędzy 
nie mają. Wszystko, co posiadają, zabierają obywatelom-podat-
nikom, pozbawiając ich znacznej części owoców ich ciężkiej pracy. 
Mimo iż towarzysząca podatkom machina propagandowa prze-
konuje podatników, że wydatki rządowe mają na celu dobro na-
rodu czy ludu, na podatki wciąż patrzy się z niechęcią. Ludzie, i to 
nawet ci najżyczliwsi rządowi, mają pewne racjonalne przeczucie, 
że podatek = szwindel. Gdyby podatki naprawdę były korzystne, 
wszyscy chętnie by je płacili, tak jak płacą za prąd, gaz czy ben-
zynę. Rządzący stają więc na głowie, aby z  jednej strony zdobyć 
potrzebne (ale czy naprawdę?) im do rządzenia pieniądze, z drugiej 
zaś nie wzburzyć nadmiernie suwerena, który w ostateczności jest 
zawsze szefem i może ich rozpędzić na cztery wiatry. Aby do tego 
nie doszło, politycy sięgają więc po wypróbowany trik. Stwarzają 
złudzenie, że podatnik nie tylko na podatku korzysta, lecz także, co 
ważniejsze, że koszt daniny ponosi za niego ktoś inny. 

Oto modny ostatnio nie tylko u  nas (także we Francji, na 
Węgrzech, jak również w Wielkiej Brytanii, a nawet w USA) po-
datek bankowy – pociesza minister finansów Paweł Szałamacha 
– nie dotknie nikogo. Bankom nie zaszkodzi, bo przerzucą go na 

3 Chodzi o wypowiedź słynnego noblisty: No free lunch. 
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konsumentów. Konsumentom zaś minister wyjaśnia, że banki są 
na tyle bogate, iż można je spokojnie obciążyć podatkiem – na 
biednego nie trafiło. Ten sam manewr ma zostać zastosowany 
w  przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, czyli supermar-
ketów. One też są złe, też są bogate. Motyw przerzucania podatku 
na konsumentów jest znany na wszystkich szerokościach geogra-
ficznych. Problem w tym, że obciążenie podatkiem konsumentów 
jest nieskuteczne. Każda podwyżka cen, zgodnie z prawem popytu 
i  podaży, napotka barierę popytową, co kończy się niezmiennie 
spadkiem sprzedaży. Wyższa cena zwykle wywołuje spadek popytu, 
a  tym samym spadek zysków. Żeby banki czy jakiekolwiek inne 
instytucje mogły sobie odbić wyższy podatek za pomocą wyższej 
ceny, musiałyby być monopolistami. 

Formalnie na rynku usług bankowych panuje konkurencja, ale 
tajemnicą poliszynela jest, że (a) banki tworzą quasi-monopoli-
styczny kartel oraz (b) że taki kartel może istnieć wyłącznie za przy-
zwoleniem rządu, czyli państwa. Z tego powodu podatek bankowy 
rzeczywiście odbije się czkawką konsumentowi, ale nie dlatego, że 
banki go nań przerzuciły, lecz z powodu bezprzykładnego przywi-
leju kartelizacji rynku, który bankom zafundował ustawodawca. 
Analogicznie stanie się ze sklepami wielkopowierzchniowymi. 

Konkludując – mimo iż oficjalnie podatki te wprowadzane są 
przez nowy rząd PiS z takimi fanfarami w celu dokuczenia bankom 
i supermarketom, na skutek praw ekonomii i złej polityki dotkną 
konsumenta, podatnika, czyli tego, komu miały rzekomo służyć. 
Prawdziwym beneficjentem systemu podatkowego będą więc wy-
łącznie politycy i  ich kamaryla, koterie czy, jak kto woli, kolesie. 
Bogate banki i  supermarkety poprzez system powiązań (partner-
stwo prywatno-polityczne), lobbying i  zwykłe „datki” jeszcze na 
tych podatkach skorzystają. A jeśli nie, to wyjadą z Polski i przej-
dziemy do sklepików osiedlowych, które są trzy razy droższe, gorzej 
zarządzane, oferują słaby serwis, niską jakość produktów, a  nie-
rzadko też mają problemy z uczciwością. 
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Analogicznym działaniem dającym złudzenie uwolnienia po-
datnika od ciężaru danin jest zastąpienie podatku kredytem. Co 
prawda politycy, pożyczając pieniądze, gwarantują ich zwrot, ale 
dług spłacać będzie nie żywy podatnik, lecz jakieś enigmatyczne 
przyszłe pokolenia. Ponieważ ich nie znamy i, być może, nigdy 
nie poznamy, nie sprzeciwiamy się wydatkom na infrastrukturę, 
zasiłkom na dzieci czy na szczególnie heroiczną walkę polityków 
z tak zwaną biedą.

Prawda jest jednak bezlitosna. Nie wchodząc w detale mecha-
nizmu rządzenia, o  których obszernie i  znakomicie pisze John 
Tamny, przypomnę konkluzję wypowiedzianą w  czasie ostatniej 
kampanii wyborczej do sejmu przez Janusza Korwina-Mikkego 
w odniesieniu do zasiłku na dzieci w wysokości 500 złotych mie-
sięcznie. Aby zdobyć pieniądze na zasiłek w wysokości 500 złotych, 
rząd pozbawia podatników 700 złotych, z których 200 złotych wy-
nosi koszt zorganizowania pomocy, czyli opłata kosztów poboru 
i dystrybucji podatku czy też zasiłku. Nie trzeba być księgowym, 
aby zrozumieć, że efektem netto takiej kalkulacji jest strata 200 zło-
tych miesięcznie w przeliczeniu na jedno dziecko. 

