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Problem definiowania dobrobytu i wartości w ekonomii i jego 
znaczenie dla polityki gospodarczej 
 
 Metodologia ekonomii jako nauka o sposobie tworzenia wiedzy ekonomicznej, ma 
wpływ na to, w jaki sposób i w oparciu o jakie założenia tworzone są nowe modele 
i teorie ekonomiczne. Te z kolei modele służą polityce gospodarczej do tworzenia z jej 
strony modeli działań polityczno-gospodarczych2.  
 Celem tego opracowania jest skupienie się na podstawach metodologicznych 

rozumienia kluczowych pojęć, na jakich opiera się większość teorii tj. dobrobyt 
i wartość. W opracowaniu autorka próbuje wykazać, że dotychczasowe ujmowanie 
tych pojęć nie odpowiada ani ich faktycznemu pojmowaniu3, ani też nie było racji 
ograniczenia zawartości tych pojęć w taki sposób w procesie dedukcyjnym. Innymi 
słowy dobrobyt i wartość (względnie użyteczność) są obecnie rozumiane w ekonomii 
głównego nurtu w sposób, który nie odpowiada ani empirycznej obserwacji 
(faktycznemu rozumieniu i funkcjonowaniu tych pojęć), ani też okrojenie tych pojęć 
nie było uzasadnione w procesie ich wyprowadzania z twierdzeń ogólnych (dedukcja).  
 Aby wykazać problematyczność takiego stosowania tych pojęć i potrzebę 
przywrócenia im znaczenia zgodnego zarówno z obserwacją jak i  spójnego 
z podstawowymi aksjomatami ekonomii (ekonomia, jako nauka, której celem jest 
wyjaśnianie procesów powiększania dobrobytu przy ograniczonych zasobach), autorka 
skupia się najpierw na kwestiach ontologicznych i epistemologicznych – czyli nad 
tym, co bada ekonomia, a więc jakie fenomeny (ontologia) są dla niej przedmiotem 
badania (problem ontologiczny) i jakich metod używa, aby dojść do poznania 
(problem epistemologiczny). Zostanie wskazane tutaj również znaczenie takich 
podejść jak pragmatyzm oraz konstruktywizm społeczny, nielicznych z podejść 
poruszających problem ontologii.  
 To, jak istnieją przedmioty badania (ontologia) częściowo oddziałuje na sposoby 
poznawania tych fenomenów (epistemologia), oba natomiast wpływają na sposób 
rozumienia przedmiotów badania. Tak, więc również, przekonanie, co do sposobu 

                                                      
2 Niestety są one często redukowane w dyskusji ekonomicznej do problemu najbardziej 
efektywnych instrumentów przy danych celach. 
3 Czyli nie mogło zostać dokonane w drodze indukcji, a więc obserwacji.  
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istnienia takich zjawisk jak dobrobyt i kategorii j ak wartość i sposobów ich 
poznawania wpływa na sposób ich definiowania. Skoncentrowano się zatem nie tylko 
na tym jak ostatecznie jest definiowane pojęcie, ale na tym, co właściwie miało 
opisywać i po co. Konsekwencją (lub skutkiem) rozumienia pojęcia dobrobytu, jest 
sposób rozumienia wartości4. Zostanie wskazana problematyka realnego rozumienia 
tego terminu i tego, co właściwie mierzy.  
 W celu wykazania prawdziwości powyższych spostrzeżeń, zostaną przedstawione 
na początku różnice między empirycznym rozumieniem „dobrobytu” i „warto ści” 
a jego ujęciem w teorii ekonomii. Będą wskazane możliwości innego rozumienia 
dobrobytu bliższego rzeczywistości5. Następnie zostaną wskazane problemy natury 
logicznej, jakie występują w sposobie jego definiowania przez ekonomię głównego 
nurtu 6 – a więc  wątpliwości dotyczące dedukcyjnego dochodzenia do ujmowania 
tego terminu. Wreszcie zostaną wskazane skutki takiego definiowania tych 
terminów dla teorii ekonomii. Skupiono się tu jedynie na jednym wybranym 

                                                      
4 Rozumienie obu terminów jest ze sobą ściśle powiązane – gdyż dobrobyt może być określany 
jako wartość lub użyteczność tego co posiadamy lub konsumujemy. Może też odnosić się do 
tego, czym się stajemy poprzez nasze wybory w perspektywie długookresowej. Na płaszczyźnie 
materialnej – dokonujemy wyborów mających swoje konsekwencje dla naszej przyszłości i 
wybierając dziś mamy na uwadze również nasz stan w przyszłości. Coś może dla nas mieć 
zatem wartość w chwili bieżącej – jak alkohol lub fast-foody, czy nawet narkotyk, natomiast z 
perspektywy dalszego życia, te dobra są antydobrami. Problem polega tutaj jednak na tym, na 
co wskazuję później, że wartość odłożona w czasie ma dla nas mniejsze znaczenie niż aktualna. 
Aspekt wyboru w kontekście całego życia ma znaczenie także dla innych wyborów – np. 
długości czasu pracy i jest uwzględniany przez liczne teorie ekonomiczne. Należy pamiętać 
jednak o tym, że jest to aspekt perspektywy całościowej – filozoficznej postrzegającej 
człowieka jako byt, który aktualizuje siebie, poprzez swoje wybory. Jest to zagadnienie 
omawiane już przez Arystotelesa, który twierdził, że stan eudajmonii osiągamy właśnie poprzez 
wybory. Takie zdanie zostało szczególnie zaostrzone przez egzystencjalistów, dla których 
człowiek wybiera właśnie siebie, stając się poprzez swoje wybory sobą. To co rozumiemy jako 
dobrobyt wpływa też na pojmowanie wartości. To co przyczynia się do wzrostu dobrobytu jest 
wartością, to zaś co powoduje jego ograniczenie jest przeciwieństwem wartości.  
5 Dlatego tak ważny jest problem ontologiczny, czyli to, czym jest rzeczywistość, którą 
badamy.  
6 Można zaliczyć do niej takie szkoły ekonomiczne, do których należą m.in. teoretycy agencji 
(agency theorist), szkoła chicagowska (chicago school), konstytucyjna ekonomia polityczna 
(constitutional political economy), nowa ekonomia instytucjonalna (new institutional 
economics) jak też teoria publicznego wyboru (public choice theory).  
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problemie z powodu ograniczoności miejsca7, tj. rozbieżności między teorią wzrostu i 
rozwoju8.  
 W ostatniej części zostanie wskazane, jakie znaczenie ma ujęcie teorii wzrostu 
dla polityki gospodarczej. Koncentrujemy się na osiąganiu wzrostu zmiennej, która 
mierzy tylko część faktycznego wzrostu dobra, poprzez środki i metody, które 
orientują się na zwiększanie nieefektywnej części, rozwijanej przy pomocy zużywania 
zasobów naturalnych, zbliżającej nas do kryzysu cywilizacyjnego. Wskazany zostanie 
tu też problem niekonsystencji między polityką gospodarczą a teorią ekonomii, która 
wszak miała służyć polityce gospodarczej w obecnym ujęciu. W praktyce zmierza się 
bowiem do rozszerzenia definicji wzrostu a zwłaszcza rozwoju, co nie idzie w parze z 
teorią9.  
 W podsumowaniu zostaną wskazane korzyści praktyczne wynikające ze zmiany 
podejścia do rozumienia tych terminów w praktyce – zwłaszcza, jeżeli chodzi o 
aktualne wyzwania dla polityki gospodarczej i modele rozwoju gospodarczego 
uwzględniające zachodzące zmiany, jak też możliwości dalszych prac nad tym 
tematem pogłębiających rozumienie problemu, które mogą ułatwić zastosowanie 
takich teorii w praktyce. 
 
1. Kwestie epistemologiczne i ontologiczne 

 W tej części opracowania skoncentrowano się na bliższym określeniu tego, co bada 
ekonomia (ontologia), w jaki sposób (epistemologia) i w jakim celu (pragmatyzm, 
ekonomia stosowana). Pozwoli to na lepsze zrozumienie badanych pojęć i ich 

                                                      
7 W kolejnych planowanych przeze mnie publikacjach pojawi się możliwość prześledzenia 
dalszych przykładów. 
8 Teoria wzrostu i rozwoju zajmuje się najpełniej zagadnieniem powiększania dobrobytu. 
9 Chodzi tu o to, że zajmując się praktyczną polityką gospodarczą, próbuje się rozszerzać 
definicję wzrostu gospodarczego o takie elementy, które bardziej odpowiadają temu co 
społeczeństwo i jego jednostki uważają za dobrobyt. Przykładowo ostatnio coraz większą wagę 
przywiązuje się do jakościowych elementów wzrostu gospodarczego - zwłaszcza kwestii 
związanej z trwałością tego wzrostu, jak też podziałem (rozumianym, jako nie tylko rozkład 
dochodu w społeczeństwie, ale także kwestie trudniej mierzalne jak równouprawnienie czy 
równość szans). Te cechy wzrostu dochodzą do głosu nie tylko w ostatniej strategii Europa 
2020, ale już wcześniej w ramach tzw. Millenium Goals – celów milenijnych 
(por. http://www.unmillenniumproject.org/reports/goals_targets.htm). W poczuciu ogólnym te 
elementy zwiększają poczucie dobrobytu, ale nie odpowiadają już wizji człowieka, stworzonej 
przez ekonomię neoklasyczną – według tej teorii dobrobyt człowieka nie zależy od wzrostu 
dobrobytu  innych osób, ani przyszłych generacji.  
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charakteru. Jeśli ekonomia bada dobrobyt, to ex definitionem jest to zjawisko 
wielowymiarowe obejmujące wiele płaszczyzn życia człowieka o charakterze 
niematerialnym.  
 W tym celu należy się przyjrzeć początkom nauki ekonomicznej. Pierwsze jej 
ujęcie stworzył Arystoteles wskazując na ekonomię jako na naukę, która może być 
porównana do prowadzenia gospodarstwa domowego. Celem podejmowanego 
działania jest osiągnięta przy jego pomocy szczęśliwość. Celem nie jest zatem 
maksymalizacja dochodu, ale optymalny stan szczęśliwości – zgodnie ze złotą regułą, 
dla której stan optymalny, to taki, który możemy określić „nie za dużo i nie za mało”10. 
Droga do jego osiągnięcia odbywa się poprzez realizowanie cnót, które są niczym 
innym jak pewnym działaniem, zachowaniem, podjętym świadomie i ukierunkowanym 
na eudajmonię, a więc dobrobyt, który jest właśnie definiowany poprzez sposób 
postępowania, a nie poprzez konkretne cele11. Dlatego na przykład tzw. cnoty  
charakterologiczne  są podstawą  działania  osób ze  względu na same te cnoty, a nie 
dla osiągnięcia konkretnych celów. I tak, jeżeli ktoś jest uczciwy, to nie powinno to 
zależeć od okoliczności i opłacalności, ale być niezależne od nich. Mimo, że takie 
działanie mogłoby zostać uznane za nieefektywne, ponieważ może łączyć się z 
koniecznością poniesienia pewnych kosztów, w długim okresie czasu jest ono jak 
najbardziej racjonalne, co najczęściej ludzie po prostu czują12.  
 Ekonomia jest zatem szczególną częścią filozofii stosowanej, która ma człowiekowi 
pozwolić na osiągnięcie szczęśliwości definiowanej przez sposób dochodzenia do niej, 
a więc cnoty. Wyprowadzanie z teorii ogólnej teorii szczegółowej oznacza również 
konieczność sprecyzowania obszaru, do którego zawężamy nasz ogląd rzeczywistości. 

