


*    Pod poj ciem �rz d� (ang. government) nale y rozumie  ogólnie ludzi pe -
ni cych s u b  w ró nych instytucjach pa stwowych, a tak e sam  instytucj  
pa stwa. Wtedy, gdy oczywiste jest, e chodzi o konkretny aspekt s owa govern-
ment, lub je li wymagaj  tego wzgl dy stylistyczne, t umacz  je jako �pa stwo�, 
�w adza�, �rz dz cy� itp. W pozosta ych przypadkach government t umacz  
jako �rz d� pozostawiaj c interpretacj  Czytelnikowi (przyp. t um.).

I. Wst p

Niewiele jest zagadnie  ekonomicznych, które by yby bardziej 
zagmatwane i wokó  których naros oby wi cej nieporozumie , 
ni  na temat pieni dza. Wci  wybuchaj  spory dotycz ce �trud-
nego� i � atwego� pieni dza roli Systemu Rezerwy Federalnej  
i ministerstwa finansów, k ótnie o ró ne wersje standardu z ota  
itd. Czy rz d* powinien pompowa  pieni dze do gospodarki, czy 
wypompowywa  je z niej? Które ministerstwo powinno si  tym 
zajmowa ? Czy pa stwo powinno zach ca  do zaci gania kredy-
tów, czy powstrzymywa  od tego obywateli? Czy powinien by  
przywrócony standard  z ota? Je li tak, to po jakim kursie? Takim 
i wielu podobnym pytaniom nie wida  ko ca. 

Niewykluczone, e ta istna wie a Babel pogl dów na zagad-
nienie pieni dza wyrasta ze sk onno ci cz owieka do �realizmu�, 
tzn. do tego, eby zajmowa  si  wy cznie bie cymi problemami 
politycznymi i gospodarczymi. Gdy zanurzymy si  ca kowicie 
w problemach ycia codziennego, przestajemy rozró nia  zagad-
nienia podstawowe, zapominamy o fundamentalnych pytaniach. 
Wkrótce kwestie zasadnicze znikaj  z pola naszego widzenia, 
a w miejsce konsekwentnie wyznawanych pryncypiów pojawia 
si  bezcelowe unoszenie si  z pr dem wydarze . Cz sto potrzeb-
na nam jest nowa perspektywa, dzi ki której na sprawy codzienne 
mo emy spojrze  z pewnego dystansu i lepiej je zrozumie . Jest 
to szczególnie widoczne w przypadku naszej gospodarki, w któ-
rej wzajemne relacje maj  natur  tak z o on , e konieczne jest 
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wyizolowanie kilku wa nych czynników, przeanalizowanie ich, 
a nast pnie prze ledzenie, w jaki sposób funkcjonuj  one w skom-
plikowanym wiecie. Temu mia a s u y  �ekonomia Crusoe �, ulu-
biona metoda klasycznej ekonomii. Analiza dzia a  Crusoe i Pi -
taszka na bezludnej wyspie, wy miewana przez krytyków jako 
nieprzystaj ca do wiata wspó czesnego, pe ni a w rzeczywisto ci 
bardzo po yteczne zadanie, polegaj ce na koncentrowaniu uwagi 
na podstawowych aksjomatach dotycz cych dzia ania ludzkiego. 

Zagadnienie pieni dza jest prawdopodobnie najbardziej za-
wik anym problemem w ekonomii i dlatego do jego rozpatrzenia 
niezb dna jest odpowiednia perspektywa. Ponadto pieni dz jest 
sfer  gospodarki, która zosta a najbardziej pogmatwana i nazna-
czona przez wielowiekowe ingerencje rz du. Wielu ludzi � wielu 
ekonomistów � stoj cych normalnie po stronie wolnego rynku 
zatrzymuje si  przed problemem pieni dza. Uwa aj , e pieni dz 
jest czym  szczególnym; za jego poda  musi by  odpowiedzialny 
rz d i rz d musi go poddawa  regulacjom. Pa stwowej kontroli 
nad pieni dzem nigdy nie traktuj  jako interwencji na rynku; nie 
do pomy lenia jest dla nich wolny rynek  w sferze pieni dza. Rz -
dy musz  bi  monety, emitowa  banknoty , ustanawia  �prawny 
rodek p atniczy�, powo ywa  do ycia banki  centralne, pompo-

wa  i wypompowywa  pieni dze, �stabilizowa  poziom cen� itd. 
Z historycznego punktu widzenia, pieni dz by  jedn  

z pierwszych rzeczy kontrolowanych przez rz d, a wolnorynkowa 
�rewolucja�, która mia a miejsce w XVIII i XIX wieku, nie naru-
szy a prawie w ogóle sfery pieni dza. Najwy szy wi c czas, e-
by my z uwag  przyjrzeli si  yciodajnemu krwiobiegowi naszej 
gospodarki, jakim jest pieni dz. 

Przede wszystkim postawmy pytanie: Czy pieni dz mo e 
podlega  zasadom wolno ci? Czy mo emy mie  wolny rynek  
pieni dza , podobnie jak mamy go w przypadku innych towarów 
i us ug? Jak wygl da by taki rynek? Jakie s  skutki ró nych ro-
dzajów pa stwowej kontroli nad pieni dzem? Je li opowiadamy 
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si  za wolnym rynkiem w innych dziedzinach, je li chcemy, by 
rz d przesta  narusza  nietykalno  osobist  i prawo w asno ci, to 
naszym najwa niejszym zadaniem staje si  zbadanie mo liwo ci 
i sposobów funkcjonowania wolnego rynku pieni dza. 


