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Jeżeli ludzie rozumieliby naszą bankowość i system 
monetarny, wierzę, że przed jutrzejszym rankiem 
wybuchłaby rewolucja.

Henry Ford
przemysłowiec
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WPROWADZENIE

Burzliwe czasy, w  jakich przyszło nam żyć (rok 2022), wprowa-
dziły wiele chaosu i zamieszania w naszym życiu. Z wielu źródeł 
bombardowani jesteśmy informacjami o  inflacji, rosnących sto-
pach procentowych, niedoborach żywności, trudno dostępnych 
surowcach i o wojnie Rosji z Ukrainą. Boleśnie odczuwamy wzrost 
cen praktycznie wszystkich towarów i usług. Politycy z jednej stro-
ny sceny politycznej mówią, że przyczyną problemów jest wojna, 
a politycy z drugiej strony tej sceny, że jednak rozdawnictwo i pro-
gramy socjalne. Prezes Narodowego Banku Polskiego co miesiąc 
tłumaczy, że nie mamy się już czego obawiać, bo drożyzna już nam 
nie grozi, a Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny podnosi stopy 
procentowe.

 W tym samym czasie nam wszystkim żyje się coraz trudniej. 
Problemy ekonomiczne nasilają się i być może dotykają już właś-
nie Państwa. Możliwe, że brakuje Wam już pieniędzy na spłatę rat 
i zapłatę wszystkich rachunków, uregulowanie wszystkiego tak, aby 
pozostało jeszcze coś na życie. Możliwe, że prowadzicie firmę i co-
raz dotkliwiej odczuwacie skutki zatorów płatniczych oraz wyso-
kich podatków. Prawdopodobnie wiele osób zastanawia się teraz, 
czy podpisać z bankiem aneks i wybrać dla swojego kredytu opro-
centowanie stałe – dosyć wysokie, ale uchronić się jednak przed 
kolejnymi podwyżkami, czy pozostać przy starej formule. Komu 
wierzyć? Kiedy raty zaczną w końcu maleć? Jak długo będzie trwało 
to zaciskanie pasa?

W książce tej dokładnie omówię wszystkie najważniejsze przy-
czyny wzrostu cen oraz wytłumaczę, dlaczego naszym problemem 
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nie jest nadmiar, lecz niedobór pieniądza. Wyjaśnię i uzasadnię, 
dlaczego wielki kryzys dopiero przed nami, a działania rządu i Rady 
Polityki Pieniężnej do spółki z bankami popychają nas ku przepaści. 
Od razu również zaznaczę, że większości problemów, jakie się przed 
nami piętrzą, możemy bardzo łatwo uniknąć i wcale nie musimy 
iść ku kryzysowi. Wiedzę będę wprowadzał stopniowo, proszę więc 
o cierpliwość, gdyż nie da się wytłumaczyć wszystkiego od razu. 
Na początku będę jedynie komunikował pewne stwierdzenia po 
to, aby w dalszej części książki je wyjaśniać i uzasadniać. Niektóre 
z postawionych w tej książce tez mogą wydawać się Państwu nie-
zgodne z tym, co już wiecie o gospodarce i ekonomii; będzie to 
spowodowane tym, że są one sprzeczne z tezami, jakie głoszą poli-
tycy i eksperci, których możecie Państwo oglądać w telewizji. Nie 
mniej proszę czytać dalej – z czasem wszystko będzie się stawać 
coraz bardziej oczywiste i zrozumiałe. Zdobytą w tej książce wiedzę 
śmiało też proszę konfrontować z otaczającą nas rzeczywistością.