W  rezultacie takiej pomocy, o  czym pisze autor książki, 
mamy do czynienia z obniżeniem poziomu naszego życia. Pomoc 
prowadzi nas do zubożenia. Jak to możliwe? Czyżby był to efekt 
spisku sił antyrządowych, opozycji? Błąd w sztuce rządzenia? Czy 
może jakaś inna, przypadkowa i niezawiniona przez nikogo ironia 
losu? Skądże znowu. To zamierzony skutek ingerowania polityków 
i urzędników w procesy rynkowe. Ingerencja w gospodarkę służy 
właściwie tylko jednemu, ale za to najważniejszemu celowi ist-
nienia rządu, jakim jest utrzymanie się przy władzy. 

***

Ingerencja rządu psuje gospodarkę, pogarszając los obywa-
teli – a zły los obywateli jest rządowi na rękę. W tym momencie 
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dochodzimy do doktryny państwa opiekuńczego, a  więc takiego 
modelu ustrojowego, w  którym reprezentujący rząd politycy 
i urzędnicy zajmują się najprzeróżniejszymi problemami podwład-
nych. W  im gorszej sytuacji znajdują się ci ostatni, tym większe 
pole do popisu ma rząd. Doktryna państwa opiekuńczego zastąpiła 
naukę ekonomii. Jej wymowa ideologiczna jest tak silna i tak „prze-
konująca”, że nie bacząc na konsekwencje, przystaje na nią zarówno 
milcząca większość, intelektualiści oraz rządzący, jak i – ostatnio, 
w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego – nawet biznesmeni. 
Państwo opiekuńcze postawiło wyzwanie rzadkości dóbr, po prostu 
ją ignorując. Metodami ekonomicznymi osiągnąć się tego nie da. 

Finansowanie programów socjalnych jest kosztowne. W miarę 
wzrostu wydatków na cele socjalne przybywa potrzebujących, a ra-
czej chętnych do darmowego lunchu. Równocześnie kurczy się 
baza fundatorów, czyli podatników. Na zachęty w postaci świad-
czeń socjalnych ludzie reagują zwiększeniem potrzeb. Rośnie liczba 
adresatów pomocy. Niestety, towarzyszy temu spadek liczby podat-
ników. Wpływy i wydatki nie bilansują się. Podnoszenie wydatków 
odciąga kapitał z sektora rynkowego, prywatnego, czyli z działal-
ności produkcyjnej. W warunkach rosnącej konsumpcji – bo socjal 
to przecież konsumpcja – ratunkiem pozostaje kredyt, czyli deficyt, 
który nie dość, że odciąga kapitał z produkcji kosztem finansów pu-
blicznych, to jeszcze demoralizuje naród, deformując alokację dóbr 
w  kierunku ich malejącej użyteczności. W  warunkach rzadkości 
dóbr przekonanie polityków, że państwo jest w  stanie zapewnić 
potrzebującym pełną opiekę, jest kompletną iluzją. 

Zamiast zwrócić rządzącym uwagę na nadużycia i absurdy błęd-
nego koła systemu opiekuńczości, ekonomiści szukają usprawiedli-
wienia w postaci przeróżnych, coraz bardziej bezsensownych teorii. 
W rezultacie ten czy inny profesor ekonomii przyczyn kryzysu pań-
stwa opiekuńczego upatruje w kłopotach Zachodu z demografią, 
która powoduje napięcia w systemach emerytur czy opieki zdro-
wotnej. Nie wyjaśnia jednak, dlaczego podobne problemy mają 
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również Stany Zjednoczone, które akurat z demografią kłopotów 
nie mają. Ale demografia, twierdzą zawodowi ekonomiści, to tylko 
wierzchołek góry lodowej. Jej niewidoczna reszta to „towarzyszące 
nam od czasów reaganomiki i thatcheryzmu obniżanie podatków 
dla korporacji i  dużego biznesu”. Niepomni lekcji wynikającej 
z fiaska realnego socjalizmu, gdy wszechobecne państwo było bo-
giem, domagają się jeszcze większego jego rozrostu, winą za kryzys 
i deficyty budżetowe obciążając kapitalizm i zbyt niskie podatki. 
Tego uczą następnie studentów, którzy z  czasem zasilają popu-
larne elity polityczne, naukowe i gospodarcze, na których przecież 
wzoruje się milcząca większość, będąca w warunkach demokracji 
grupą decydującą o losach nas wszystkich. Błędne koło się zamyka. 

Jan M Fijor
Galle, Sri Lanka

styczeń 2016 



Mojej żonie, Kendall. 
Dziękuję za całą Twą miłość i wsparcie, 

a przede wszystkim za inspirację, 
bez której nie powstałaby ta książka.
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polecają:

E konomia zdrowego rozsądku to wspaniałe dwudziestopierw-
szowieczne uzupełnienie Ekonomii w  jednej lekcji Hen-
ry’ego Hazlitta. W książce, w której nie znajdziemy wy-

kresów i niezrozumiałych równań (co należy uznać za jej ogromną 
zaletę), John Tamny przytacza ekscytujące historie z otaczającego 
nas świata, aby pokazać czytelnikowi, że nie ma nic prostszego niż 
wzrost gospodarczy. Ekonomia zdrowego rozsądku jest odpowiedzią 
dla wszystkich, którym „tradycyjna ekonomia” zamąciła w głowie. 

