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Temat pracy  

 

Dobra publiczne a współczesna koncepcja państwa opiekuńczego. Analiza użyteczności 

krańcowej dobra publicznego, na wybranym przykładzie 

 

 

Wstęp 

 

Dobra publiczne, zwane też dobrami społecznymi, to koncept liczący niewiele ponad pół 

wieku1. Sformułowany został w kontekście tzw. trzeciej drogi, czyli rozwiązań ustrojowych 

zmierzających do stworzenia kompromisu między gospodarką rynkową a socjalizmem. Dobra 

publiczne potraktowano jako jeden z podstawowych defektów rynku i sektora prywatnego, 

którego korektą zająć się musi państwo. Państwo takie nazwano państwem opiekuńczym, a 

teorię opisującą dobra publiczne, teorią dóbr publicznych lub ekonomią dobrobytu. Takie 

podejście do publicznego charakteru tych dóbr służy od kilku dekad do uzasadniania 

interwencji gospodarczych dokonywanych przez rząd na wolnym i – zdaniem zwolenników 

koncepcji dóbr publicznych – zawodnym rynku.  

Po chwilowym odejściu od koncepcji państwa opiekuńczego w czasie rządów Ronalda 

Reagana w USA oraz Margaret Thatcher w UK, latach 80. XX wieku, udział rządu w 

kierowaniu gospodarką, a zwłaszcza skutki interwencjonizmu nasiliły się na przełomie XX i 

XXI wieku i budzą coraz więcej wątpliwości i zastrzeżeń. Szczególną okazją do takiej krytyki 

był kryzys finansowy, jaki wybuchł w 2008 roku w Stanach Zjednoczonych i rozciągnął się 

niemal na całą gospodarkę światową. Niektórzy ekonomiści, zwłaszcza przedstawiciele 

szkoły austriackiej, dopatrują się przyczyn załamania gospodarczego w nadmiernych 

wydatkach państwowych oraz, w będącym ich skutkiem, deficycie budżetowym. Instytucją 

umożliwiającą go jest wywoływana przez banki centralne, ekspansja kredytowa. W obliczu 

niechęci społeczeństwa do ponoszenia ciężaru podatków był to najczęstszy mechanizm 

służący m.in. do finansowania interwencjonistycznej polityki rządów.  

Coraz więcej badań wskazuje, że rozrost interwencjonizmu, rosnące podatki, a także 

pogłębiający się deficyt budżetowy, prowadzą do spadku inwestycji, osłabienia tempa 

rozwoju gospodarczego, a tym samym do obniżenia poziomu życia przyszłych pokoleń.  

Niniejsza praca jest wyrazem zaniepokojenia zaistniałą sytuacją, a zarazem próbą 

przedstawienia - na przykładzie dobra publicznego, jakim jest darmowa woda ze studni 

oligoceńskich w Warszawie – mechanizmu jej powstawania. W pracy tej zamierzam także 

poddać krytyce niektóre teorie ekonomii dobrobytu, w tym także samą koncepcję państwa 

opiekuńczego.  

Nie ukrywam, że inspiracją do napisania niniejszej pracy jest, opublikowany w 1974 roku 

słynny esej, Ronalda Coase’a, The Lighthouse in Economics, w którym Noblista szuka 

odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób powstało dobro publiczne w postaci latarń morskich. 

Konkluzją tej pracy jest stwierdzenie, że latarnie morskie (dobro publiczne) wyłoniły się z 

istniejących wcześniej latarń (dóbr) prywatnych. Omawiane w niniejszej pracy dobro 

publiczne w postaci bezpłatnej wody ze studni oligoceńskich w Warszawie, pośrednio 

również powstało dzięki przekształceniu własności prywatnej w publiczną.  

Otwartym pytaniem - wymagającym jednak dalszych systematycznych badań - jest to, czy 

obserwując coraz więcej przykładów dóbr uważanych za publiczne, które de facto takimi nie 

są, nie powinno się dokonać rewizji poglądów dotyczących dóbr publicznych, a tym samym 

opisującej je teorii.  

