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Przedmowa 
 
 Od ostatniego wydania tego podręcznika upłynęło już dziesięć lat, a w ciągu tej 
dekady wiele się zdarzyło. Jako członek, a następnie przewodniczący Zespołu Doradców 
Ekonomicznych Prezydenta miałem szczęście czynnie uczestniczyć w tych zmianach. 
Niniejsze wydanie zostało napisane z unikatowej perspektywy ekonomisty zajmującego się 
sektorem publicznym, który był zaangażowany w proces decyzyjny nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, lecz również w wielu innych krajach. Po zakończeniu pracy w Białym Domu 
objąłem bowiem stanowisko głównego ekonomisty i wiceprezesa Banku Światowego – 
instytucji, która doradza rządom i wpływa na politykę gospodarczą dotyczącą sektora 
publicznego w krajach rozwijających się. Mogłem w związku z tym brać udział w toczących 
się na całym świecie debatach dotyczących głównych zagadnień, które są tematem tej książki: 
Jaką rolę powinno odgrywać państwo w gospodarce? W jaki sposób powinno ono tworzyć 
swoje programy w różnych dziedzinach, takich jak służba zdrowia, edukacja, ubezpieczenia 
społeczne i pomoc społeczna? Jak powinny być skonstruowane systemy podatkowe, aby 
mogły się przyczyniać do wzrostu efektywności ekonomicznej, a jednocześnie spełniały 
podstawowe normy sprawiedliwości społecznej? 
 Moje doświadczenia potwierdziły wiele poglądów i opinii sformułowanych w dwóch 
poprzednich edycjach książki. Z ogromną przyjemnością obserwowałem, jak koncepcje i 
podejście, które wydawały się tak nowe w czasie, gdy je przedstawiałem w pierwszym 
wydaniu podręcznika, stawały się integralną częścią dominującego sposobu myślenia o 
polityce gospodarczej nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. Coraz 
bardziej utwierdzałem się w przekonaniu, że ten rodzaj analizy, który stosuję w tej książce, 
może mieć – i rzeczywiście ma – znaczący wpływ na poprawę jakości polityki państwa 
wobec sektora publicznego. 
 Ekonomia sektora publicznego nie trwa jednak w bezruchu. Jakkolwiek pewne ogólne 
zasady, stosowane dwie dekady temu, zachowują aktualność do dziś, to jednak w centrum 
zainteresowania pojawiają się nowe zagadnienia, a stare sprawy tracą na znaczeniu. 
Dzisiejsze dyskusje często koncentrują się wokół odmiennych zagadnień niż dziesięć lat 
temu. Nawet język części z tych dyskusji uległ zmianie. W tym wydaniu starałem się nie 
tylko przedstawić zmiany w polityce wydatków publicznych i w prawie podatkowym, ale 
również uchwycić niektóre zmiany w sposobie podejścia i w zestawie zagadnień skupiających 
dziś na sobie największą uwagę. Na przykład coraz większy nacisk kładzie się obecnie na 
zrozumienie przyczyn częstej nieefektywności państwa oraz na sposoby poprawy jego 
funkcjonowania – czyli, używając sformułowania upowszechnionego przez administrację 
prezydenta Clintona, na „przeobrażenie rządu”.  