Arthur Laffer

John Tamny oferuje szeroki zakres analiz dotyczących najistot-
niejszych problemów, przed którymi stoi dziś gospodarka amery-
kańska – od nierówności dochodów i  tworzenia miejsc pracy po 
deficyt budżetowy i reformę systemu podatkowego. Przedstawia da-
jącą do myślenia argumentację za wolnorynkowym podejściem do 
gospodarki, ilustrując ją interesującymi przykładami i  historiami. 
Może nie wszyscy się z nim zgodzą, nie ma jednak wątpliwości co do 
tego, że jego stanowisko powinno być obecne w dyskusji na temat 
polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych w nowym tysiącleciu. 

Enrico Moretti, profesor ekonomii  
na Uniwersytecie Kalifornijskim, autor The New Geography of Jobs
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W  swej nowatorskiej analizie tak zwanego „kryzysu finan-
sowego” John Tamny przekonuje, że w  istocie był on po prostu 
gigantyczną pomyłką sektora bankowego, lokującego kapitał in-
westycyjny Stanów Zjednoczonych na rynku nieruchomości – re-
trospekcyjnych dóbr konsumpcyjnych już wtedy będących w nad-
podaży. Sprawę pogorszyli politycy, którzy za czasów administracji 
zarówno Busha, jak i  Obamy udzielali wsparcia finansowego 
bankom i osłabiali dolara, dewaluując tym samym całą przedsię-
biorczą gospodarkę przyszłości. Rzadko trafia się książka tak prze-
korna, tak trafna i tak prawdziwa. 

George Gilder, autor Bogactwa i ubóstwa

Chciałbyś wiedzieć, dlaczego stabilna waluta jest tak ważnym 
elementem gospodarki wolnorynkowej? Przeczytaj rozdział książki 
Johna Tamny’ego na temat kluczowego znaczenia niezmiennych, 
ustalonych standardów – czy to przy odmierzaniu składników 
na sos do skrzydełek kurczaka, czy przy budowie domu, czy przy 
pomiarze czasu sportowców w  sprincie na czterdzieści jardów 
– a stanie się dla ciebie jasne, że pieniądz powinien gwarantować 
godną zaufania miarę wartości. Rozumowanie oraz język Tam-
ny’ego cechuje przejrzystość i konsekwencja – po przeczytaniu tej 
książki zrozumiesz, że zalety te powinny charakteryzować również 
nasze pieniądze.

Judy Shelton, autorka Money Meltdown

Jeśli postanawiasz nie oddać się lekturze napisanej przystępnym 
językiem Ekonomii zdrowego rozsądku Johna Tamny’ego, czynisz 
to na własną odpowiedzialność. Czytanie jej jest tak bliskie prze-
życiu duchowemu, jak to tylko w  tym gatunku literackim moż-
liwe – to przewodnik lepszy niż jakiekolwiek inne ekonomiczne 
opracowanie. Książka ta powinna być obowiązkową pozycją dla 
95 procent absolwentów studiów ekonomicznych – z  doktoran-
tami włącznie – którzy nigdy tak naprawdę nie zrozumieli podstaw. 
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Jeżeli irytują cię tak wszechobecne w naszym społeczeństwie, nie-
kwestionowane przez nikogo ekonomiczne brednie, dobrze trafiłeś 
– niniejsza książka ucina je niczym gilotyna, ukazując jednocześnie 
prawdziwe, twórcze piękno otaczającej nas rzeczywistości. 

Ken Fisher, założyciel i prezes Fisher Investments

W tej arcyciekawej i prowokacyjnej książce John Tamny uza-
sadnia rolę wolności jako napędu społecznego i gospodarczego roz-
woju. Opierając się na zbiorze opowieści zarówno o spektakular-
nych sukcesach, jak i druzgocących porażkach, Ekonomia zdrowego 
rozsądku odkrywa przed czytelnikiem, jak łatwym do osiągnięcia 
celem jest powszechna prosperita. 

David Resler,  
emerytowany główny ekonomista Nomura Securities International

Książka Johna ma wiele zalet. Jest wspaniałą pozycją do nauki 
ekonomii, przedstawia potężne argumenty za wolnością gospo-
darczą i w  sposób mistrzowski obala ekonomiczne mity. Zamie-
rzam rozdawać ją przyjaciołom niezależnie od ich poglądów przez 
długi, długi czas. 