                                                 
1 Pojęcie to pojawiło się w literaturze ekonomicznej po raz pierwszy w 1958 roku, w kontekście dyskusji nad 

tzw. zawodnością rynku, w pracy Francisa M. Batora (1958). "The Anatomy of Market Failure," Quarterly 

Journal of Economics, 72(3) pp. 351–379). 
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Przedmiot badań  
 

 Podstawowym celem tej pracy doktorskiej jest chęć sprawdzenia, czy niektóre decyzje 

zmierzające do powstania dobra publicznego nie prowadzą przypadkiem do zmniejszenia 

użyteczności i pogorszenia dobrostanu społecznego. Wykazałem to badając powstanie i 

wykorzystanie dobra publicznego, jakim jest woda dostarczana nieodpłatnie ze studni 

oligoceńskich na terenie Warszawy.  

 Studnie oligoceńskie na terenie Warszawy wydają się być dobrym przykładem 

umożliwiającym realizację tego celu. Ponadto analiza decyzji władz administracyjnych 

stolicy o powstaniu i publicznym udostępnieniu dobra publicznego w postaci darmowej wody 

oligoceńskiej oraz badania empiryczne nad eksploatacją i użytkowaniem studni oligoceńskich 

na terenie Warszawy mogą być użyteczne przy analizie efektywności funkcjonowania, 

dominującego w Europie od połowy lat 1950., modelu państwa opiekuńczego, a więc 

systemu, w którym władza polityczna, opierając się na koncepcji zawodności rynku, koryguje 

działania rynkowe. Jedną z najczęstszych form takiej ingerencji korygującej jest produkcja 

dóbr publicznych, takich jak choćby opisane w niniejszej pracy studnie oligoceńskie. 

Niniejsza praca powinna wykazać, czy interwencja rządu doprowadziła, a jeśli tak to w jakim 

stopniu, do podniesienia użyteczności utworzonego dobra publicznego.  

 Pośrednio szukam potwierdzenia prawdziwości, bądź fałszywości, tezy o dominującej we 

współczesnej ekonomii dobrobytu koncepcji wyższości dóbr publicznych nad dobrami stricte 

ekonomicznymi i konieczności korygowania przez rząd/państwo ewentualnych 

niedoskonałości rynku. Tym samym pragnę zweryfikować, czy studnie oligoceńskie 

odpowiadają klasycznej definicji dobra publicznego, i w jakim stopniu tym dobrem są.  

Trwająca od dziesięcioleci dyskusja na temat dóbr publicznych ujawnia wielkie trudności 

ze wskazaniem tzw. ‘czystego dobra publicznego’. Problem ten dyskutowany będzie m.in. w 

rozdziale pierwszym pracy. Biorąc pod uwagę pewne trudności z precyzyjnym uznaniem 

wody oligoceńskiej za własność publiczną, odwoływać się będę w pracy do koncepcji 

„klasycznego dobra publicznego”. Argumentem za takim ujęciem jest powszechna zbieżność 

koncepcji „klasycznej” z deklaratywnym celem powołania zdrojów/studni. Z 

przeprowadzonych wywiadów z osobami zaangażowanymi w powstanie i utrzymanie 

państwowych studni oligoceńskich wynika bowiem, że budując studnie oligoceńskie, 

przedstawiciele administracji dążyli do stworzenia dobra publicznego, którego celem miała 

być poprawa stanu zdrowia. Dyskusja nad tym, czy zamiar ten się powiódł jest jednym z 

ważnych celów niniejszej pracy.  

 

Problem badawczy  
 

 Praca doktorska weryfikuje następujące hipotezy badawcze:  

 

(1) Czy działanie władz Warszawy, polegające na dostarczeniu zdrojów czystej wody 

czerpanej z pokładu oligoceńskiego i darmowe dystrybuowanie jej na terenie miasta 

poprzez system odwiertów, zwanych potocznie studniami, doprowadziło - z punktu 

widzenia teorii i praktyki ekonomii dobrobytu – do podniesienia poziomu 

użyteczności (dobrostanu obywateli) w sensie optimum Pareto; 

(2) Czy zamierzony cel interwencji, a mianowicie poprawa profilaktyki zdrowotnej, został 

osiągnięty (jeśli tak, to w jakim stopniu?) 