                                                      
10 Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, Warszawa 2007.  
11 Czytelnik może się zdziwić znakiem równości postawionym między szczęśliwością i 
dobrobytem, które wynika z innego pojęcia szczęścia w różnych czasach. Szczęście było u 
klasyków rozumiane jako stan spełnienia człowieka, w mniejszym natomiast stopniu związane 
było z chwilowym zaspokojeniem potrzeb, który to sposób rozumienia jest obecnie narzucany 
przez media. Dobrobyt jest zatem czymś, co można osiągnąć w całym życiu, a nie jedynie w 
danej chwili. Nasze wybory obejmują zatem dłuższy horyzont czasowy. Nie oznacza to, że 
uwzględnianie konsumpcji potem i konsumpcji teraz, a więc użyteczności teraz i potem, jest 
pomijane przez ekonomię neoklasyczną, nie ma to jednak tego wymiaru, jak miało to w 
koncepcjach filozoficznych. Oznacza natomiast, że nawet w koncepcjach ekonomicznych, 
dobrobyt nie jest jedynie krótkookresową kategorią, przypisywaną potocznie poczuciu 
szczęśliwości.  
12 Por. T. Airaksinen, Presuppositions in Empirical Ethics, "Homo Oeconomicus" 2008, 
Vol.25, No. 3, s. 399–412.  
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To nasze zawężenie dotyczy zagadnień związanych z produkcją, konsumpcją i 
wymianą, które należą do procesu ekonomicznego. Człowiek  osiąga  szczęśliwość, 
gdy postępuje w ramach procesów produkcji, konsumpcji i wymiany w sposób 
cnotliwy, a więc w z zgodzie z pewnymi regułami.13 Wypracowanie w sobie zachowań 
zgodnych z tymi regułami, prowadzi nas do stanu powszechnie uważanego za stan 
szczęśliwy – eudajmonii14. Eudajmonia i cnoty są ze sobą ściśle powiązane i wpływają 
na siebie wzajemnie – to, co uważamy za stan szczęśliwości ulega zmianom, w pewien 
sposób modyfikując drogi dochodzenia do niego.  
 Ekonomia powinna zatem dążyć do wypracowania takich reguł dla gospodarki 
(reguł gry), które pozwalają jednostkom zachować się racjonalnie – a więc dążyć do 
eudajmonii (w języku ekonomii określanej, jako dobrobyt), czyli postępować w 
zgodzie z pewnymi regułami (cnotliwie)15. Ekonomia określając tak cel swoich badań 
nie może go tracić z oczu. Nie zajmuje się bowiem opisem relacji producent-
konsument, ale działań podejmowanych przez podmioty, jako jednostki i zbiorowość, 
intencjonalnych i ukierunkowanych na cel – szczęśliwość. Badanie zjawisk 
ekonomicznych  jako  obiektów stałych i niezmiennych oraz  nie uwzględniające   tego 
ukierunkowania podmiotów na szczęśliwość oznacza zaprzeczenie celowi poznania.  
 Jednocześnie ekonomia powinna się zajmować analizą faktycznych zachowań. 
W ten sposób łączyłaby elementy normatywne – określające jak powinno być, by 

                                                      
13 Notabene, szkoła neoklasyczna uważa, że człowiek dochodzi do szczęścia również przy 
pomocy stosowania się do tych reguł, są one jednak dalekie od racjonalności, o czym będzie 
mowa w punkcie drugim opracowania.  
14 Eudajmonia wg myśli Arystotelesa nie jest bowiem indywidualnie pojmowanym stanem.  
15 Z prostej obserwacji widzimy, że jest to często utrudnione. Przykładowo, gdy pracownik 
widzi że pewien segment firmy produkuje towar lub usługę, niezgodnie z przyjętymi 
standardami, szkodliwy dla konsumenta, w sytuacji braku np. instytucji umożliwiającej 
zgłoszenie tego problemu wewnątrz przedsiębiorstwa, będzie miał pokusę do zachowania tej 
informacji dla siebie, co przyczyni się do strat konsumenta, a w dłuższym okresie też strat 
samej firmy. Większa transparencja operacji finansowych grozi mniejszym zyskiem, co 
prowadzi do ograniczenia transparencji, jednocześnie jednak jest korzystna nie tylko dla 
klienta, ale dla całego systemu finansowego, w tym też dla samego banku ograniczając ryzyko. 
Zaostrzenie wymogów co do jej przestrzegania powoduje, że coraz więcej banków je 
wprowadza, co znowu ma korzystny wpływ na wszystkie podmioty i ułatwia zatem podmiotom 
postępowanie w zgodzie z regułami. Osoby racjonalne uznałyby taką regulację za prawidłową 
(można przyjąć, że każdy by powiedział, nie wiedząc czy transakcja będzie go dotyczyła czy 
nie, że pełna informacja o produkcie jest racjonalna). Krótkookresowa „racjonalność” 
ekonomiczna, będąca niczym innym niż chciwością (odejście od zasady złotego środka), 
okazuje się być nieracjonalna.  
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postępowanie jednostek było możliwie racjonalne (jest to m.in. postulat Homana, 
twórcy tzw. etyki ekonomicznej16), z elementami deskryptywnymi, – określającymi 
jakie faktycznie zachowania występują w społeczeństwie i w jaki sposób można na nie 
wpływać poprzez regulacje.  
 Ekonomia neoklasyczna dąży do wypracowania takich reguł, ale nie 
odzwierciedlają one rzeczywistości i nie są efektywne17.  
 W ramach podejścia normatywnego ekonomia neoklasyczna przyznaje 
pierwszeństwo zachowaniom (zasada maksyminowa jest uznawana za zasadę 
racjonalną, czyli wartościową), które okazują się zarówno nieracjonalne dla 
jednostki18, jak i dla społeczeństwa19.  
 W ramach podejścia pozytywnego (często stawianego na jednej płaszczyźnie z 
deskryptywnym) buduje ona modele zjawisk gospodarczych, wychodząc od wyżej 
wymienionych założeń. Ponieważ nie przystają one do rzeczywistości i sprzeczne są z 
innymi przekonaniami, przede wszystkim w obrębie innych nauk społecznych (jak na 
przykład socjologia czy psychologia20), konieczna jest ich modyfikacja21. Ma ona 

                                                      
16 Por. na przykład K. Homann, Rationalität und Demokratie, Mohr, Tübingen 1988, K. 
Homann, Wirtschaftsethik der Globalisierung, Mohr Siebeck, Tübingen 2005; K. Homann; F. 
Blome-Drees, Wirtschafts- und Unternehmensethik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992. 
Powstaje tu zagrożenie nadmiernej regulacji, która może osłabić przejmowanie 
odpowiedzialności przez podmioty. 
17 Na przykład maksymalizacja zysku i tzw. materialnej użyteczności nie jest efektywna ani dla 
jednostki ani dla całego społeczeństwa, na co wskazują m.in. anomalie naszych czasów. 
18 Na przykład alkoholik maksymalizujący własną użyteczność zgodnie z własnymi 
preferencjami (takie założenie przyjmuje się w ekonomii neoklasycznej, w której przyjmowane 
jest założenie o indywidualnym charakterze preferencji) przez ekstremalną konsumpcję 
alkoholu.  
19 Na przykład wyżej wspomniany alkoholik wydając pieniądze na konsumpcję alkoholu w 
zgodzie z własnymi preferencjami, pozbawia swoje dzieci środków na edukację, a także w inny 
sposób może szkodzić społeczeństwu. Wiedząc, że ekonomia neoklasyczna traktuje te zasady 
jako elementy modelu, tworzonego jako element wiedzy pozbawionej wartościowania – 
pozytywnej, zamierza się wykazać, że mamy tu do czynienia z wartościowaniem – uznaniem, 
że zachowanie zorientowane na zysk jest bardziej racjonalne niż zachowanie niezorientowane 
na zysk. Postulat wolności od wartościowania związany był ze zmianami filozofii poznania, 
przejściem w kierunku pewnego minimalizmu w naukach zapoczątkowanego przez 
pozytywizm i kontynuowany w ramach neopozytywizmu (W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009, T.3). 
20 Opisy i teorie dotyczące zachowań ludzkich opracowanych w ramach tych dziedzin bardziej 
są zgodne z rzeczywistością.  
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wyraz w próbach tworzenia modeli np. uwzględniających zmienność preferencji czy 
wpływu instytucji (przez tzw. nową ekonomię instytucjonalną coraz silniej zbliżającą 
się do ekonomii głównego nurtu), a więc dopasowujących aktualne modele do sytuacji 
realnej. Reguły, które wypracowuje ekonomia neoklasyczna, wychodząc od przyjętych 
przez siebie założeń co do racjonalności, mają konsekwencje nie tylko dla teorii, ale 
również dla polityki gospodarczej (zwłaszcza praktyki) – gdzie hasła wolności rynku 
od wpływów regulacyjnych państwa są szczególnie znamienne. Przeciwstawiają się 
temu aktualne tendencje.  
 Dążąc do celu (tworzenie reguł gry gwarantujących podmiotom osiągnięcie 
dobrobytu22) ekonomia bada pewne fenomeny, umożliwiające opis procesów 
związanych z produkcją, konsumpcją czy wymianą. Przyjmuje się, że badane 
fenomeny to zjawiska realne, które możemy bezpośrednio obserwować.  
 Problem ontologiczny polega na koncentrowaniu się w ramach szkoły 
neoklasycznej na wskazaniach pozytywizmu i braniu pod uwagę jedynie zjawisk 
mierzalnych poznawalnych obiektywnie23. Przyjmuje się też podobne właściwości 
fenomenów ekonomicznych jak obiektów o charakterze fizycznym, które są stałe i 
niezmienne. Pozwala to na opisanie relacji zachodzących pomiędzy tymi fenomenami 
za pomocą niezmiennych praw (jest to tzw. fizyczne postrzeganie nauk 
ekonomicznych, czasami rozciągające się na pozostałe nauki społeczne, w odróżnieniu 
od podejścia biologicznego i jeszcze dalej leżącego humanistycznego, a zwłaszcza 
historycznego, tzw. historyczna szkoła ekonomiczna).  