 Przygotowując niniejsze wydanie podręcznika, przyjąłem podobne główne założenia, 
jak przy pierwszej edycji: pisałem je w przekonaniu, że zrozumienie poruszanych problemów 
jest niezwykle istotne dla każdego demokratycznego społeczeństwa. Do najważniejszych z 
tych problemów można zaliczyć: kształtowanie właściwych proporcji między sektorem 
publicznym i prywatnym, najlepsze sposoby zapewniania komplementarności obu sektorów, a 
także metody zwiększania skuteczności państwa w jego dążeniu do osiągania stawianych 
sobie celów, jakiekolwiek one są. Problemy, którymi zajmuje się ekonomia sektora 
publicznego, mają często silne zabarwienie polityczne; starałem się jednak prowadzić wywód 
w sposób bezstronny, jasno rozgraniczając analizę skutków różnych rodzajów polityki 
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gospodarczej od sądów wartościujących związanych z oceną jej celowości. Co nieuniknione, 
sprawując funkcje, na które mnie powołano, zajmowałem zdecydowane stanowisko w wielu 
rozmaitych kwestiach dotyczących sektora publicznego. Niemniej zawsze starałem się jasno 
przedstawić to, co teoria ekonomii i badania empiryczne mają do powiedzenia na temat 
argumentów każdej ze stron dyskusji, precyzując gdzie – i dlaczego – tak często występuje 
niepewność co do rezultatów stosowania określonej polityki. Na przykład w trakcie rozmów z 
prezydentem dotyczących celowości podejmowania konkretnych działań do moich 
obowiązków należało określenie wszystkich możliwych sposobów postępowania, a następnie 
przeanalizowanie argumentów przemawiających za każdym z nich. W obecnym wydaniu 
książki kontynuowałem starania, aby przedstawić czytelnikom wyważony obraz tych 
nierzadko gorących dyskusji. Pozytywny odbiór dwóch poprzednich wydań przez 
wykładowców reprezentujących rozmaite opcje polityczne wskazuje, że starania te 
zakończyły się sukcesem. Również fakt publikacji wielu zagranicznych przekładów 
podręcznika, począwszy od tak wielkich krajów jak Rosja, Chiny, Japonia, Niemcy, Włochy 
czy Hiszpania, a skończywszy na tak małych jak Łotwa, Turcja czy Czechy, świadczy o tym, 
że ten sposób potraktowania tematu spotkał się z uznaniem nie tylko w Stanach 
Zjednoczonych, ale i w krajach mających do czynienia z zupełnie innymi problemami i 
uwarunkowaniami. 
 Moje doświadczenia, zarówno w Białym Domu, jak i w Banku Światowym, sprawiły, 
że stałem się nawet bardziej świadomy wagi wysiłków zmierzających do upowszechnienia 
wiedzy dotyczącej problematyki ekonomicznej. Demokracja ma szanse powodzenia jedynie 
wówczas, gdy odbywa się poważna publiczna debata nad najważniejszymi aktualnymi 
zagadnieniami polityki państwa. Zbyt często, i w zbyt wielu krajach, nie udaje się prowadzić 
dobrej polityki z powodu braku szerokiego zrozumienia w społeczeństwie istoty 
podstawowych problemów ekonomicznych. Przygotowanie podręcznika akademickiego 
takiego jak ten stanowi zatem zarówno ogromne wyzwanie, jak i wielką szansę; wyzwanie – 
aby przedstawić złożone i trudne koncepcje przy użyciu na tyle prostych pojęć, żeby stały się 
one zrozumiałe dla kogoś, kto ma stosunkowo niewielką wiedzę ekonomiczną (co najwyżej 
taką, jaką się ma po roku zajęć z podstaw ekonomii), a szansę – jeśli się potrafi ją 
wykorzystać – aby wpłynąć na przebieg debaty publicznej. 
 Kwestie, jakimi się zajmuje ekonomia sektora publicznego, należą do najbardziej 
interesujących w całej ekonomii. Służba zdrowia, obrona narodowa, edukacja, ubezpieczenia 
społeczne, programy pomocy społecznej czy też reformy podatkowe – wszystkie te sprawy są 
przedmiotem stałego zainteresowania mediów. Analiza ekonomiczna ma szczególny wkład w 
te debaty. Czy usługi edukacyjne powinny być świadczone przez sektor publiczny? Jakie są 
długookresowe perspektywy programów ubezpieczeń społecznych? Jak obecne propozycje 
reformy podatkowej mają się do naszej wiedzy o tym, kto naprawdę ponosi ciężar podatków i 
co przesądza o efektywności i sprawiedliwości różnych typów podatków? Takie pytania 
nadają kolorytu rozważaniom zawartym w książce i dlatego poświęcam im tyle uwagi. 
 Poddawanie ocenie konkretnych programów dotyczących podatków czy wydatków 
publicznych daje dodatkowe korzyści: uwypukla wagę ich cech konstrukcyjnych. 
Doświadczenia z poprzedniej dekady uczą, że dobre intencje to za mało. Programy odnowy 
terenów miejskich, zmierzające do rewitalizacji naszych miast, przyniosły niechciane 
konsekwencje w postaci ograniczenia podaży mieszkań dla ubogich. Jednym z założeń 
reformy podatkowej z 1986 r. było uproszczenie prawa podatkowego, ale w rzeczywistości 
reforma ta jeszcze bardziej je skomplikowała. Niewiele wskazuje na to, że ulgi podatkowe 
wprowadzone w 1997 r., mające zachęcać do zdobywania wyższego wykształcenia, 
faktycznie osiągnęły swój cel. Używam tego typu przykładów nie tylko po to, aby urozmaicić 
przedstawiany materiał, ale również po to, aby wyrobić u studentów ważny nawyk testowania 



teorii w złożonym otoczeniu, w jakim podejmowane są i wcielane w życie wszelkie decyzje 
dotyczące sektora publicznego. 