5 

 

(3) W przypadku niepotwierdzenia powyższych hipotez, zasadne będzie pytanie, czy 

należy produkcję tych dóbr kontynuować, a jeśli tak, to, w jaki sposób skorygować 

ewentualne błędy interwencji?  

 

Weryfikacji powyższych hipotez służyć będzie: 

 

 poznanie mechanizmu tworzenia badanego dobra publicznego; 

 określenie jego użyteczności i oceny z punktu widzenia klasycznej teorii dobrobytu;  

 identyfikacja niektórych kosztów alternatywnych; 

 zbadanie procesu alokacji zasobów zaangażowanych w tworzenie dobra; 

 zbadanie obowiązującego prawa własności oraz zasad sprawiedliwości społecznej. 

 

Zamierzeniem jest też dokonanie oceny badanego zjawiska z punktu widzenia alternatywnej, 

zdobywającej w ostatnich dekadach coraz więcej zwolenników, austriackiej teorii 

ekonomicznej oraz sformułowania na jej podstawie wniosków i tezy końcowej.  

 

 

Bezpośrednią inspiracją do napisania niniejszej pracy była potrzeba odpowiedzi na pytanie, 

czy nasilającemu się w ciągu ostatnich kilkunastu lat2 interwencjonizmowi, a tym samym 

rosnącej ilości dóbr publicznych dostarczanych przez państwo, towarzyszy adekwatny wzrost 

gospodarczy i prosperita. Innymi słowy, w jakim stopniu, korekta wolnego rynku 

dokonywana przy pomocy interwencji w rynek, służy poprawie sytuacji, a w jakim jest 

przyczyną kryzysów.  

 Analiza procesu powstania i funkcjonowania warszawskich studni oligoceńskich jest 

okazją do poznania mechanizmu tworzenia dóbr publicznych i tych zjawisk i elementów, 

które mogą mieć wpływ na użyteczność badanego dobra. Chciałem w ten sposób znaleźć 

odpowiedź na pytanie, czy budowa studni oligoceńskich, a więc klasycznego dobra 

publicznego: dobra niekonkurującego, z którego konsumpcji nie sposób wykluczyć 

dodatkowego użytkownika, zawsze doprowadza do wzrostu użyteczności, który miałby ją 

uzasadniać.  

 

Cel badań  
 

W związku z powyższym, celem naukowym niniejszej pracy jest odpowiedź na pytanie, czy 

studnie oligoceńskie, które, z punktu widzenia klasycznej teorii dóbr publicznych spełniają 

wymagania ich definicji, są rzeczywiście dobrem publicznym, a jeśli nim nie są, to jaka jest 

tego przyczyna. Sprowadza się to do odpowiedzi na pytanie, czy decyzja 

administracyjna/polityczna o budowie i utrzymaniu w należytym stanie studni oligoceńskich 

była słuszna, czy nie? Tym samym, czy z państwowego charakteru dobra publicznego, musi 

automatycznie wynikać wzrost użyteczności, a w konsekwencji, czy sektor publiczny może 

być efektywniejszy od wolnego rynku?  

Celem badawczym pracy było potwierdzenie na podstawie badań empirycznych, czy w 

przypadku studni oligoceńskich doszło do wzrostu poziomu użyteczności społecznej, a jeśli 

nie, to jakie były tego przyczyny, a także, do jakich konsekwencji ekonomicznych one 

                                                 
2 Mam na myśli okres, jaki nastąpił począwszy od roku 2000 i tzw. kryzysu dot.com. Właśnie wtedy nastąpiło 

nasilenie się monetarnych i politycznych interwencji rządów/państw mających na celu przeciwdziałanie 

tendencjom recesyjnym. Apogeum tej polityki był przełom lat 2007/2008, tuż po kryzysie hipotecznym w 

Stanach Zjednoczonych. Jej skutkiem są m.in. powrót do silnych interwencji proinflacyjnych, monetarnych, do 

stymulowania gospodarek i innych działań mających na celu pobudzenie gospodarek.  
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prowadzą. Można zatem powiedzieć, że badania empiryczne posłużyły weryfikacji naukowej 

teorii dóbr publicznych.  