                                                                                                                                             
21 Przyjmuje się, że to co badamy istnieje w ramach badanej rzeczywistości i jest ze sobą 
powiązane w sposób kazualny. To do czego zmierzamy, to prawa rządzące wycinkiem tej 
rzeczywistości. Przyjmujemy, że nasza wiedza o tych bytach opiera się na pewnych założeniach 
apriorycznych, jakim jest założenie o racjonalności podmiotów indywidualnych, która jest 
rozumiana w sposób wyżej omówiony. 
22 Czyli w przypadku ekonomii neoklasycznej np. rynek wolny od ingerencji państwa.  
23 Tendencja do ujmowania tylko takich zjawisk ma swoje początki u Kartezjusza, który 
zapoczątkował ograniczenie się do poznawania zjawisk, które jawią się jasno i wyraźnie. 
Filozofowie oświecenia, zwłaszcza angielscy empiryści jak Hume czy Locke ograniczyli dalej 
horyzont badawczy, pozostawiając wiele istotnych a niemierzalnych zjawisk poza horyzontem. 
Oznacza to pomijanie takich fenomenów, które choć decydują o decyzjach o charakterze 
ekonomicznym, nie pozwalają się ująć przy pomocy liczb. Jako przykład można np. wymienić 
tutaj takie zjawiska jak np. kierowanie się wartościami przez jednostkę i społeczeństwo, jak też 
na przykła poszukiwanie sensu, wpływające silnie na podejmowane działania, na przykład  
konsumpcję  czy podaż pracy etc. 
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 Jeżeli chodzi o problem epistemologiczny, a więc to, w jaki sposób dochodzimy 
do wiedzy, w jaki sposób poznajemy otaczający nas świat, to mamy do czynienia 
przede wszystkim z dwoma metodami – indukcyjną i dedukcyjną, które określają 
sposób prowadzenia badań. 
 W ramach metody indukcyjnej,  ekonomia jako nauka zajmuje się badaniem świata 
realnego przy pomocy badań empirycznych – obserwacji (zakłada się, że poznajemy w 
sposób zmysłowy) i wyprowadzaniem na jej podstawie wniosków o charakterze 
uogólniającym. Kierunek tych badań wytyczają istniejące hipotezy i teorie. Na 
podstawie obserwacji ekonomia tworzy modele współzależności występujących w 
świecie realnym fenomenów.  
 Problem w badaniach indukcyjnych24 ma swoje podłoże w wspomnianym już 
zagadnieniu ontologicznym, – czym są te fenomeny, które badamy? Jeżeli 
postrzegamy je podobnie jak tradycyjna fizyka fenomeny, które bada, siłą rzeczy 
tworzymy wiedzę o podobnym charakterze, ale czy zatem w takim układzie odpowiada 
ona temu, co chcemy faktycznie badać? Poznajemy wówczas w inny sposób, niż 
gdybyśmy np. założyli jak w ekonomii ewolucyjnej, że fenomeny ulegają zmianom, 
lub jak w konstruktywizmie społecznym25, że postrzegana przez nas rzeczywistość 
zależy od naszych wyobrażeń o niej (a priori konstruujemy pewne wyobrażenia o całej 
rzeczywistości społecznej, nie tylko o poszczególnych fenomenach i te wyobrażenia 

                                                      
24 Problemem jest też tu fakt, że wiedza zdobyta na podstawie doświadczeń ma niedoskonały 
charakter. Wynika to z tego, że obiekt badany jest przez samo badanie częstokroć 
zniekształcony. Obserwator prowadzi  dane badanie nie bez uprzedzeń: u podstaw leży często 
postawiona już hipoteza, która zawęża horyzont badania. Pomija się też często rolę czynników 
zewnętrznych, co przejawia się w powszechnym stosowaniu zasady ceteris paribus (opisywanie 
relacji przy innych czynnikach niezmienionych). Badacze reprezentują też różne kierunki 
ekonomiczne, mają różne przekonania, różne wizje, które kształtują ich horyzont badawczy i 
wpływają na to jakie fenomeny biorą pod uwagę, a jakie pomijają. Dlatego też wielu badaczy 
dochodzi do innych wyników badając często zbliżone zjawiska.  
25 Konstruktywizm społeczny (por. P.L. Berger, T. Luckman) wychodzi z założenia, że 
postrzeganie fenomenów społecznych jest zinstytucjonalizowane przez interakcje (tj. wymiana 
wizji, konsens, dyskurs) między ludźmi, por. P.L. Berger; T. Luckmann; H. Plessner; Plessner, 
Monika, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Fischer-Taschenbuch-Verl., 
Frankfurt am Main 2009.  
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się z biegiem czasu zmieniają), lub wreszcie jak w pragmatyzmie26, próbującym 
uwzględnić kontekst współtworzący zjawiska, które obserwujemy, aby je zrozumieć. 
Tak więc badając dobrobyt czy wartości należałoby uwzględnić zmiany, jakim podlega 
kultura, gdyż mimo pewnych trwałych elementów, trwałych zasad wyznaczających 
racjonalne zachowanie w procesach ekonomicznych, rozumienie tych reguł wymaga 
odniesienia do aktualnych sytuacji.  
 Metoda indukcyjna mimo swojej długiej tradycji (opisana już przez Arystotelesa), 
podlegała silnej krytyce (na przykład Hume) i mimo swoich obrońców (Mill) popadła 
w silną niełaskę od czasów Poppera27, co wymusiło konieczność jej wsparcia przez 
metodę dedukcyjną w ramach tzw. metody dedukcyjno-indukcyjnej. 
 Przy pomocy dedukcji, a więc metody polegającej na wnioskowaniu od ogółu do 
szczegółu można także tworzyć wiedzę ekonomiczną. Jest to nie tylko wyciąganie 
wniosków z teorii i odnoszenie ich do poszczególnych zjawisk, ale też tworzenie w 
oparciu o ogólną teorię, teorii dotyczącej zjawisk bardziej szczegółowych. I tak, gdy 
wyprowadzamy pojęcie dobrobytu w naukach ekonomicznych, wychodzimy od jego 
ujęcia przez filozofię, z której ekonomia się wywodzi, zawężając jedynie horyzont 
badawczy do pewnego wycinka rzeczywistości badanego pod ustalonym kątem. 
Wnioskowanie z tej ogólnej teorii zajmującej się problemem dobrobytu o zjawiskach 
szczegółowych takich jak zachowania ekonomiczne człowieka zorientowane na 
osiągniecie dobrobytu, musi być logiczne. Powinniśmy się zatem skupić na takich 
zachowaniach ekonomicznych, które zmierzają ku osiągnięciu dobrobytu lub jeżeli 
chodzi o politykę gospodarczą – na takich regulacjach gospodarczych, które sprawiają, 
że dobrobyt ten będzie osiągnięty przez społeczeństwo28. Jeżeli nie zostanie osiągnięty, 
należałoby te regulacje poprawić.  
 Tworząca się dopiero w XVIII w. ekonomia jako osobna dysycyplina naukowa 
opierała się zwłaszcza na panujących w tym okresie koncepcjach utylitarnych w 
filozofii. Problemem wpływającym na obie metody badania jest problem racjonalności, 
                                                      
26 Pragmatyzm wychodzi z założenia, że wybiórcze opisywania relacji miedzy fenomenami 
wyciągniętymi z kontekstu, nie pozwala na faktyczne poznanie tychże fenomenów. Trzeba 
zrozumieć cały kontekst tych fenomenów i zrozumieć relacje występujące w jego otoczeniu. 
Dopiero to pozwala nam na oddziaływanie na nie. W kontekście przykładowo dalej opisywanej 
teorii wzrostu, oznaczałoby to zrozumienie współzależności jakie występują między 
poszczególnymi zmiennymi w ich szerszym kontekście historycznym i geograficznym – a 
przede wszystkim tego, że są składową częścią pewnego konkretnego systemu, który je określa 
i który ewoluuje. 
27 Popper proponował w zamian empiryczną falsyfikowalność.  
28 A przynajmniej maksymalna ilość jego jednostek, pozostając przy filozofii utylitarnej.  
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który ma charakter metametodologiczny. Kwestia racjonalności może być analizowana 
na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze zakładamy, że wiedza ekonomiczna, która 
powstaje jest oparta na założeniach racjonalnych. Racjonalność zatem ma miejsce, gdy 
nasze rozumowanie jest racjonalne, tj. wynika z racjonalnych przesłanek i opiera się na 
racjonalnym rozumowaniu. Jest to racjonalność dotycząca sposobu tworzenia wiedzy i 
nauki. Po drugie mamy do czynienia z założeniem racjonalności u podmiotów 
podejmujących decyzje – na przykład gospodarstw domowych czy przedsiębiorstw. W 
teorii ekonomicznej głównego nurtu zakłada się, że podmioty zachowują się 
racjonalnie, a więc w sposób odpowiadający temu, co teoria przyjęła za racjonalne – 
zwiększanie dobrobytu w ujęciu ekonomicznym! 29  
 W obu przypadkach trzeba zwrócić uwagę na pewne niedoskonałości.W przypadku 
pierwszym – założenia ekonomiczne nie są racjonalne – przyjmuje się bowiem, że 
jedynie gdy chce się mieć czegoś więcej niż mniej jest to racjonalne30. Nie odpowiada 
to bynajmniej racjonalności, zarówno, jeżeli chodzi o dobra materialne jak i 
niematerialne. Zwracał na to uwagę nie tylko Arystoteles, ale i wielu późniejszych31 
filozofów sekularnych jak i chrześcijańskich, jak też Kościół w swojej nauce32, która  
(mimo, że mniejszą niż dawniej) wciąż ma siłę kształtowania opinii społecznej, a także 