Cliff Asness, dyrektor zarządzający AQR Capital
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Drogi Czytelniku, trzymasz w  rękach jeden z  najważniej-
szych traktatów ekonomicznych od czasów opubliko-
wanego w 1848 roku Manifestu komunistycznego Karola 

Marksa oraz wydanej w  1936 roku Ogólnej teorii zatrudnienia, 
procentu i  pieniądza Johna Maynarda Keynesa. W  przeciwień-
stwie do Marksa, który pragnął podkopania porządku społecznego 
opartego na wolnym rynku, prawie własności i  ograniczonym 
państwie, John Tamny zachęca do przywrócenia ustroju sprzed 
kluczowych dla poprzedniego stulecia wydarzeń – wielkiego kry-
zysu i dwóch wojen światowych. W rzeczy samej, Tamny nawołuje 
do wzmocnienia sprzyjających wolności i  szansom na prosperitę 
instytucji i  rozwiązań systemowych, które przed wspomnianymi 
nieszczęściami XX wieku zaowocowały niespotykanym wcześniej 
rozkwitem ludzkości. Natomiast w  przeciwieństwie do Keynesa, 
według którego to rząd powinien prowadzić gospodarkę (tak jak 
kierowca prowadzi samochód, co stanowi cel całkowicie nierealny 
do osiągnięcia) poprzez manipulowanie pieniądzem, stopami pro-
centowymi, podatkami oraz wydatkami publicznymi, Tamny prze-
konuje do podjęcia działań odwrotnych – proponuje drastyczne 
obniżenie podatków, radykalne uproszczenie prawa podatkowego, 
pozostawienie decyzji o  wysokości stóp procentowych w  rękach 
rynku (Rezerwę Federalną powierzono by specjalistom z Instytutu 
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Smithsona1), ustanowienie standardu złota celem stabilizacji sys-
temu monetarnego, likwidację wszelkich subsydiów rządowych 
i wreszcie ograniczenie roli państwa do minimum – tak, jak zrobili 
to Ojcowie Założyciele. 

Wielu podziela poglądy Tamny’ego i  stara się urzeczywistniać 
stawiane przez niego postulaty, lecz to Tamny przeprowadza wol-
nościową rewolucję, wykorzystując do tego broń o  największym 
potencjale – tę książkę. Sprawia on, że uznawana za skompliko-
waną, tajemniczą, pełną wzorów i  diagramów ekonomia – dzie-
dzina nauki, którą rzekomo pojąć może jedynie nieliczne grono 
najbystrzejszych umysłów pokroju Janet Yellen i Bena Bernankego 
– staje się zrozumiała dla każdego. Można powiedzieć, że książka 
Tamny’ego daje ekonomii to, co wynaleziona przez Gutenberga 
prasa drukarska dała Biblii – czyni temat wcześniej nieprzystępny 
dostępnym dla wszystkich. Co równie ważne, z dzisiejszymi eko-
nomistami postępuje podobnie, jak Toto z  czarnoksiężnikiem 
z Krainy Oz – unosi kurtynę, ujawniając oszustwo, jakim stała się 
współczesna ekonomia.

Tamny rozumie to, czego tak wiele osób zdaje się dzisiaj nie 
rozumieć – handlując bądź wymieniając się między sobą towa-
rami, podnosimy nasz standard życia. Powiedzmy, że chcesz zająć 
się pieczeniem i sprzedażą ciast. By to zrobić, najpierw musisz zająć 
się handlem, by zdobyć niezbędne do produkcji składniki (jajka, 
cukier, mąkę, śmietanę), sprzęt (na przykład piekarnik i lodówkę) 
oraz narzędzia (jak choćby miarki, miski i tak dalej). Miliardy po-
dobnych transakcji mają miejsce każdego dnia. Gdyby nie handel, 
nadal żylibyśmy w jaskiniach. 

Wymiana barterowa jest niestety bardzo kłopotliwa i nieprak-
tyczna. Pieniądze czynią handel produktami, usługami oraz instru-
mentami finansowymi nieporównywalnie łatwiejszym – stanowią 

1  Instytut Smithsona (Smithsonian Institution) – największy na świecie 
zespół muzeów oraz ośrodków edukacyjnych i badawczych mieszczących 
się głównie w Dystrykcie Kolumbii [przyp. tłum.].
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one prawa do nabywanych rzeczy, podobnie jak żeton otrzymany 
od szatniarza w  restauracji potwierdza prawo do „zdeponowa-
nego” płaszcza. Pieniądze umożliwiają inwestowanie na skalę ma-
sową – a tylko dzięki inwestycjom możliwy jest rozwój oraz dalszy 
wzrost ogólnego standardu życia.

Z każdym kolejnym omawianym zagadnieniem Tamny z wy-
jątkową łatwością obala destruktywne, a szeroko dziś akceptowane 
mity ekonomiczne. Oto kilka przykładów:

1) państwo nie kreuje bogactwa – może je konfiskować, wy-
dawać bądź redystrybuować, nie potrafi go jednak wy-
twarzać. Bardzo często staje natomiast na drodze do jego  
tworzenia;

2) deficyty budżetowe nie są problemem – jest nim poziom 
wydatków rządowych. Nieistotne, czy finansowane są one 
dzięki podatkom, pożyczkom czy sztucznemu kreowaniu 
pieniądza przez bank centralny, rezultat jest zawsze taki sam 
– pozbawia się środków ludzi, którzy je wypracowali. Nie-
uniknionym tego skutkiem są straty oraz nieefektywne wy-
korzystywanie zasobów, w wyniku czego jako społeczeństwo 
stajemy się biedniejsi. Milton Friedman powiedział kiedyś, 
że woli budżet o wartości 1 biliona dolarów z deficytem niż 
zbilansowany budżet o wartości 2 bilionów dolarów;