Aby te cele osiągnąć analizowałem zakres regulacji prowadzących do stworzenia dobra 

publicznego w postaci studni oligoceńskich, szukając tych niedoskonałości rynku, które 

wywołały potrzebę jego powstania. Następnym krokiem było poznanie procesu tworzenia 

własności (kolektywnej) publicznej, tym samym, odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób dobro 

publiczne w postaci nieodpłatnych studni oligoceńskich wydzieliło się z dobra prywatnego. 

Konsekwencją tych badań było określenie tak powstałego dobra publicznego w kontekście 

sprawiedliwości społecznej, a także kompatybilności decyzji administracyjnych z teorią 

ekonomii dobrobytu.  

W końcu, dokonałem oceny dobra publicznego, jakim jest darmowa woda ze studni 

oligoceńskich, z punktu widzenia austriackiej teorii użyteczności i dobrobytu. 

 

Metodologia badań  
 

 Pierwsza część pracy ma charakter teoretyczny i służy wyznaczeniu obszaru teorii ekonomii, 

w którym poruszałem się w badaniach empirycznych opisanych w drugiej części pracy. 

Omawiam w niej, z perspektywy szkoły austriackiej, podstawowe pojęcia wiążące się z teorią 

dóbr, a więc zagadnienie granic zawodności rynku, definicję i teorię dobra publicznego, 

będącego częstą odpowiedzią na zawodność rynku, a także koncepcję użyteczności tych dóbr 

i kryterium jej mierzalności 

Ze względu na ograniczone możliwości kadrowe i finansowe, zredukowałem obszar badań 

empirycznych do ujęcia wody oligoceńskiej przy ul. Dzierzby (Puławska 475) na 

warszawskim Mokotowie. Ten zdrój uznałem za reprezentatywny dla badań, gdyż jest to 

ujęcie o przeciętnej (średniej) wielkości, istnieje już ok. 40 lat, jest eksploatowane i posiadane 

jako własność publiczna. Jest przy tym dobrze znane użytkownikom, uczęszczane, a 

zwłaszcza dobrze widoczne, gdyż znajduje się na dużej działce zlokalizowanej przy 

ruchliwym szlaku komunikacyjnym (ulica Puławska), w niewielkiej odległości od zabudowy 

zwartej (osiedle Ursynów) i osiedli domków jednorodzinnych (Pyry, Jeziorki, Grabów). 

Warunki panujące w wybranym zdroju porównałem z podobnymi ujęciami, różniącymi się od 

badanego charakterem (SGGW, Szpital Praski) oraz formą własności (ujęcia spółdzielni 

Wyżyny na Ursynowie oraz źródła prywatne).  

Systematyczne badania rozpoczęto w październiku 2009 roku i prowadzono do grudnia 

2012 roku. Później także w okresie od listopada 2014 do listopada 2015. Łącznie okres 

bezpośredniej obserwacji objął 46 miesięcy, blisko 860 godzin obserwacji, podczas których 

ankietowano ponad 1790 różnych osób3 – użytkowników studni.  

Przyznać należy, że nie były to badania spójne metodologicznie, gdyż takie 

przedsięwzięcie wymagałoby olbrzymich nakładów finansowych i aparatu technicznego, na 

co nie było mnie stać. Jednakże ze względu na podobieństwo studni oraz mechanizmu ich 

działania, są one reprezentatywne i pozwalają na ostrożne uogólnienia. Tym bardziej, że 

starałem się, aby próbka badawcza była w możliwie największym stopniu zgodna z 

postulatami metodologicznymi przy tego typu badaniach empirycznych. Dlatego, 

przykładowo, sporządziliśmy kalendarz badań, tak, aby statystyczny rok obejmował każdy 

miesiąc, statystyczny tydzień – każdy dzień tygodnia, a statystyczna doba - wszystkie godziny 

(prócz okresu, kiedy studnia jest nieczynna).  