                                                      
29 Cała ekonomia pozytywna i normatywna bazują na teorii racjonalnego wyboru, która jak 
wskazuje min. Hausman wychodzi jedynie od wewnętrznej spójności konsystencji preferencji i 
powiązania preferencji z wyborami, ale nie wypowiada się na temat racjonalności np, wierzeń. 
W standardowej teorii racjonalności, preferencje są subiektywnymi stanami prowadzącymi do 
działań, por. D.M. Hausman; M.S. McPherson, Economics and ethics, w: Craig, E.: Routledge 
encyclopedia of philosophy, Routledge, London 1998.  
30 Zakłada się, że lepiej jest mieć więcej niż mniej, przyjmując prawo rosnącej użyteczności w 
miarę wzrostu ilości dobra i malejącej użyteczności prywatnej, jak też dyskontowania 
użyteczności w czasie. Wskazuje się jednak, że jest to prawo nie mające podstaw w 
rzeczywistości, co można zilustrować zachowaniami np. oszczędzania na starość. Mówimy 
tutaj o akrazji (nie funkcjonowaniu zasady dyskontowanej użyteczności). Malejąca użyteczność 
z dodatkowych jednostek konsumpcji sprawia, że gdy chcemy zwiększyć, a nawet utrzymać 
naszą użyteczność, czy stan zadowolenia na tym samym poziomie, to posiadając więcej 
musimy konsumować coraz więcej lub inne produkty. Tak więc chcieć mniej, mając dużo jest 
nieracjonalne wg teorii marginalistów (Gossen, Menger, Jevons, Walras), gdyż przecież 
potrzebujemy więcej, aby osiągnąć ten sam przyrost satysfakcji jaki był przy konsumpcji 
poprzedniego zwiększenia o jednostkę produktu. Nasz przyrost satysfakcji jest przecież coraz 
mniejszy, gdy konsumujemy dodatkową jednostkę produktu. 
31 Oczywiście wchodzą tu także wcześniejsi filozofowie tj. epikurejczycy (hierarchizujący 
przyjemności) czy stoicy.  
32 Podkreślał zwłaszcza problem chciwości. 
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psychologowie na płaszczyźnie empirycznej (problem dążenia do posiadania ciągle 
więcej, któremu towarzyszy jedynie frustracja33).  
 U podłoża tak rozumianej racjonalności leży wizja świata i tym samym historii o 
kształcie linearnym – w świecie dokonuje się wciąż postęp materialny,  którego 
początek miał miejsce w  tzw. „take-off” w okresie rewolucji przemysłowej 
przyspieszeniem tempa rozwoju gospodarczego. Racjonalne jest zatem poniekąd to, co 
służy takiemu pojmowaniu rzeczywistości. Wizja świata, na którą nałożyły się zmiany 
w gospodarce – przejście w stronę gospodarki uprzemysłowionej, spowodowane przez 
rewolucję przemysłową, powstała dopiero w okresie oświecenia.  
 W przypadku drugim należy zwrócić uwagę, że według szkoły neoklasycznej za 
racjonalne uznawane są jedynie zachowania podmiotów ukierunkowane na chęć 
posiadania większej ilości dóbr, natomiast nieracjonalne są zachowania altruistyczne 
ukierunkowane na przykład na wzbogacenie innych. Jest to sprzeczne z motywami 
obserwowanymi faktycznie (przykład klasyczny- rodzice zainteresowani są w 
pomnażaniu dóbr dzieci, wolontariat etc.). Podobnie za racjonalną byłaby uważana dla 
firmy zmiana lokalizacji na miejsce, gdzie może uzyskać wyższy zysk nawet wtedy, 
kiedy takie „przenosiny” miałyby się dokonać za cenę redukcji miejsc pracy. Tak więc 
wartości etyczne w tym kontekście są postrzegane jako nieracjonalne, jeśli nie 
pozwalają w danym momencie zwiększyć zysku (w przypadku firmy) czy dobrobytu 
indywidualnego (w przypadku rodziców). Dlatego też wskazuje się w ramach 
podejścia integracyjnego do etyki ekonomicznej konieczność połączenia racjonalności 
ekonomicznej z etycznym rozsądkiem, poprzez stworzenie racjonalności 
socjoekonomicznej (racjonalność socjoekonomiczna)34. 

                                                      
33 Por. E. Schechner; O. Zsok, Sinn-Funken, EOS Verlag, St. Ottilien 2007. 
34 P. Ulrich, Integrative Wirtschaftsethik, Haupt, Bern 2001; P. Ulrich, Unternehmensethik - 
integrativ gedacht, Inst. für Wirtschaftsethik Univ., St. Gallen 2004. Racjonalność nie jest więc 
jak u Homana definiowana poprzez porównanie kosztów i korzyści działania („Rational verhält 
sich demnach, wer in einem offenen, in die Zukunft gerichteten Prozess systematisch 
kontrolliert, welche Entscheidungen er aus welchen Gründen (Nutzen) und zu welchen Kosten 
(Nutzenentgang) trifft“, por. K. Homann; F. Blome-Drees, Wirtschafts- und 
Unternehmensethik, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1992, 12) , lecz jest połączeniem, 
integracją ekonomiecznej rzeczowej logiki (niem. ökonomische Sachlogik) i etycznego 
rozsądku (niem. ethischer Vernunft) w sposób zorientowany na przyszłość i służący życiu 
(zukunftsfähig, lebensdienlich), por. P. Ulrich, Integrative Wirtschaftsethik, Haupt, Bern 2001, 
s. 20. Tak więc tzw. Lebensdienlichkeit jest ważniejsza niż logika rynku.  
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 Zachowanie etyczne jest wybierane, gdyż człowiek czuje, że jest ono racjonalne i 
czułby się niekomfortowo nie postępując w zgodzie z zasadami etycznymi, co 
oczywiście pomniejsza jego dobrobyt35.  
 Wartości są zatem nie tylko racjonalne, spełniając wymogi epistemologiczne, ale 
także obserwowalne przy obecnie dostępnych metodach, co przemawia za tym, że 
możemy je zaliczyć do fenomenów realnych36. Dlatego też ekonomia behawioralna 
odchodząca radykalnie od wizji człowieka ekonomicznego (homo oeconomicus) 
uwzględnia w swojej wizji człowieka również kwestie etyczne, co wynika z tego, że 
stara się określić, w jaki sposób człowiek faktycznie podejmuje decyzje 
ekonomiczne37. Okazuje się, jak zostało wspomniane wyżej, że kieruje się on także 
wartościami etycznymi, które wyrażają się poprzez m.in. społeczne normy, moralność, 
sposób pojmowania sprawiedliwości.  
Oznacza to, że albo zmienimy koncepcję racjonalności w teorii ekonomicznej 
głównego nurtu, dopuszczając pozorną „nieracjonalność” podmiotów38, które 
wybierają zachowania altruistyczne, lub niekorzystne ekonomicznie, ale etycznie 
prawidłowe rozwiązania, albo też zmodyfikujemy naszą koncepcję dobrobytu i 
wartości.  
 
2. Dobrobyt i wartości 

 Po omówieniu problemu ontologicznego i epistemologicznego istniejącego w 
ekonomii głównego nurtu, szczególnie widocznego przy definiowaniu dobrobytu i 
wartości, przejdziemy do krytyki rozumienia dobrobytu w ekonomii neoklasycznej. 
Krytyka ta dotyczy braku zgodności empirycznej (nie można dojść do takiego ujęcia 
drogą indukcyjną) i logicznej (nie dojdziemy do takiej definicji drogą dedukcyjną. Jest 

                                                      
35 Airaksinen wskazuje (T. Airaksinen, Presuppositions in Empirical Ethics, "Homo 
Oeconomicus" 2008, Vol. 25, No. 3, s. 409) na to, że istnieją trzy sposoby argumentowania 
zachowań etycznych: epistemologiczny, lingwistyczny i racjonalny. Wg niego najważniejszy 
jest trzeci argument: racjonalny. Airaksinen wskazuje, że nie jest tak oczywiście w 100%, 
zależy bowiem do jakiego społeczeństwa przynależymy – może to być na przykład  mafia, 
zbudowana na zasadzie antyspołeczeństwa – nie szanuje wolności innych, a jedynie własną.  
36 T. Airaksinen, Presuppositions in Empirical Ethics, "Homo Oeconomicus" 2008, Vol. 25, 
No. 3, s. 399–412. 
37 Por. L. Herzog, Economic Ethics for Real Humans - The Contribution of Behavioral 
Economics to Economic Ethics, "Zeitschrift fuer Wirtschafts- und Unternehmensethik." 2008, 
Vol. 9, s. 112–128. 
38 W długim okresie może się okazać racjonalna. 
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to związane z dominującym od XVIII i ożywionym w XIX w. nurtem  
minimalistycznym w ramach pozytywizmu i neopozytywizmu, a sięgając szerzej i 
dalej z podejściem analitycznym do filozofii Kartezjusza i jego następców39. Dobrobyt 
i wartości są rozumiane w ekonomii, jako kategorie czysto materialne. Dlatego też 
mierzy się dobrobyt wielkością dochodu per capita, a mówiąc o wartości ma się na 
myśli wartość materialną pozwalającą się przełożyć na ilość pieniądza, jaką jesteśmy w 
stanie za to dobro zapłacić (w modelach opierających się na wielkościach realnych – 
koszt alternatywny tego dobra, czyli ilość dobra, z jakiej jesteśmy w stanie 
zrezygnować, aby posiąść dane dobro40).  
 Pojawia się zatem pytanie, czy takie ujęcie tych pojęć odpowiada temu, co przez te 
pojęcia faktycznie się rozumie (empiryczne spostrzeżenia) i co zamierzaliśmy 
rozumieć. Chcieliśmy bowiem definiując dobrobyt zmierzyć coś, co jest źródłem 
motywacji człowieka, natomiast wartości miały nam pokazać na ile ten dobrobyt 
zrealizowaliśmy – dobrobyt jest bowiem sumą uzyskanych wartości pomniejszoną o 
koszty uzyskania tej wartości – i w ekonomii głównego nurtu wyraża się w teoriach 
ekonomicznych wielkością renty konsumenta lub producenta.  
 Poniższe spostrzeżenia wskazują na to, że wartość i dobrobyt nie odpowiadają 
temu, co faktycznie ludzie rozumieją przez wartość i dobrobyt, ani temu, co było 
intencją rozumienia tych terminów w ramach teorii ekonomicznej powstałej w obrębie 
ekonomii głównego nurtu. 
 

