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„Zgłębianie zagadnień ekonomicznych może być zabawą.  
Klein i Bauman sprawiają, że tym właśnie jest.” 

 

                              prof. N. Gregory Mankiw, Harvard University 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
Nagradzany rysownik Grady Klein połączył swe siły  
z jedynym na świecie ekonomistą-kabareciarzem 
Yoramem Baumanem, by stworzyć tandem, który ponurą 
naukę pozbawił ponurości. Pierwszy tom komiksowego 
wprowadzenia do ekonomii stanowi najbardziej 
przystępne i zabawne wprowadzenie do mikroekonomii 
zawarte na dwustu stronach, jakie kiedykolwiek przyszło 
lub przyjdzie ci czytać. 
 
Bauman wprowadził elementy „komizmu” do „ekonomii”,  
z czego słynie wśród wielu amerykańskich kabareciarzy 
oraz w środowiskach uniwersyteckich w całym kraju,  
a także na świecie (filmik z jego udziałem pt. „Principles of 
Economics, Translated” stał się już kultowy w serwisie 
YouTube). Jako wykładowca akademicki i nauczyciel na 
poziomie szkoły średniej Bauman poznał sposób dotarcia  
z wiedzą do swych uczniów i sprawił, że odpowiada ona 
potrzebom dzisiejszej młodzieży. 

 
Hal Varian, główny ekonomista firmy Google, napisał  
kiedyś, że „nie potrzebujemy ekonomii w całkiem nowy 
wydaniu — musimy jedynie dostrzec to, co jest w niej 
najfajniejszego, to, co tak naprawdę nigdy nie zostaje 
omówione na wykładach”. Właśnie ta książka zbiera w 
całość wszystkie te fajne tematy, które tworzą zręb całej 
dyscypliny naukowej, jaką jest mikroekonomia. Dzięki 
temu, bez wikłania się w zbędne szczegóły, możemy 
poznać istotę drzew decyzyjnych, podstawy teorii gier, 
teorię opodatkowania oraz analizę marginalną. 

 

Aby uczynić to, co jest już fajne, jeszcze fajniejszym  
i zabawnym, niezbędna była ręka wyśmienitego rysownika 
i mistrza komiksu, jakim jest Grady Klein. Obrazek po 
obrazku, strona po stronie jego ilustracje ożywiają suchą 
teorię ekonomii. Połączone wysiłki Kleina i Baumana  
w postaci tego zabawnego i rzetelnie opracowanego 
komiksu stanowią doskonałe remedium na zawroty głowy, 
o które może przyprawić Cię niejedna cegła z dziedziny 
ekonomii stojąca na półkach bibliotecznych... 
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