 Materiał zamieszczony w tej książce został podporządkowany zasadzie elastyczności. 
Na początku, w części pierwszej i drugiej, wprowadzam podstawowe zagadnienia, szczegóły 
instytucjonalne oraz dokonuję przeglądu teorii mikroekonomii wyjaśniającej rolę sektora 
publicznego. W części trzeciej znajduje się omówienie teorii wydatków publicznych, w tym 
problematyki dóbr publicznych, wyboru publicznego oraz biurokracji, natomiast w części 
czwartej przedstawiam zastosowania teorii w pięciu największych obszarach wydatków 
publicznych w Stanach Zjednoczonych: ochronie zdrowia, obronie narodowej, edukacji, 
ubezpieczeniach społecznych i pomocy społecznej. Część piąta i szósta odtwarzają ten 
schemat w odniesieniu odpowiednio do teorii podatków i ich analizy. Część siódma jest 
poświęcona dwóm kolejnym tematom: po pierwsze, zagadnieniom związanym z podatkami i 
wydatkami stanowymi i lokalnymi oraz podziałowi zadań ekonomicznych między różnymi 
szczeblami administracji, a po drugie, sprawom polityki fiskalnej ze szczególnym 
uwzględnieniem zależności między analizą mikroekonomiczną a wynikami 
makroekonomicznymi. Jedną z głównych zmian, jakie nastąpiły od czasu ostatniego wydania 
tego podręcznika, jest to, że deficyt budżetowy, będący w centrum uwagi dekadę temu, udało 
się przekształcić – przynajmniej w momencie składania książki do druku – w nadwyżkę. 
 Równie dobrą alternatywą dla przyjętego przeze mnie układu książki mogłoby być 
omówienie kwestii podatków przed wydatkami. Części piąta i szósta zostały napisane w taki 
sposób, aby wykładowca chcący od razu po rozdziale pierwszym przejść do rozdziałów o 
podatkach mógł to uczynić bez utraty ciągłości wywodu. 
 Lista osób, którym w tym miejscu chciałbym złożyć wyrazy wdzięczności, jest długa. 
Moi nauczyciele w Amherst College, James Nelson i Arnold Collery, nie tylko pobudzili 
moje zainteresowanie ekonomią, a w szczególności tematami będącymi przedmiotem tej 
książki, ale także dali mi podstawy do dalszych studiów. Pokazali mi również, na własnym 
przykładzie, co oznacza być dobrym wykładowcą; mam nadzieję, że chociaż część tej wiedzy 
znalazła odzwierciedlenie w niniejszej książce. W MIT Dan Holland i E. Cary Brown 
wprowadzili mnie w sformalizowane studia w dziedzinie ekonomii publicznej. Ponownie 
mam nadzieję, że wypracowane przez nich wzorce naukowe – autorska mieszanka polityki, 
teorii i szczegółów instytucjonalnych, znalazły odbicie w tej pracy. Nie do przecenienia 
okazały się uwagi moich kolegów i współpracowników w instytucjach, w których 
pracowałem (MIT, Yale University, Stanford University, Oxford University, Cambridge 
University oraz National Bureau of Economic Research), jak również w agendach rządowych 
(Zespół Doradców Ekonomicznych, Ministerstwo Skarbu, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Energetyki, Agenda Rozwoju Międzynarodowego, Rząd 
Stanu Luizjana, Rząd Stanu Teksas) oraz w organizacjach międzynarodowych (Bank 
Światowy, Interamerican Development Bank, OECD), dla których pracowałem i pełniłem 
rolę konsultanta. Na wymienienie zasługują przede wszystkim: Henry Aaron (Brookings 
Institution), Alan J. Auerbach (University of California w Berkeley), Greg Ballantine (były 
asystent sekretarza skarbu ds. polityki podatkowej), William J. Baumol (Princeton 
University), Charles T. Clotfelter (Duke University), Partha Dasgupta (Cambridge 
University), Peter A. Diamond (MIT), Avinash Dixit (Princeton University), Martin Feldstein 
(Harvard University), Harvey Galper (Brookings Institution), Robert E. Hall (Stanford 
University), John Hamilton (University of Florida), Arnold C. Harberger (University of 
Chicago i University of California w Los Angeles), Charles E. McClure (Hoover Institution; 
były zastępca asystenta sekretarza skarbu), James A. Mirrlees (Cambridge University), Alvin 
Rabushka (Stanford University), Michael Rothschild (Princeton University), Agnar Sandmo 
(Norges Handelshogskole w Norwegii), Eytan Sheshinski (Hebrew University), Nick Stern 
(London School of Economics), Lawrence Summers (Harvard University), a zwłaszcza 



Anthony B. Atkinson (Oxford University), Peter Mieszkowski (Rice University), Ray Kumar 
Sah (University of Chicago) oraz Steven L. Slutsky (University of Florida). 