Badania empiryczne 

 Empiryczne badania wskazują na rozbieżność między wielkością produkcji a 
dobrobytem. Próbuje się temu zaradzić poprzez konstrukcję innych miar dobrobytu41 
poprzez statystyczne badanie reprezentacyjnych grup osób i zadawanie im 
standardowych pytań dotyczących  subiektywnej oceny  stanu szczęśliwości w skali 
np. od 1 do 5. Inną metodą jest stosowanie mierników, które odzwierciedlają dobrobyt 

                                                      
39 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 
2009, s. 62.  
40 W ujęciu klasycznym tj. u A.Smitha mierzone jest ilością trudu włożoną w dane dobro.  
41 Wskazują na to zwłaszcza tzw. psychologiczne badania dobrobytu (ang. subjective well 
being). Rozpoczęte raczej późno, bo dopiero w latach 60-tych i 70-tych i przeprowadzane przez 
uniwersytet Chicago (N.M. Bradburn, The Structure of Psychological Well-Being, Aldine, 
Chicago 1969) i Michigan (F.M. Andrews; S.B. Withey, Social Indicators of Well-Being: 
America’s Perception of Life Quality, Plenum, New York 1976; A. Campbell; S.E. Converse; 
W.L. Rodgers, The Quality of American Life, Russell Sage Foundation, New York 1976). 
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całego społeczeństwa, związanych z jego zdrowiem, stopniem alfabetyzacji, 
obecnością struktur demokratycznych etc. (np. współczynniki HDI czy MDI). Wnioski 
z psychologicznych analiz mówią, że ekonomiczne zmienne mają mały wpływ na 
szczęście. Jest to cześć bardziej ogólnych wniosków, że obiektywne czynniki mają 
niewielki wpływ na subiektywny wynik42. Dobrobyt (ang. wellbeing) wiąże się o wiele 
silniej z cechami osobowościowymi, jakością relacji osobistych i percepcją rodziny, 
pracą  i zdrowiem. Raptowny przypływ bogactwa (np. wygrana na loterii) ma 
niewielkie znaczenie43 . 
 Ekonomiczne mierniki wychodzą z reguły od kategorii użyteczności i założenia, że 
użyteczność objawia preferencje. Użyteczność jest tu postrzegana, jako wymiana (ang. 
trade-off) miedzy pracą a odpoczynkiem. Praca jest przy tym nierealistycznie 
traktowana jako trud, zjawisko nieprzyjemne, ale dające podstawy do konsumpcji, 
podczas gdy czas wolny jest traktowany jako przyjemność, a szczęśliwa osoba, to 
osoba o pełnym koszyku dóbr i dużej ilości wolnego czasu. Wyjątkiem wśród analiz 
ekonomicznych były badania, tzw. Leyden School of Dutch Economics, która 
przeprowadzała je, pytając ludzi o ich zadowolenie z posiadanego dochodu. O ile 
absolutne miary dochodu per capita nie miały szczególnego wpływu na dobrobyt, to o 
wiele większe miało już uwzględnienie dochodu relatywnego44. Wiążę się to z 
(zapomnianym często przez szkoły ekonomiczne o charakterze silnie 
indywidualistycznym) tym aspektem utylitaryzmu, który podkreślał współzależność 
szczęścia osobistego od szczęścia społecznego. Szczęście społeczeństwa zwiększa 
szczęście jednostki i vice versa. Zatem poziom szczęścia jest rozpatrywany w relacji 
do szczęścia społecznego. Szczęście w ramach teorii utylitarnej jest rozumiane w 
analogii do hedonizmu właśnie, jako maksymalizacja przyjemności45.  
 Podobnie jak na płaszczyźnie mikroekonomicznej, rzadko poczucie dobrobytu, 
szczęśliwości idzie w parze z poziomem dochodu. Ma to zastosowanie jedynie dla 

                                                      
42 B. Headey; R. Muffels; M. Wooden, Money and Happiness: A Reconsideration Based on the 
Combined Effects of Wealth, Income and Consumption, "Journal of Applied Social Science 
Studies (Schmollers Jahrbuch)" 2005, Vol.125, No. 1. 
43 P. Brickman, Lottery winners and accident victims: is happiness relative?, "Journal of 
Personality Social Psychology" 1978, Vol.36, s. 917–927. 
44 Por. R.A. Easterlin, Does Economic Growth Improve the Human Lot?, w: P.A. David, 
M.W. Reder, Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses 
Abramovitz, Acad. Pr., New York 1974. 
45 Ponieważ jednak znaczenie ma nie tylko arbitralna przyjemność, ale przyszła, wprowadzana 
jest zamiast „szczęścia” kategoria użyteczności, por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009, s. 141n. 
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bardzo szeroko przyjętych ram, na zasadzie, że więcej jest osób o małym poziomie 
dobrobytu wśród bardzo ubogich niż wśród bogatych. Podobnie jest, gdy 
porównujemy kraje. Bogate kraje oceniają swój dobrobyt wyżej niż kraje bardzo 
biedne, ale gdy różnice w PKB per capita nie są bardzo wysokie, trudno wnioskować 
na podstawie tej zmiennej o poziomie dobrobytu. I tak obok wielkości dochodu na 
poziom indywidualnego samopoczucia wpływa tzw. good governance (dobre warunki 
ramowe), zdrowie46, kapitał społeczny (mierzony poziomem zaufania społecznego47), 
zadowolenie z pracy (bezpieczeństwo pracy, kwalifikacje, wykształcenie), jak też inne 
(jak status rodzinny48).  
 Podobnie jest z wartością. Wartość sprzedawanych szczególnie w naszych czasach 
towarów, to nie tylko wartość danego produktu, ale jak podkreślają teorie 
marketingowe, to także wartość tzw. marki wyrobu. Marka pozwala na wyróżnienie 
produktu spośród wielu innych i ponieważ jest ceniona za swoje szczególne wartości  
(jakość, szybkość dostawy, serwis etc.), klient jest gotowy płacić większą cenę. Cześć 
z tych elementów marki można byłoby przełożyć na wartości materialne, chociaż 
znowu wchodzimy tu w zagadnienia kulturowe - to czy dana marka ma dla nas 
znaczenie, wynika przecież z wartości  jakie reprezentujemy my, bądź nasze otoczenie 
(ekologiczne produkty, etc.). Również do wytworzenia danej marki trzeba było 
pewnych wartości – na przykład szczególnej troski o klienta, punktualności, etc.  
 W ostatnich czasach obserwujemy coraz bardziej znamienne zjawisko 
sprzedawania produktów wraz z informacją o dodatkowych beneficjentach takiej 
transakcji, którymi nie jest ani sprzedawca ani kupujący, ale ktoś inny (na przykład 
Afrykanie, dla których budowana jest studnia). Chodzi tu o produkty z etykietką typu: 
kupując wodę, wspierasz dzieci zagrożone gruźlicą lub mieszkańców terenów w 
Afryce zamienionych w pustynię -  kupując kawę, wspierasz wolny handel z krajami 
afrykańskimi lub produkcję ekologiczną, czy wreszcie bardzo znamienne - wspierasz 
na przykład mleczarzy krajowych, płacąc 10 centów więcej za produkt. Tak więc cena 
produktu, odzwierciedlająca jego wartość, w takim przypadku zawiera co najmniej 
dwa elementy: cenę produktu wraz z jego marką (która ma pewną wartość) i cenę 
płaconą za inne wartości jak chęć pomocy innym, walka na rzecz sprawiedliwości, 

                                                      
46 Por. J.F. Helliwell, How’s life? Combining individual and national variables to explain 
subjective well-being, "Economic Modelling" 2003, Vol.20, s. 331–360. 
47 Por. Hudson J., Institutional Trust and Subjective Well-Being across the EU, "Kyklos, 
Blackwell Publishing" 2006, Vol.59, No. 1, s. 43–62. 
48 Por. B.S. Frey; A. Stutzer, What Can Economists Learn from Happiness Research? 2002; 
B.S. Frey; A. Stutzer, Economics and psychology, MIT Press, Cambridge Mass. 2007. 
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wartości patriotyzmu lokalnego czy narodowego, wartości związane z chęcią ochrony 
środowiska etc. (które tworzą pewien nowy produkt, jedynie sztucznie powiązany z 
produktem pierwotnym). Ta druga cena odzwierciedla wartość niematerialną dla 
kupującego dostarczaną wraz z produktem. Jest to zaprzeczenie wąsko rozumianej 
zasady racjonalizmu (jak jest on rozumiany w ekonomii neoklasycznej) – zakup nie 
zwiększa bowiem dobrobytu materialnego, natomiast zwiększa dobrobyt niematerialny 
(powstający z satysfakcji jaką daje wzrost dobrobytu materialnego innych). Jest to nic 
innego jak przyznanie, że wartości niematerialne kształtują to, co rozumiemy jako 
wartość materialną a przez to i dobrobyt. 
 Coraz częściej dochodzi w naszych czasach do porozumień w zakresie 
podstawowych wartości dla społeczeństw i państw pochodzących z różnych kręgów 
religijnych i kulturowych. Na przykład po zerwaniu żelaznej kurtyny rozpoczęto dialog 
między opozycyjnymi dotąd ugrupowaniami naukowców reprezentującymi z jednej 
strony światopogląd obywatelski (republikański) a z drugiej marksistowski, na co 
wskazują prace Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie49. 
 W ostatnich latach trwały takie próby ustalenia katalogu podstawowych wartości  
na jakich opiera się cywilizacja zachodnioeuropejska, które zostały uwieńczone 
podpisaniem w 1995 r. dokumentu Charta of European Identity50 czy Karta Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej51 z 2003r. Podobnie próbuje się ustalić wspólne 
wartości i normy łączące różne religie, czego wyrazem jest np. Parlament Religii 
Świata52, które mogłyby stać się podstawą trwałego rozwoju.  
 Tworząc zatem pojecie dobrobytu odpowiadające obserwacjom empirycznym, 
powinniśmy wyjść od obserwacji dobrobytu. Opierając się na tym, że dobrobyt to stan 
powszechnie pożądany nie tylko dla siebie, ale i dla innych, można by się pokusić o 
obiektywne, a właściwie intersubiektywne określenie dobrobytu, czyli ustalenie na 
zasadzie pogłębionego wywiadu w procesie np. mikrocenzusu, co ludzie uważają za 
dobrobyt nie tylko dla siebie, ale dla wszystkich, jako ideał, do którego dobrze by było, 
                                                      