Co prawda szczegółowe badania prowadziłem na obszarze jednego ujęcia/zdroju, przy 

Puławskiej, róg Dzierzby, ale obiekt badawczy wybrałem po gruntownej analizie wielu 

innych ujęć. Dokonując wyboru studni reprezentatywnej wziąłem pod uwagę jej lokalizację, 

                                                 
3 Dokładaliśmy starań, aby ankietowane osoby nie powtarzały się.  
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wydajność i przepustowość. Porównując wybrany obiekt z innymi zwracałem większą uwagę 

na cechy jakościowe niż ilościowe.  

W badaniach uczestniczyło, co najmniej 7 osób, w tym czworo studentów, autor niniejszej 

pracy oraz członkowie jego rodziny. Ich podstawę stanowiła ankieta i nieformalne 

wywiady/rozmowy z użytkownikami studni. Dzięki nim utworzyliśmy portret użytkownika 

studni, jego preferencje i sposoby zachowania się. Uzyskane informacje i wypowiedzi były 

spisywane i opracowywane przez ankieterów.  

Osobny problem – zwłaszcza, gdy chodzi o ujęcia wody należące do sektora prywatnego – 

stanowią wywiady i rozmowy z osobami zajmującymi się budową studni, wydobyciem i 

uzdatnianiem, a także produkcją wody pitnej i jej sprzedażą. Ze względu na obowiązek 

zachowania tajemnicy handlowej część tych wypowiedzi nie ma formalnego potwierdzenia. 

Są to opinie, listy elektroniczne i notatki prywatne, pochodzące od osób, które w branży 

rozlewniczej wody oligoceńskiej pracowały lub nadal w niej pracują. Niektóre, uzyskane tą 

drogą informacje, mają charakter poufny. Głównie dotyczą one kwestii kosztów produkcji i 

cen sprzedaży wód (w tym także wody oligoceńskiej) znajdujących się w obrocie rynkowym. 

Dokonano wszelkich starań by zebrane opinie spełniały wymóg obiektywizmu i niezależnego 

sądu.  

  

Ogólna Struktura i plan rozprawy doktorskiej  

 

WSTĘP 

 

Rozdział I  

Publiczny charakter dóbr publicznych 

 

W rozdziale przedstawiam definicje klasycznych dóbr publicznych, takich jak: obrona 

narodowa, policja, edukacja) 

 

Rozdział II 

Zawodność rynku, jako fundament teorii dóbr publicznych. Analiza argumentów. 

 

W rozdziale przedstawiono definicje zawodności rynku i opisano formy zawodności rynku 

(Gra o sumie zerowej, Redystrybucja, Dobra publiczne, Efekty zewnętrzne, Monopole, Strach 

przed anarchią, Drożyzna i marnotrawstwo, Skutki chciwości i egoizmu. Dokonano też 

przeglądu przyczyn niechęci do rynku 

 

Rozdział III 

Austriacka krytyka paradygmatu własności prywatnej w ujęciu ekonomii dobrobytu 
 

W rozdziale przedstawiono genezę własności prywatnej, relację prawa własności i praw 

człowieka, niektóre kwestie podatkowe dotyczące transferu własności prywatnej do własności 

państwowej (publicznej), a także zagadnienia Interwencjonizmu i socjalizmu.  