3) handel jest korzystny niezależnie od tego, czy odbywa się 
w naszej okolicy, w granicach naszego kraju, czy też po dru-
giej stronie kuli ziemskiej. Powszechna wśród ekonomistów 
i polityków obsesja na punkcie międzynarodowego bilansu 
płatniczego to nonsens, na dodatek szkodliwy. Liczy się to, 
czy handel bilansuje się w skali globalnej. Jeśli kupisz parę 
skarpetek z Chin, a chiński handlarz nabędzie za te pieniądze 
akcje amerykańskiej firmy, ekonomiści narzekać będą na de-
ficyt handlu oraz bilansu płatniczego, mimo że ty masz swoje 
skarpetki, a chiński handlarz otrzymał w zamian aktywa fi-
nansowe i obie strony zyskały w wyniku tej transakcji;
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4) oszczędzanie jest pożyteczne. Tworzenie kapitału poprzez 
wykorzystywanie skumulowanych oszczędności obywateli 
jako inwestycji w  przynoszące zyski przedsiębiorstwa jest 
niezbędne. Keynesiści uważają, że oszczędności to pie-
niądze wrzucone do czarnej dziury, które zostaną w  niej 
na zawsze i nie przyniosą gospodarce żadnych korzyści. To 
absurd, jak słusznie odpowiada Tamny. Ludzie kreujący ka-
pitał to bohaterowie, umożliwiający nam wszystkim wyższe 
zarobki oraz dostęp do takich produktów, jak na przykład 
iPod – towarów, o których nawet nam się nie śniło, dopóki 
przedsiębiorcy pokroju Steve’a  Jobsa nie zaoferowali ich 
nam na rynku. 

Postęp wymaga pozbywania się przestarzałych rozwiązań, aby 
zrobić miejsce dla nowych. Powozy konne i samochody są najlep-
szym tego przykładem. Ci spośród nas, którzy dorastali w świecie 
mediów drukowanych, wraz z nadejściem Internetu na własnych 
oczach przekonali się, jak przebiega proces określany przez słyn-
nego ekonomistę Josepha Schumpetera „kreatywną destrukcją”. 
Internet pozwolił milionom ludzi na całym świecie komunikować 
się ze sobą w  czasie rzeczywistym oraz publikować treści, które 
pragną przekazać innym. Dziennikarstwo, dostępność informacji 
i  ciągła debata publiczna rozkwitają jak nigdy wcześniej – a  sta-
nowią one przecież istotę demokracji.

Wzrost innowacyjności to proces chaotyczny. Eksperymentując, 
ludzie odkrywają, które innowacje sprawdzają się, a które nie. Jak 
zauważa Tamny, w Stanach Zjednoczonych istniały już ponad dwa 
tysiące różnych firm produkujących samochody. Fakt ten obrazuje, 
że koncepcja gospodarki, która dzięki nadzorowi rządowych eks-
pertów jest w stanie uniknąć czasów lepszych czy gorszych, faz roz-
woju i spowolnienia, to czysty nonsens. Turbulencje są nieodłączną 
częścią postępu, a  regulacje państwowe uniemożliwiające kapita-
łowi przepływ do sektorów, w których pojawiają się szanse wzrostu, 
obniżają standard życia społeczeństwa. 
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Tamny podejmuje się również wyjaśnienia wielu innych populi-
stycznych sloganów. Tłumaczy na przykład, że zniesienie podatku 
spadkowego – którego domniemaną funkcją jest niedopuszczanie 
do nadmiernej koncentracji bogactwa w rękach niewielkiej części 
społeczeństwa – byłoby bardzo efektywnym krokiem ku większej 
redystrybucji dochodu. Z innej sprzecznej z intuicją analizy Tam-
ny’ego wynika, że outsourcing jest korzystny dla pracowników.

Oto kolejny pogląd, który z pewnością zirytuje niejednego czy-
telnika – dążenie do osiągnięcia niezależności energetycznej jest, 
w  przypadku społeczeństwa amerykańskiego, działaniem nieko-
rzystnym. Jeśli przedsiębiorstwa spoza Stanów Zjednoczonych są 
w  stanie dostarczać nam energię taniej niż przedsiębiorstwa kra-
jowe, powinniśmy im na to pozwolić. Dzięki temu możemy prze-
znaczyć nasze zasoby kapitałowe na finansowanie nowatorskich 
przedsięwzięć, w których to my mamy przewagę nad resztą świata. 
Wielka Brytania porzuciła starania o  samowystarczalność pod 
względem produkcji żywności we wczesnych latach czterdziestych 
XIX wieku, kiedy to zdecydowała się znieść cła nałożone na żyw-
ność importowaną (tzw. ustawy zbożowe). W rezultacie dostęp do 
taniej żywności poprawił sytuację klasy robotniczej, a Wielka Bry-
tania z czasem stała się najpotężniejszym państwem na kuli ziem-
skiej i  odegrała kluczową rolę w  zwycięstwie aliantów w  dwóch 
wojnach światowych – mimo że przez cały ten czas importowała 
żywność z zagranicy.

Książka Tamny’ego zawiera również konkretne wyjaśnienie 
innej arcyważnej kwestii, mianowicie tego, czym dokładnie są 
inflacja i  deflacja. Podpowiedź – inflacja nie oznacza po prostu 
wzrostu indeksu cen konsumpcyjnych, spadek cen nie musi na-
tomiast oznaczać niczego złego, jeśli tylko następuje jako rezultat 
wzrostu produktywności. 