49 Najwyższej organizacji światowej zrzeszających filozofów założonej w 1948 r. 
(http://www.fisp.org/). 
50 http://www.europa-web.de/europa/02wwswww/203chart/chart_gb.htm (21.07.2010). 
51 Dz.Urz.C364 z 18.12.2000. 
52 Parliament of the World's Religions obradował w Chicago w 1993 i owocem obrad było 
oświadczenie w sprawie etosu światowego z 4 września 1993. Zawierało ono m.in. 4 
niezmienne wskazania, które są postrzegane jako fundament trwałego rozwoju: zobowiązanie 
się do kultury braku gwałtu i szacunku dla życia, do kultury solidarności i sprawiedliwego 
porządku gospodarczego, kultury tolerancji i życia zgodnego z prawdą oraz kultury 
równouprawnienia i partnerstwa między kobietą a mężczyzną.  



25 

by wszyscy zmierzali (tak postawione pytanie ma na celu dokonanie refleksji przez 
pytanego – odniesienia własnej wizji do całego społeczeństwa)53. Dzięki temu 
wykluczyłoby się ściśle egoistyczne definicje, a więc takie, które tworzone są na 
zasadzie „jest mi najlepiej i nie obchodzi mnie co z innymi”, takie bowiem nie są w 
stanie zapewnić pokoju społecznego, który jest gwarantem utrzymania dobrobytu 
jednostki. W wyniku takiego badania, bylibyśmy w stanie zebrać kryteria dla 
faktycznego badania poziomu dobrobytu.  
 Prowadzi nas to do drugiego kroku - badania subiektywnego dobrobytu wychodząc 
albo od powyższej definicji i kryteriów dobrobytu (z punktu pierwszego54) lub też 
badając bezpośrednio poziom szczęśliwości bez odwoływania się do definicji. 
Odnosimy się wówczas do naszej osobistej wizji szczęścia, zadowolenia i dobrobytu, 
która oczywiście jest też zależna od społecznej wizji szczęścia. Wydaje się, że takie 
badanie prowadzone równolegle, pozwoliłoby na ustalenie korelacji między tymi 
miarami, ale nie powinno zastąpić pierwszego. W obu badaniach mielibyśmy 
jednocześnie wgląd w rozumienie wartości – gdyż pokazują nam, co dla ludzi ma 
większą wartość, a co mniejszą  na drodze budowania dobrobytu.  
 Kolejna możliwość ustalenia dobrobytu, dająca podstawy do wyznaczenia wartości, 
to przyjęcie założenia obecnego w ekonomii neoklasycznej, że człowiek objawia swoje 
preferencje poprzez działanie – dla neoklasyków są to decyzje o konsumpcji obecnej i 
przyszłej, jak też o czasie wolnym i czasie pracy. W naszym przypadku należałoby się 
wówczas zastanowić, w jaki sposób człowiek realizuje swoje wyobrażenie o 
dobrobycie, wykorzystując do tego czynności takie jak czynność kupna: co kupuje, 
czego nie kupuje i dlaczego (na przykład nie kupuje produktów silnie szkodliwych dla 
środowiska) oraz w jaki sposób podejmuje decyzje co do kupna (informuje się o 
szkodliwości danych produktów), transakcji (dotrzymuje reguł transakcji, czyli spłaca 
regularnie raty, płaci składki, dotrzymuje terminów, warunków, dostarcza towar lub 
usługę takiej jakości, jaka była opisana) oraz produkcji55 (czym się kierujemy 
decydując o produkcji konkretnego produktu i o sposobach produkcji i jej wielkości, 
zwracając uwagę na kwestie nie tylko związane z ceną czy kosztem), znowu na 

                                                      
53 Badania wskazują np., że bardziej szczęśliwe czują się osoby, które np. są szczodre 
(por. J. Konow; J. Earley, The Hedonistic Paradox: Is Homo Economicus Happier?, "MPRA 
Paper" 2007, No. 2728), czy bardziej altruistyczne.  
54 A więc badając w jakim stopniu osiągnęli śmy coś, co zdefiniowaliśmy jako dobrobyt. 
55 Trzeba tu zwrócić uwagę na wybory związane z dostarczaniem czynników produkcji – w jaki 
sposób podejmujemy decyzje o oszczędzaniu i oferowaniu pracy (na przykład  uwzględnianie 
aspektów związanych z samorozwojem), czy surowców (na przykład  aspekty ekologiczne). 
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zasadzie wywiadu pogłębionego, ale odnosząc to wszystko do celu głównego, a więc 
wizji dobrobytu.  
 
Rozważania teoretyczne 

 Definiowanie dobrobytu w ekonomii musi wyjść, jak stwierdziliśmy wyżej, od 
teorii bardziej ogólnej. Większość teorii odnosi się tu do rozważań filozoficznych, 
gdyż filozofia stara się zwłaszcza w ramach swej stosowanej gałęzi odpowiedzieć na 
pytanie, jak człowiek powinien postępować, aby być szczęśliwym lub jak wieść dobre 
życie. Drogą dedukcji można wyprowadzić z niej definicję dobrobytu dla działań o 
charakterze ekonomicznym, zachowując kryteria racjonalności ustalone na 
płaszczyźnie meta-ekonomicznej. Definiując z kolei wartość dla potrzeb ekonomii 
powinniśmy wyjść od pojęcia dobrobytu, czyli przyjąć, że to, co sprzyja dobrobytowi 
ma większą wartość. 
 Trzeba tu zwrócić uwagę na fakt, że w ekonomii neoklasycznej, a ściślej od lat 70-
tych XIX w. mamy do czynienia z odejściem od wizji człowieka reprezentowanej 
przez Smitha – twórcę ekonomii klasycznej. Postępowanie człowieka nie miało być 
według Smitha ukierunkowane na maksymalizację indywidualnej użyteczności bez 
odniesienia do innych osób. Taką zmianę „zawdzięczamy” marginalistom. Jest ona 
poniekąd spowodowana tym, że wizja człowieka, jaką miał Smith została 
zaprezentowana przede wszystkim w jego książce „Theory of Moral Sentiments”56. To 
natomiast co Smith przedstawiał w „Inquiry of...”57 było jedynie częścią perspektywy 
człowieka i zostało przez marginalistów przeniesione na całą jego osobę58. Człowiek 
wg Smitha nie kieruje się jedynie osobistym interesem, gdyż na przeszkodzie temu stoi 
z jednej strony to, że jest on wyposażony w tzw. „sympathy” (zdolność wczuwania się, 
współodczuwania), a z drugiej to, że jest zdolny do podejmowania decyzji 
bezstronnych, kierując się sumieniem. Ekonomia neoklasyczna zachowała z analizy 
Smitha jedynie wniosek, że kierowanie się własnym interesem prowadzi do dobrobytu 
całego społeczeństwa59. 
                                                      
56 A. Smith, The theory of moral sentiments, Prometheus Books, Amherst, NY 2000. 
57 A. Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Univ. of Chicago 
Press, Chicago 2005. 
58 Por. R. Manstetten, Das Menschenbild in der Ökonomie. Der homo oeconomicus und die 
Anthropologie von Adam Smith, Alber, Freiburg, München 2000. 
59 Ekonomia klasyczna i poniekąd neoklasyczna bazuje na utylitarnej zasadzie, że naturalne 
egoizmy poszczególnych jednostek nie wykluczają się, ale się łączą – współgrają ze sobą. Jest 
to możliwe dzięki uczuciom – współodczuwaniu - sympatii, które sprawia, że interes osobisty 
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 Ekonomia głównego nurtu próbując odpowiedzieć na pytanie, czym jest dobrobyt 
stara się sprostać ideałowi bycia wolną od wartościowania, a przecież już sam fakt 
występowania takiej chęci świadczy o istnieniu wartości (dobrze jest nie wartościować, 
źle  jest wartościować). Dobrobyt i użyteczność są jak najbardziej związane z 
wartościowaniem. Dobrobyt jednostki nie jest bowiem wartością obiektywną, a 
subiektywną; każdy inaczej postrzega własny dobrobyt, co zależy od jego własnych 
wartości, wartości, jakie wyznaje jego otoczenie (na przykład ktoś wyrasta w kulturze 
tzw. nowobogackich, karierowiczów; ktoś inny raczej w kulturze tzw. inteligencji, 
gdzie z większą rezerwą podchodzi się tradycyjnie do szybkiego bogacenia się), jak też 
różnicy między wartościami osobistymi, względnie grupy, do której należymy a 
pozostałych grup (mieszkaniec Afryki Północnej o dochodzie biednego mieszkańca 
Europy Zachodniej czułby się bogaty, natomiast nawet średnio uposażony mieszkaniec 
Afryki Północnej mieszkając w Europie Zachodniej czułby się ze swoim dochodem 
znacznie uboższy). 
 Filozofowie, a szczególnie etycy starali się odpowiedzieć na pytanie, czym jest 
dobrobyt jednostki i jak jednostka może ten dobrobyt osiągnąć. Dyskusja ta była już 
prowadzona od zamierzchłych czasów, np. już u Platona w Protagorasie60, potem przez 
Arystotelesa61, dla którego celem człowieka była wspomniana eudajmonia, a więc stan 
posiadania obiektywnie  porządnego życia, poprzez stoicyzm, który rozszerzył to 
indywidualnie pojmowane dobro na cały świat. Wzrost znaczenia tej tzw. 
obiektywności obserwuje się u utylitarystów w okresie Oświecenia, jak też u 
teologicznych utylitarystów, argumentujących za szczęśliwością jako celem, który 