 

Rozdział IV  

Austriacka teoria użyteczności a ekonomia dobrobytu 

 

W rozdziale przedstawiono genezę ekonomii dobrobytu, a także koncepcję ludzkie działania, 

 teorię użyteczności, teorię klasy obojętności oraz Nowej Ekonomii Dobrobytu. W dalszej 

części omawiano zarys austriackiej ekonomii dobrobytu (Filary ekonomii dobrobytu, 

Państwo, czyli przymus a rynek, Potrzebny kolektywne vs. potrzeby indywidualne), stawiając 
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na zakończenie części teoretycznej odpowiedź na pytanie, w którym momencie dojdzie 

nastąpi/ł koniec ekonomii dobrobytu? 

  

Rozdział V  

Studnie oligoceńskie: dobro publiczne. Badania empiryczne  

 

Metodologia badań ankietowych i opis opracowanej ankiety 

Portret użytkownika 

Wydajność źródła 

Motywy korzystania 

Woda oligoceńska – właściwości, charakterystyka, wartość (Charakterystyka geologiczna, 

Własności wody pochodzącej z warstw oligocenu, (Ujęcie Szpital Praski, Ujęcie oligoceńskiej 

wody mineralnej „Mazowszanka”, Studnia Spółdzielni Mieszkaniowej „Wyżyny”, Dar natury 

– Częstoniew))  

Charakterystyka mineralna i biochemiczna wody ze studni oligoceńskich (Twardość wody 

(oligoceńskiej, z kranu i z filtra odwróconej osmozy po mineralizacji), Zdrój a inne źródła 

wody, Czynniki ryzyka, patogeny, Alternatywa) 

 

Rozdział VI  

Ekonomika studni oligoceńskich 

  

Uwagi metodologiczne 

Cel badań 

Rachunek kosztów – przesłanki i wnioski empiryczne 
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O oryginalności pracy  

 

 Z dokonanej analizy literaturowej (kwerendy) oraz z informacji uzyskanej w organach 

administracji warszawskiej, a także z instytucji zajmujących się problematyką rozlewnictwa 

wód wynika, że problem, jaki sobie postawiłem jest unikalny. Studnie oligoceńskie będące w 

gestii i władaniu władz administracyjnych Warszawy i województwa mazowieckiego są 

jedynymi eksploatowanymi źródłami tego typu wody w Polsce. Mimo niewielkiej skali tego 

zjawiska jest ono charakterystyczne dla praktyki tworzenia dóbr publicznych w Polsce, 

zwłaszcza że studnie powstawały w różnych okresach historycznych: począwszy od czasów 

rozbiorowych, poprzez II Rzeczpospolitą, okres Polski Ludowej, a także po 1989 roku. Mimo 

entuzjastycznej akceptacji dla studni oligoceńskich, żaden z tworzących je i administrujących 

nimi samorządów nie dokonał analizy dobra, tak z punktu widzenia jego użyteczności 

indywidualnej, jak i całkowitej. W trakcie prawie 5 lat badań nie zetknąłem się z ani jednym 

opracowaniem uzasadniającym celowość (lub jej brak) tworzenia i eksploatacji zdrojów 

oligoceńskich. Przyjęto odgórne, a także intuicyjne i arbitralne założenie, że woda 

oligoceńska jest korzystna dla zdrowia. I ono wystarczyło do uzasadnienia istnienia tego 

dobra. Powstałe w takim sposób dobra publiczne nie są czystymi dobrami publicznymi, a 

nadmiernie normatywny ich charakter prowadzi do przekonania, że nie mają one z nauką i 

teorią ekonomiczną wiele wspólnego. Ma to swoje konsekwencje o charakterze makro. 

Ponieważ władze publiczne zmagają się od pewnego czasu z trudnościami finansowymi, 

czego jednym ze skutków jest głęboki i kosztowny deficyt finansów publicznych, można 

dojść do wniosku, że przeanalizowanie sposobów wydawania pieniędzy publicznych, także w 

obszarze dóbr publicznych, może być wskazówką dla optymalizacji alokacji zasobów 

pochodzących z kasy publicznej. W badaniu sensu interwencji politycznych w gospodarkę 

dopatruję się poprawy gospodarności zarządzania środkami publicznymi, a tym samym widzę 

w niej receptę na kryzys finansów publicznych.  