Jak słusznie przekonuje Tamny, handel nie jest jedną z metod 
prowadzenia wojny. Wręcz przeciwnie, handel tworzy warunki dla 
pokoju, przełamuje bowiem bariery między ludźmi (możesz nie 
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lubić swojego sąsiada, ale jeśli nadarzy się okazja, z chęcią mu coś 
sprzedasz) oraz czyni nas wszystkich bogatszymi.

Książka ta stawia też we właściwym świetle katastroficzne wizje 
ekonomicznych czarnowidzów. Nikt nie potrafi przewidzieć prze-
biegu nadciągających rzekomo przyszłych kryzysów, ponieważ nikt 
nie ma pojęcia, jakie będą posunięcia najważniejszych rynkowych 
graczy. Weźmy na przykład kryzys finansowy z 2008 roku. Bańka 
na rynku nieruchomości napompowana przez politykę niskich stóp 
procentowych Fedu zdążyła już pęknąć i gospodarka z bólem do-
stosowywała się do spadków cen oraz ich efektów ubocznych. Tym, 
co zmieniło wewnętrzny kryzys Stanów Zjednoczonych w  glo-
balną katastrofę finansową, były kroki podjęte przez polityków 
z Waszyngtonu. Na początku 2008 roku Departament Skarbu do 
spółki z Fedem zapewniły wsparcie finansowe wierzycielom Bear 
Stearns – dużego, lecz z pewnością nie kluczowego banku inwe-
stycyjnego z Wall Street. Następnie ustanowiono zarząd komisa-
ryczny (w  praktyce nacjonalizację) Fannie Mae i  Freddie Mac2. 
W efekcie zapanowało powszechne przekonanie, że bank Lehman 
Brothers, gracz nieporównywalnie ważniejszy niż Bear Stearns, 
także otrzyma rządowy pakiet ratunkowy – pozwolono mu jednak 
zbankrutować. Kilka dni później w Waszyngtonie ponownie zmie-
niono kurs, przejmując kontrolę nad gigantem ubezpieczeniowym 
AIG. Wobec ogromnego zamieszania i braku konsekwencji w dzia-
łaniach rządu świat finansowy nie wiedział, jak się zachować, i na 
rynkach zapanowała panika. W  następnych miesiącach nikt nie 
miał najmniejszego pojęcia, które instytucje zostaną uratowane, 

2  Federalne Krajowe Stowarzyszenie Hipoteczne (potocznie Fannie Mae) 
i Federalna Korporacja Kredytów Hipotecznych (potocznie Freddie Mac) 
– powołane w  latach trzydziestych XX wieku instytucje dotowane przez 
rząd, udzielające poręczeń na kredyty hipoteczne głównie dla biedniej-
szych Amerykanów, zwłaszcza mniejszości rasowych, celem zapewnienia 
milionom Amerykanów o  przeciętnych dochodach niedrogiego kredytu 
hipotecznego i możliwości posiadania domu na własność [przyp. tłum.].
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a które pójdą na dno. Słynny Troubled Asset Relief Program3, na 
mocy którego rząd wymusił na bankach dokonanie inwestycji ka-
pitałowych bez względu na perspektywy zysków bądź strat, jedynie 
pogorszył sprawy. Te oraz kolejne błędy ze strony biurokratów do-
prowadziły do obecnej sytuacji, kiedy to na skutek skumulowania 
w rękach państwa potężnej władzy hamującej rozwój nasza kule-
jąca gospodarka po dziś dzień nie potrafi nabrać rozpędu. Nikt nie 
mógł przewidzieć takiego przebiegu zdarzeń. Jak zauważa Tamny, 
gdyby zaniechano rządowych interwencji i  pozwolono bankowi 
Bear Stearns upaść, zarząd Lehman Brothers zrobiłby wszystko, co 
w jego mocy, aby uchronić się przed podobnym losem, na przykład 
decydując się na fuzję z innym dużym bankiem.

O  wyjątkowości tej książki stanowi to, że Tamny’emu udało 
się uniknąć specyficznego, wprowadzającego zamęt żargonu na-
ukowego, tak charakterystycznego dla publikacji ekonomicznych. 
Nie pojawiają się tu pretensjonalne, a często zwyczajnie chybione 
aksjomaty ekonomiczne, takie jak „krańcowa skłonność do kon-
sumpcji”, „paradoks gospodarności” (szczególnie szkodliwe key-
nesowskie przekonanie, że oszczędności mogą podkopywać wzrost 
gospodarczy), „niedoskonałość konkurencji w kapitalizmie lesefe-
rystycznym”, „prawo malejącej użyteczności krańcowej”, „zasada 
przyspieszenia” czy „krańcowa skłonność do oszczędzania”.

Tamny nie żywi zazdrości wobec nauk ścisłych, tak powszechnej 
w  środowiskach ekonomicznych. Ekonomiści mają niekiedy ob-
sesję na punkcie wzorów matematycznych i  skomplikowanych 
równań, do których uciekają się, próbując nadać swej dyscyplinie 
prestiż cechujący nauki ścisłe. Równania dają iluzję absolutnej pre-
cyzji i dokładności – lecz przecież zupełnie nie nadają się do opisu 
większości ludzkich zachowań. 