                                                                                                                                             
harmonizuje się z interesem ogółu, co było do przyjęcia dla tzw. entuzjastów tj. Shaftesbury. 
Podpisać się pod takim wyjaśnieniem mógł także Hume i Smith. Inne wytłumaczenie leżało w 
„naturalnej tożsamości interesów” (B. Mandeville, E.J. Hundert, The fable of the bees, Hackett 
Publ., Indianapolis, Ind. 1997. W dziele tym podkreślone zostało, że występki jednostek 
okazywały się często dobrodziejstwami dla ogółu. Natomiast inni uważali, że to państwo ma 
czuwać nad tym, aby te egoistyczne dążenia jednostek zostały zharmonizowane (teza o 
„sztucznej tożsamości interesów”, za którą optowali Hume, Helvetius, Bentham), por. W. 
Tatarkiewicz, Historia filozofii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2009, s. 
141nn. Na utylitaryzmie bazował Smith – jego wersja zakładała samorzutny proces godzenia 
poszczególnych interesów, choć początkowo Smith uważał, że potrzebna jest ingerencja 
państwa. I tak wizja świata i człowieka podzielana przez filozofów przede wszystkim 
angielskich XVIII w. przedostała się do ekonomii nieznacznie jedynie się zmieniając. 
60 Plato; N. Denyer, Protagoras, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2008. 
61 A nawet wcześniej już przez sofistów, próbujących dać odpowiedź na pytanie, jak żyć.  
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przeznaczył człowiekowi Bóg, jak też u francuskich utylitarystów widzących 
szczęśliwość  jako cel działania rządów62. Znamienna w tym kontekście jest dyskusja 
prowadzona na temat użyteczności (ang. „utility”) prowadzona przez utylitarystów. 
Użyteczność przeszła jako podstawowa miara wartości, a w swoim marginalnym 
ujęciu także ceny, do ekonomii głównego nurtu, ale jakże okrojona z tych cech, które 
jej nadali filozofowie tworzący ten kierunek (jak na przykład  Mill).  
 Utylitaryzm63 nawiązując w pewien sposób do epikurejczyków (względnie 
hedonistów64) zakłada, że celem działania człowieka jest dążenie do przyjemności  i że 
dobre jest to, co daje człowiekowi przyjemność. Różne jest jednak pojmowanie tego, 
co jest przyjemne. Możemy, bowiem wyróżnić przyjemności zmysłowe oraz mentalne. 
O ile Bentham skłaniał się do tych pierwszych, Mill zwracał uwagę na znaczenie tych 
wyższych; wg niego dobrobyt składa się z doświadczania przyjemnych umysłowych 
stanów („welfare consists in the experiencing of pleasurable mental states”65). Inni 
jeszcze utylitaryści uważali, że dobrobyt polega na satysfakcji pragnień („desires”), w 
odróżnieniu od idealnych teoretyków podkreślających, że rzeczy dobre i złe są 

                                                      
62 Sokrates uważał, że pewne rzeczy są wartościowe właśnie z powodu przyjemności jaką 
sprawiają. Stało za tym pytanie, co jednostka ma czynić, aby jej było dobrze. W kolejnym 
etapie rozwoju myśli greckiej wzrosło znaczenie obiektywizmu w ujmowaniu tego celu. Stoicy 
rozszerzyli pojecie racjonalności na innych i na cały świat. Ta doktryna nawiązywała do 
platońskiego ideału obiektywnej nadjednostki („objective supra-individual”), pokrewna jest też 
chrześcijańskim koncepcjom samo-poświecenia się. W okresie Oświecenia ideę obiektywnego 
ujęcia dobrobytu można znaleźć u Hutchesona (1755). Natomiast David Hume podkreślał 
znaczenie użyteczności. Później tzw. ‘theological utilitarians’, Joseph Priestley (1768) i 
William Paley (1785) uważali że Bóg chce dla nas najwyższego szczęścia (Priestley J., Paley 
W.), podczas gdy we Francji Claude Helvétius (1758) bronił utylitaryzmu jako politycznej 
teorii zgodnie z którą zadaniem państwa jest powiększanie szczęścia ludzi, która to idea 
wpłynęła na William Godwina (1793). Jednak najwięcej do systematyzacji utylitaryzmu 
przyczynił się Bentham, po nim J.S. Mill, za którym następowali H Sidgwick i G.E. Moore 
(1903), który zdystansował się od hednonizmu Milla i zaproponował idealną koncepcję dobra, 
por. R. Crisp; T. Chappell, Utilitarianism, w: E. Craig: Routledge encyclopedia of philosophy, 
Routledge, London 1998. 
63 Utylitaryzm jest szkołą filozoficzną mającą trzy cechy: jest wersją welferyzmu, który zakłada 
że jedynym dobrem jest dobrobyt (ang. welfare); zakłada że możemy porównywać dobrobyt 
miedzy różnymi ludźmi, oraz jest wersją konsekwencjonalizmu, który między innymi broni 
bezstronnej maksymalizacji pewnych wartości. 
64 Ich filozofia jest często rozumiana błędnie, jako dążenie do materialnej przyjemności, 
podczas gdy celem jest zbudowanie trwałej przyjemności, a więc często budowanej poprzez 
ograniczanie doraźnej.  
65 E. Craig, Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, London 1998, T. 7, s. 551. 
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niezależne od przyjemności. Nie oznacza to, że utylitaryści akceptowali złe rzeczy, 
które były przyjemne, uznając je za dobre, ale raczej kryje się w tej filozofii 
pozytywny obraz człowieka, któremu trwałą przyjemność może dać jedynie dobro. 
Dlatego też wielu utylitarystów broniło nie-utylitarnych procesów dochodzenia do 
decyzji bazując na moralności zdroworozsądkowej („common sense morality”). 
Problemem w obrębie teorii użyteczności jest jednak to, że wychodzi ona od potrzeb, 
które rosną w sytuacji ich zaspokojenia przez siebie lub także przez innych, co 
oznacza, że mimo wzrostu ich zaspokojenia dobrobyt się nie powiększa. 
 Ekonomia głównego nurtu wychodząc od stałych preferencji, nie uwzględnia 
jednak ich związku z przekonaniami, a także problemu związanego z tzw. 
adaptowaniem preferencji i wpływu kultury na preferencje, jak też, co podkreśla m.in. 
A. Sen66, kwestii ograniczenia wolności wyboru poprzez brak nie tyle informacji, co 
świadomości (podaje się, jako przykład kobiety, które mają ograniczony dostąp do 
pewnych zawodów, ale nie zdają sobie z tego sprawy, a więc nie wpływa to na 
obniżenie ich subiektywnego dobrobytu, ale ma wpływ na obiektywny dobrobyt (jak to 
sugerowali klasycy w filozofii). Dlatego na przykład  Griffin67 wprowadzał dodatkowe 
warunki do tych preferencji – są one ustalane w sposób racjonalny oraz przy pełnej 
informacji68. 
 Definiując dobrobyt chcieliśmy uzyskać miarę stanu szczęśliwości, zadowolenia 
człowieka, po to by wskazać, że człowiek podejmuje pewne działania w celu 
powiększenia tego dobrobytu69. Jeżeli człowiek jest nieszczęśliwy, stara się to zmienić 
poprzez podjęcie pewnych działań. Dla klasyków etyki (np. Arystoteles) człowiek 
podejmuje te działania krocząc na drodze cnoty – wartości, które realizuje przyczyniają 
się do powiększenia dobrobytu (szczęśliwości – tzw. eudajmonia u Arystotelesa). 
Koncepcja ta była rozwijana w dobie średniowiecza, jak też przez część etyków doby 
oświecenia, w tym właśnie Kanta. W nowszych teoriach podkreśla się zwłaszcza 

                                                      
66 Zob. J. Elster, Sour Grapes: Studies in the Subversion of Rationality, Cambridge University 
Press, New York 1983; A.K. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1987. 
67 Por. J. Griffin, Wellbeing: Its Meaning, Measurement and Moral Importance, Clarendon 
Press, Oxford 1986. 
68 Por. Economics and ethics, w: Craig, E.: Routledge encyclopedia of philosophy, Routledge, 
London 1998. 
69 W ekonomii motywem do działania jest właśnie chęć poprawy własnego dobrobytu, jego 
maksymalizacji, przy ograniczonych zasobach, lub minimalizacji kosztów do osiągnięcia tego 
samego poziomu dobrobytu. Miarą dobrobytu jest bowiem suma tego, co zyskamy 
pomniejszona o koszty uzyskania. 
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konstytutywny charakter sensu, wychodząc od wizji człowieka, ukierunkowanego na 
poszukiwanie sensu70, który pozwala mu na spełnienie się. 
 Problematyczne wydaje się rozdzielenie w koncepcjach dobrobytu wartości 
materialnych powiększających dobrobyt i niematerialnych, nie ujmowanych 
bezpośrednio. Praktyka wskazuje na wspomniane wyżej trudności w ich oddzielaniu. 
Występują one także, gdy chcemy je oddzielić na płaszczyźnie teoretycznej. Podobnie 
dzieje się w przypadku wartości71. Wartości są fundamentami światopoglądu, określają 
w sposób trwały myślenie i działanie ludzi, nadając sens działaniom jednostek, grup, 
wspólnot, czy państw. Tworzenie podziału na wartości materialne i niematerialne jest 
płynne, gdyż wartości są ze sobą powiązane. Można też traktować dobra materialne, 
jako służebne dla niematerialnych (w analogii do piramidy potrzeb Maslowa). Mimo, 
że cześć filozofów nie uzależnia go od dóbr materialnych, wielu w tym także 
Arystoteles –podkreśla wartość pewnego poziomu bogactwa (średniego – zgodnie z 
zasadą złotego środka). Wśród filozofów zwłaszcza etyków, a także naukowców 
pracujących na styku etyki i ekonomii, jak na przykład  A. Richa72 zajmującego się 
etyką gospodarczą, dobrobyt materialny, mający wartość materialną, pozwala na 
realizacje wartości niematerialnych, co daje etyczne uzasadnienie dążenia do 
dobrobytu materialnego. 
 