Wydaje się, że analiza sytuacji studni oligoceńskich może być zaczątkiem ogólniejszej 

dyskusji na temat zasadności uznawania wielu dóbr za dobra publiczne i w dłuższej 

perspektywie może przyczynić się do zmiany polityki na poziomie samorządów lokalnych jak 

i na poziomie państwa. 

Jestem przekonany, że w myśl Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r., art.13 ust.1, niniejszą pracę będzie można 

uznać za oryginalną oraz wykazującą ogólną wiedzę teoretyczną autora.  

 

O dyscyplinie naukowej  

 

Niniejsza praca doktorska prowadzona jest w dziedzinie dyscypliny ekonomii, na co 

wskazuje przedmiot badań, problem badawczy, hipotezy i cele, jak również wymienione 

pozycje bibliograficzne, dotyczące zakresu teorii ekonomicznych, które posłużyły jako 

fundament dla opracowania wniosków.  

  

Zgodnie z klasyfikacją JEL pracę zaliczyć można do działów:  

 

JEL H. Public Economics  

1C, 10P – Nationalization; 

1.2. 19C, 113P – Public administration; 

1.3. 13C – Political economy. 

JEL I. Health, Education and Welfare. 

 2.1. 1C, 8P – Standard of living; 

 2.2. 12C, 102 P – Welfare economics.  



12 

 

Terminy kluczowe  
 

Prezentowane w pracy terminy kluczowe, w zależności od punktu widzenia danej teorii 

ekonomicznej, bywają różnie definiowane. Brak jednej uniwersalnej definicji wynika z faktu 

stosowania przez niektórych ekonomistów sądów wartościujących o charakterze etycznym, a 

więc godzących w kryterium naukowości teorii. Na potrzeby rozprawy doktorskiej przyjąłem 

następujące definicje pojawiających się w niej terminów kluczowych:  

 

Dobro publiczne4 – jest to (1) dobro charakteryzujące się niekonkurencyjnością, co oznacza, 

że z chwilą jego powstania i dostępności na rynku może być konsumowane przez inną osobę 

bez ponoszenia przez nikogo dodatkowego kosztu. Jest ono także (2) dobrem 

niewykluczającym, co oznacza, że potencjalni konsumenci tak wyprodukowanego dobra 

publicznego nie mogą być z jego konsumpcji wyłączeni (wykluczeni)5.  

 

Klasyczne dobra publiczne6 – to zdaniem twórców koncepcji dóbr publicznych są dobra, co 

do których istnieje przekonanie, że wyłącznym ich dostawcą może i musi być państwo. 

Najczęściej należą do nich: obrona narodowa, policja, edukacja powszechna, a ostatnio także 

służba zdrowia. 

 

Niedoskonałość, albo zawodność, rynku – to w przekonaniu zwolenników dóbr 

publicznych, defekt, który sprawia, że w pewnych sytuacjach rynek, który ze swej natury ma 

dążyć do maksymalizacji użyteczności, a jednocześnie optymalnie alokować zasoby, przestaje 

- w sensie optimum Pareto – funkcjonować należycie. Innymi słowy, rynek obniża 

użyteczność i marnotrawi zasoby.  

 

Interwencjonizm – siłowa, nierynkowa – mająca arbitralny, a nie naukowy, czyli wolny od 

sądów wartościujących (Wertfrei) charakter – interwencja państwa, której celem jest korekta 

zawodności rynku. Przykładem takich interwencji jest redystrybucja, monopolizacja, przymus 

podatkowy, inflacja, ograniczanie konkurencji, produkcja dóbr publicznych i inne.  

 

Koszty (korzyści) zewnętrzne7 - kluczowy termin klasycznej ekonomii dobrobytu. Koszty 

zewnętrzne, to niezawinione koszty ponoszone przez osoby B, C, D etc. z tytułu zachowania 

podmiotu A. Korzyści zewnętrzne, to takie działania osobników A, B i C, że korzyść z nich 

odnoszą także jednostki D i E, których nie można (i nie trzeba) zmusić do zapłacenia za 

działania osób A, B i C.  