 Komentarze i sugestie otrzymane od osób, które na podstawie tej książki nauczały, a 
także czytały poszczególne wersje robocze, okazały się ogromnie pomocne w redagowaniu 
tego tekstu. Na szczególne podziękowanie zasłużyli: Donald N. Baum (University of 
Nebraska), Jim Bergin (Queens University), Lawrence Blume (Cornell University), David 
Bradford (Princeton University), Bradley Braun (University of Central Florida), Neil Bruce 
(University of Washington), John Burbidge (McMaster University), Paul M. Carrick (Naval 
Postgraduate School), Donald Cole (Drew University), Paul N. Courant (University of 
Michigan), podpułkownik Floyd Duncan (Virginia Military Institute), Stephen Erfle 
(Dickinson College), J. Eric Fredland (U.S. Naval Academy), Victor R. Fuchs (Stanford 
University), Don Fullerton (University of Texas w Austin), Roger Gordon (University of 
Michigan), William F. Hellmuth (Virginia Commonwealth University), Mervyn King 
(London School of Economics), Laurence J. Kotlikoff (Boston University), Robert J. 
Lampman (University of Wisconsin), Jerry Miner (Syracuse University), Joseph A. Pechman 
(Brookings Institution), Jim Poterba (MIT), Anora Robbins (University of North Carolina w 
Greensboro), Balbir S. Sahni (Concordia University w Montrealu), Catherine Schneider 
(Boston College), Robert Sherry (Keene State College), John Shoven (Stanford University), 
Joel Slemrod (University of Michigan), Anne Winkler (University of Missouri w St. Louis), 
Sun-Tien Wu (Chung Hsing University w Taipei) oraz Qiang Zeng (Tsiing Hua University w 
Pekinie). 
 Drugie wydanie tej książki ogromnie zyskało dzięki zaangażowaniu Karli Hoff, 
pełniącej funkcję mojego asystenta naukowego i jednocześnie recenzenta. Mam nadzieję, że 
obecne, trzecie wydanie utrzymało wysokie standardy jasności, precyzji i przystępności, jakie 
Karla stworzyła w poprzednim wydaniu. W tym wysiłku wspierał mnie zespół świetnych 
asystentów naukowych z University of Maryland: Amy Harris, Kosali Ilayperuma, Steven 
Karon oraz Diana Stech. Szczególne podziękowania należą się Janet McCubbion za jej wkład 
w pierwszą wersję trzeciego wydania. Janet zapoznała się z każdym słowem rękopisu, a jej 
wsparcie okazało się nie do przecenienia. 
 Mój dług wobec Jane Hannaway przekracza zwyczajowe normy wdzięczności 
należnej małżonce, jako że jej uwagi na temat zachowań rządzących, a zachowań biurokracji 
w szczególności, miały zasadnicze znaczenie dla ukształtowania moich własnych poglądów, 
chociaż obawiam się, że mój wpływ na nią był słabszy niż jej na mnie. 
 Na koniec chciałbym gorąco podziękować wyjątkowym ludziom z naprawdę 
znakomitego wydawnictwa W.W. Norton and Company, którzy przyczynili się do owocnej 
realizacji tego projektu. Wyrazy szczególnej wdzięczności kieruję do mojego wydawcy Eda 
Parsonsa oraz jego uzdolnionych asystentów: Marka Andersona i Claire Acher, redaktora 
wersji roboczej Joan Benham, redaktorów książki Kate Barry i Margaret Farley, a także 
korektorki Roseanne Fox. Książka, którą trzymacie właśnie w rękach, zawdzięcza bardzo 
dużo ich znakomitej pracy i zaangażowaniu. 
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