3  Program ubezpieczenia tzw. toksycznych aktywów – plan wsparcia instytucji 
finansowych opracowany przez władze Stanów Zjednoczonych i zatwierdzo-
ny przez George’a W. Busha 3 października 2008 roku celem walki z następ-
stwami trwającego od 2007 roku kryzysu finansowego [przyp. tłum.].
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Posłużmy się przykładem jednego z ćwiczeń zawartych w kla-
sycznym podręczniku uniwersyteckim, nad którym tak wielu z nas 
ślęczało wieczorami – ósmym wydaniu Ekonomii Paula Samuel-
sona: „Jeśli C = a + bY = 200 + 2/3 Y oraz I = Ī = 100, znajdź takie 
Y = C + I = 200 + 2/3 Y + 100, aby Y* = 900. Następnie zwiększ 
Ī o 10 i sprawdź, czy Y* wzrośnie o 30. Ile wynosi mnożnik? Dla-
czego? (Uwaga: Y oznacza produkt krajowy netto w miliardach do-
larów)”. I pomyśleć, że dostał za to nagrodę Nobla!

Tym, co sprawia, że książka Tamny’ego ma potencjał, by stać 
się klasykiem szeroko cytowanym przez następne pokolenia, jest 
błyskotliwe wykorzystanie ciekawych historii ułatwiających zrozu-
mienie najróżniejszych zagadnień ekonomicznych. Dobrze opowie-
dziane anegdoty oraz lekcje, które można z nich wyciągnąć, zawsze 
wzbudzają zainteresowanie. Przeczytasz tu między innymi o Jerrym 
Jonesie i jego szalonej, jak się wydawało dziesiątki lat temu, decyzji 
o kupnie drużyny futbolowej Dallas Cowboys – posunięciu, które 
dzisiaj wydaje się oczywiste, niegdyś zostało jednak niemal jedno-
głośnie wyśmiane przez czołowych ekspertów i inwestorów. Tamny 
przytacza mnóstwo podobnych historii, których bohaterami są 
między innymi Paris Hilton, Larry King, Al Neuharth (założyciel 
dziennika „USA Today”), Michael Bloomberg, J. K. Rowling, Patrick 
Soon-Shiong (zbił majątek dzięki odkryciu przełomowych metod le-
czenia raka) i Bill Rasmussen (założyciel stacji telewizyjnej ESPN). 
Dydaktyczny arsenał Tamny’ego pełen jest interesujących odniesień 
do świata sportu, kina, a nawet serialu telewizyjnego Downton Abbey 
[Opactwo Downton]. Obok spektakularnych sukcesów, Tamny 
analizuje również bolesne porażki – zarówno ludzi, którzy byli się 
w stanie po nich podnieść, jak i tych, którym nigdy się to nie udało; 
z nich także wyciągnąć można pouczające lekcje i wnioski.

Ekonomia nie jest nauką ścisłą, tak jak fizyka, chemia, biologia 
czy inżynieria. Tamny słusznie zauważa, że skupia się ona na meto-
dach, jakimi ludzie dążą do – jak ujął to Abraham Lincoln – „po-
prawy swojego losu”. Co umożliwia realizację tego przyrodzonego 
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człowiekowi pragnienia oraz co stoi na drodze do jego spełnienia? 
Oto zasadnicze pytania, na które ekonomia poszukuje odpowiedzi. 

Wizyta w  dowolnym ubogim rejonie świata pozwala szybko 
zauważyć pokłady przedsiębiorczej energii skupione w  postaciach 
kramarzy handlujących na rogach ulic. Dlaczego aktywność ta nie 
przekłada się na szybki wzrost gospodarczy? Ponieważ hamują go 
ustanowione przez państwo bariery – skomplikowane formalności 
blokujące zakładanie legalnych firm, wysokie opodatkowanie, nie-
respektowanie bądź całkowity brak prawa własności, a wreszcie nie-
stabilne waluty. Właściwą rolą państwa jest stworzenie warunków, 
w których możliwy będzie odbywający się za obopólną zgodą handel 
pomiędzy dorosłymi, świadomymi uczestnikami rynku, a  w  na-
stępnej kolejności – stanie na straży ładu społecznego i przestrzegania 
umów. Nic więcej. Na prosperitę nie będzie trzeba długo czekać.

Niestety ta podstawowa zależność jest notorycznie ignorowana 
lub nawet odrzucana przez gros poważanych ekonomistów oraz 
przywódców politycznych. Dla przykładu, Międzynarodowy Fun-
dusz Walutowy konsekwentnie blokuje wzrost gospodarczy zale-
ceniami dewaluowania waluty i  nakładania wysokich podatków. 
Rozejrzyjmy się dookoła, a  we wszystkich częściach dzisiejszego 
świata znajdziemy rządy, które ustanowiły bariery strukturalne ra-
żąco szkodliwe dla handlu. Obecnie Japonia planuje o 100 pro-
cent podwyższyć podatek obrotowy oraz dodatkowo podnieść 
podatek dochodowy z już wysokiej stopy 30 procent do katastro-
falnych 37 procent. Czy może kogokolwiek dziwić, że ta trzecia 
pod względem wielkości gospodarka świata grzęźnie w stagnacji od 
dwudziestu lat, a teraz właśnie wpada w recesję?