 

Prywatna własność8 – norma rozstrzygająca konflikty powstałe w sytuacji, gdy różni ludzie 

chcą równocześnie kontrolować to samo dobro. Do konfliktu dochodzi w przypadku dóbr 

ekonomicznych, a więc dóbr rzadkich, bowiem tylko w warunkach rzadkości określonego 

dobra, różne strony mogłyby równocześnie chcieć zdobyć nad nim kontrolę fizyczną.  

                                                 
4 Buchanan James M., The Demand and Supply of Public Goods, Chicago: Rand McNally, 1968; John G. Head 

“Public Goods and Public Policy”, Public Finance 17 (1962). 

Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Ekonomia, Wydanie drugie, zmienione. Wydawnictwo Naukowe 

PWN 2008 (copyright 2006).  
5 Ten drugi warunek nie jest równie ortodoksyjny, co pierwszy. Pewni uczeni, jak np. Knut Wicksell, czy 

Mancur Olson najczęściej go pomijają.  
6 tamże 
7 Olson Mancur, The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, Mss., 

Harvard University Press, 1965, 1971. 
8 Hoppe Hans H., The Economics and Ethics of Private Property, (Auburn Alabama: Ludwig von Mises Institute 

2006; w Part One – Economics, Fallacies of the Public Goods Theory and the Production of Security. 
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Metody zdobywania własności prywatnej9 – (1) na drodze pierwotnego wywłaszczenia 

przy użyciu pracy własnej wobec własności nienależącej do nikogo; (2) poprzez darowiznę 

oraz (3) w transakcjach kupna/sprzedaży/wymiany.  

 

Prawa człowieka10 – prawa opisujące wzajemną relację jednostki i społeczeństwa, służące 

podporządkowaniu jednostki normom społecznym. Z ich charakteru wynika gotowość 

poświęcenie zasady nienaruszalności własności prywatnej na rzecz doktryny praw ludzkich, 

nadrzędnych – zdaniem zwolenników klasycznej ekonomii dobrobytu - wobec praw 

własności.  

 

Demonstrowana preferencja to wolne od przymusu działanie ujawniające prawdziwą 

preferencję człowieka dokonującego wyboru. Preferencje człowieka dedukujemy na 

podstawie jego dobrowolnych wyborów w działaniu. 

 

Użyteczność to wartość, jaką człowiek nadaje jakiemuś dobru. Użyteczność można mierzyć 

jedynie na skali porządkowej, porównując jej miejsce na skali preferencji. Użyteczności nie 

sposób mierzyć kardynalnie. Niemożliwe są także interpersonalne porównania użyteczności.  

 

Zasada Jednomyślności (Pareto)11 mówi, że dobrobyt społeczny (czyli użyteczność 

społeczna), powstały w wyniku dokonania jakiejś zmiany, wzrasta wyłącznie wtedy, gdy 

wskutek tej zmiany nikt nie znalazł się w gorszej sytuacji, a przynajmniej sytuacja jednej 

osobie uległa poprawie. Zasada ta jest podstawowym kryterium naukowości (obiektywizmu) 

teorii.  

 

Austriacka ekonomia dobrobytu to połączenie demonstrowanej preferencji z Zasadą 

Jednomyślności12. Według zwolenników Austriackiej Szkoły Ekonomii, wolny rynek zawsze 

zwiększa użyteczność społeczną, a jednocześnie żadne działania pod przymusem (rząd) nie są 

w stanie zwiększyć użyteczności społecznej. 

                                                 
9 Tamże. 
10 Bała Paweł, Wielomski Adam, Prawa człowieka i ich krytyka. Przyczynek do studiów o ideologii czasów 

ponowożytnych. Fijorr Publishing Warszawa 2008. 
11 Rothbard Murray N., Toward a Reconstruction of Utility nd Welfare Economics w The Logic of Action One: 

Method, Money, and the Austrian School (London: Edward Elgar, 1997). 
12 Tamże.  