Przełamując fałszywe schematy, które zdominowały współ-
czesną ekonomię, oraz tłumacząc elokwentnie, na czym naprawdę 
polega ta arcyciekawa nauka, Tamny wyświadcza ludzkości nieoce-
nioną przysługę.

Przeczytaj tę książkę. Przyswój sobie jej podstawowe nauki. 
A potem promuj ją na każdy możliwy sposób. Nie trzeba zgadzać 
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się z absolutnie wszystkimi zawartymi w Ekonomii zdrowego roz-
sądku szczegółami, aby przyznać, że dołączy ona do grona klasyków 
ekonomii, takich jak Bogactwo i nędza oraz Knowledge and Power 
[Wiedza i władza] George’a Gildera, The Economy in Mind [Go-
spodarka w umyśle] Warrena Brookesa, The Way the World Works 
[Sposób, w jaki działa świat] Jude’a Wanniskiego oraz wiele innych 
książek, które wniosły ogromny wkład w szerzenie idei wolności 
jako recepty na dostatnią, zapewniającą wszystkim szanse na życie 
w dobrobycie cywilizację. 

Steve Forbes
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Makroekonomia to de facto zwykła tautologia, a w dodatku mit. Do tego 
wyjątkowo szkodliwy, bo podtrzymuje iluzję rzekomo nierozłącznego związku 

prosperity z określonym terytorium, krajem i wydatkami rządowymi.
Reuven Brenner, Labyrinths of Prosperity

Relatywnie słaba gospodarka podkopała pewność siebie 
Amerykanów. Większość najbardziej znanych ekonomi-
stów w  Stanach Zjednoczonych stale powtarza, że przy-

szłość przyniesie jedynie stagnację. Według nich zapomnieliśmy 
już, jak się rozwijać. Wzrost gospodarczy stał się nagle czymś 
trudnym do osiągnięcia1. 

Na szczęście ten dominujący w  świecie ekonomicznym pogląd 
jest fałszywy. Recepta na wzrost gospodarczy jest w zasięgu ręki. Co 
więcej, każdy może ją zrozumieć, w ekonomii nie ma bowiem nic 
tajemniczego. Towarzyszy nam ona w każdej chwili – gdy oglądamy 
telewizję i widowiska sportowe, korzystamy z wybranych produktów 
– przy wszystkim, co robimy każdego dnia. Co dziwne, problem 
ten ma swoje źródło w samym środowisku ekonomistów. Polegając 
w coraz większym stopniu na wykresach, diagramach, niezrozumia-
łych równaniach i innych nieczytelnych wartościach, z elementarnej 
nauki opartej na zdrowym rozsądku uczynili oni niemalże mistycyzm. 

1 Bret Swanson, Tyler Cowen’s Techno Slump, „Forbes”, 27 stycznia 2011.
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Prawda jest taka, że nie ma nic prostszego niż ekonomia, 
a zatem nie ma też nic trudnego w przywróceniu wzrostu gospo-
darczego. Dotyczy to szczególnie Stanów Zjednoczonych. Jako kraj 
składający się z potomków imigrantów oraz samych imigrantów, 
zamieszkiwane są one przez ludzi, którzy w przeszłości zapragnęli 
czegoś więcej – ludzi, którzy porzucili poczucie bezpieczeństwa, 
jakie daje dom i rodzina, po to, by przenieść się w miejsce, gdzie 
od dawna ceniono wolność osobistą i gospodarczą. 

Przedsiębiorcy są z  definicji ryzykantami, a  można przecież 
powiedzieć, że imigranci podjęli ryzyko pod wieloma względami 
największe z  możliwych. Utalentowani i  przedsiębiorczy ludzie 
z całego świata zasiedlili nowy kraj – i nie powinno zaskakiwać, że 
w krótkim czasie uczynili go bogatym. 

Inną cechą wspólną nam wszystkim, która sprawia, że łatwo osią-
gnąć wzrost gospodarczy, jest nieskończoność ludzkich potrzeb. Za-
wsze pragniemy więcej, niż mamy, i fakt, że jesteśmy gotowi wymie-
niać naszą pracę na niezbędne nam żywność, ubrania i schronienie, 
sprawia, że wzrost gospodarczy jest jedynie kwestią usunięcia barier 
blokujących produkcję. Wyjaśnijmy to na możliwie najprostszym 
przykładzie – każdy, kto chce zakupić coś, czego potrzebuje, sam 
musi najpierw zaproponować na rynku coś wartościowego. Wobec 
tego drogą do wzrostu gospodarczego jest stymulowanie podażowej 
strony gospodarki. A rządy mogą stymulować podaż poprzez likwi-
dowanie podatkowych, regulacyjnych, handlowych oraz monetar-
nych przeszkód hamujących działalność produkcyjną. 

Podatki to nic innego jak kara nałożona na pracę. Gdy poli-
tycy proponują podwyżkę podatku dochodowego, tak naprawdę 
oświadczają, że zamierzają podnieść nam koszty codziennego wsta-
wania z łóżka i chodzenia do pracy. Podobne regulacje są po prostu 
podatkiem nałożonym na aktywność gospodarczą – kosztem ro-
bienia interesów. Rzadko zdarza się, by przynosiły pożądane przez 
prawodawców skutki, zawsze natomiast sprawdzają się znako-
micie w roli hamulca wzrostu gospodarczego. Regulacje okradają 