3. Skutki dla teorii ekonomii 

 Teorie ekonomiczne zarówno mikroekonomiczne jak i makroekonomiczne, bazując 
na takim rozumieniu wartości i dobrobytu, jakie jest przyjmowane obecnie, będą 
musiały przyjmować bardzo dużo założeń dodatkowych, aby dopasować się do 
rzeczywistości i lepiej ją opisywać. Można to już zauważyć analizując pojęcia bazowe 
także jak dobrobyt i uświadamiając sobie kłopoty w jego definiowaniu, zmuszające do 
przyjmowania dodatkowych założeń dotyczących preferencji i ich zmienności.  
 Problem ten potęguje się, gdy rozpatrzymy teorie wzrostu gospodarczego, w 
których dochodzą obok czynników ilościowych, czynniki o charakterze jakościowym, 

                                                      
70 Na przykład logoterapia i filozofia egzystencjalna rozwinięte przez Frankla pojmują 
człowieka jako osobę poszukującą sensu, por. E. Schechner; O. Zsok, Sinn-Funken, EOS 
Verlag, St. Ottilien 2007. 
71 Pojęciem wartości zajmuje się w nauce aksjologia, tworząca pomost między rozważaniami 
teoretycznymi a praktyką, jak też między podejściem apriorycznym (uznanie, że pewne 
wartości są wartościami niezależnie od sytuacji), a aposteriorycznym. 
72 Por. na przykład  A. Rich, G. Enderle, Business and economic ethics, Peeters, Leuven 
Belgium, Dudley MA 2006.  
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mające coraz mniej wspólnego z przyjętymi założeniami odnośnie rodzaju badanych 
zjawisk.  
 Wskazuje się na problem braku konsystencji teorii ekonomicznych - prób 
rozszerzania modeli ekonomicznych o zmienne jakościowe takie jak kapitał ludzki i 
społeczny, w celu wyjaśnienia postępu technicznego, a przez to wzrostu 
gospodarczego. Powstaje tu oczywiście pytanie, dlaczego aspekt kwalifikacji i wiedzy 
nie został od razu uwzględniony w czynniku praca. Być może wystarczyłoby jedynie 
zmienić rozumienie tych zmiennych tak, by na przykład kapitał ludzki był zawarty w 
czynniku praca.  
 Ustalając płace teoria ekonomiczna (głównego nurtu) wskazuje na to, że zależą one 
od produktu krańcowego pracy (lub są jemu równe). Płaca zależy zatem od 
efektywności pracy, która zależy od umiejętności (a wiec kapitału ludzkiego, który 
zależy w dużej mierze od wartości reprezentowanych w otoczeniu danej jednostki), 
lecz też od tzw. „soft skills” (powiększających według niektórych teorii wartość 
kapitału ludzkiego) tj. umiejętności współpracy z innymi, rozwiązywania konfliktów, 
motywacji, twórczości, usposobienia, uczciwości, a więc znowu od wartości 
niematerialnych. Mimo, że w teoriach poświęconych zarządzaniu wskazuje się już na 
znaczenie wartości w motywowaniu pracowników, w teoriach ekonomicznych wciąż 
ma się pewien ich niedosyt, chociaż ich znaczenie jest duże73.  
 Próba uzupełniania teorii przy pomocy wprowadzania kapitału ludzkiego i 
społecznego przypomina nieco walkę z wiatrakami – obie te koncepcje są częściowym 
przyznaniem, że wartości mają znaczenie oraz wskazują na to, że te czynniki produkcji 
przyczyniają się do zwiększenia dobrobytu materialnego w społeczeństwie mierzonego 
PKB. A przecież wspomniane czynniki sprawiają, że rośnie zarówno dobrobyt 
materialny i niematerialny, a wyprodukowana wartość dodana w danym roku (przede 
wszystkim w formie wartości niematerialnej) poprzez działanie efektów zewnętrznych 
(wpływ społeczeństwa jako całości czy kodeksów etycznych danych firm czy branży), 
przyczynia się do dalszego wzrostu zarówno materialnego jak i niematerialnego. W 
przedsiębiorstwie zwiększenie skali zachowań etycznych, wpływa na ich dalszy wzrost 
– coraz więcej osób, jeżeli nawet nie z przekonania, to w wyniku socjalizacji lub 
formalnych metod nacisku (kodeksy etyczne, wymagania w miejscu pracy), 
zmuszonych jest do przestrzegania tych reguł i ich internalizacji. W społeczeństwie 

                                                      
73 Tzw. „soft skills” powiększają nie tylko wartości wytworzone przez danego pracownika, ale 
mamy tu do czynienia także z pozytywnymi efektami zewnętrznymi, gdyż przykładowo 
zaangażowanie i wysoka automotywacja jednego pracownika – czyli element tzw. miękkich 
umiejętności - udzielają się innym, powiększając efektywność produkcji. 
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dzieje się podobnie, ale nie jest to uwzględniane przez teorię ekonomii w 
wystarczający sposób. 
 Ponadto należy zwrócić uwagę, że potrzeba wprowadzenia kapitału ludzkiego i 
poniekąd społecznego służyła temu, aby zendogenizować postęp techniczny. Podobnie 
ujmowanie kapitału ludzkiego, jako wiedzy nagromadzonej w ludzkości, a 
społecznego, jako istnienia spójności społecznej wymaga dalszej endogenizacji – 
wiedza i kwalifikacje zależą bowiem od systemów wartości i wartości indywidualnych 
istniejących w społeczeństwie. 
 Zmiana rozumienia tych terminów przywraca sens podstawowemu rozumieniu 
ekonomii, która zajmuje się zwiększaniem dobrobytu przy ograniczonych zasobach. 
Jeżeli rozumiemy dobrobyt materialnie dochodzimy do sytuacji, w której musimy 
wciąż zwiększać nasz dobrobyt materialny – a więc konsumować coraz więcej dóbr i 
usług. Przy nowym sposobie rozumienia tych terminów, możemy ująć dobrobyt jako 
rozwój w głąb; nie chodzi tu zatem o większą ilość dóbr i usług, ale o większą ich 
wartość zarówno materialną jak i niematerialną.  
 Konsekwencją zmiany znaczenia tych dwóch pojęć byłaby także konieczność 
rewizji pojęcia efektywności – co tak naprawdę jest efektywne i dlaczego oraz czy 
może ono wyeliminować z dyskusji problem nierówności? Rozumienie efektywności 
w sensie Pareto wymaga przyjęcia braku wpływu na tzw. rozkład początkowy74, który 
może być wysoce nierówny, a mówiąc językiem wartościującym „niesprawiedliwy”, 
podczas gdy „sprawiedliwość” jest jedną z centralnych wartości wyznawanych przez 
jednostki i społeczeństwa75. Mimo prób ulepszenia tej teorii, nie rozwiązany pozostaje 
w niej problem sprawiedliwości, która coraz bardziej zyskuje na znaczeniu w 
kontekście rosnącej nierówności na świecie. Wymaga to od ekonomistów 

                                                      
74 Każdy wzrost satysfakcji przez jednego uczestnika bez pogorszenia sytuacji innych 
nazywamy polepszeniem w sensie Pareto. W rozkładach optymalnych (takim jest np. rynek 
przy licznych założeniach upraszczających) nie ma możliwości polepszenia sytuacji nikogo, 
bez jednoczesnego pogorszenia sytuacji innych. Zaletą tego podejścia był dla ekonomistów 
brak konieczności porównywania użyteczności miedzy uczestnikami. Problemem jednak 
pozostają zmiany nieoczekiwane, korygowane przez tzw. potencjalne polepszenia Pareto, w 
których zyski wygrywających kompensują potencjalnie straty przegrywających (J.R. Hicks, 
Value and capital, Clarendon Press, Oxford 2001, N. Kaldor, Welfare propositions of 
economics and interpersonal comparisons of utility, "Economic Journal" 1939, Vol. 49, s. 549–
552). 
75 Już według Platona w jego państwie filozofów, jedynie orientacja filozofów w kierunku 
zapewnienia sprawiedliwości może zapewnić pokój , por. Platon, Państwo, Antyk, Kęty 2003, 
VII, 521b, 540d. 
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ustosunkowania się do tego problemu przez stworzenie różnych mierników 
nierówności ujmowanych w miernikach dobrobytu, a nie ograniczanie się jedynie do 
kwestii efektywności. 
 
4. Skutki dla polityki gospodarczej 

 Konsekwencją weryfikacji pojęć tworzących ekonomię byłyby zmiany w 
prowadzeniu, a szczególnie usprawiedliwieniu polityki gospodarczej.  
Po pierwsze w realizacji polityki wzrostu, można byłoby się śmiało odwołać do 
orientacji na te elementy produkcji, które gwarantują trwały wzrost, a ograniczanie 
tych, które faktycznie powiększają produkcję, ale nie przyczyniają się do wzrostu 
dobrobytu jak na przykład broń, narkotyki, alkohol, papierosy, czy nawet fast-foody. 
Są to bowiem antydobra albo usługi, które faktycznie nie powiększają dobrobytu. 
Mimo, że próbuje się oczywiście przy pomocy regulacji ograniczać produkcję takich 
antydóbr (zakaz reklamy papierosów w Australii jest ostatnim tego przykładem, albo 
kupna fast-foodów przez dzieci w szkołach angielskich i mający miejsce w ustawach 
większości krajów zakaz handlu i konsumpcji narkotyków), to wszystkie te regulacje 
są postrzegane w kategoriach kosztów, a nie zwiększenia produkcji. Inaczej byłoby 
gdybyśmy stosowali inny miernik. Produkcja antydóbr nie zwiększa bowiem 
dobrobytu, ale go pomniejsza. 
 Podobny przypadek ma miejsce, gdy poprzez standardowo rozumiane zwiększanie 
produkcji materialnej rośnie zapotrzebowanie na zasoby naturalne. Zwiększanie 
produkcji materialnej dokonuje się bowiem często przy wykorzystaniu w produkcji 
takiego źródła energii, którego eksploatacja sprawia, że dodatkowa produkcja może 
doprowadzić do tego, że dobrobyt się nie zwiększa, ale wręcz pomniejsza76. 
 Nic więc dziwnego, że państwa zachodnie zużywają największą część energii na 
świecie. Przy czym nadal jest to w większości tańsza i łatwiej dostępna energia 
nieodnawialna, której zużycie oznacza, że będzie jej brakować dla przyszłych generacji 
(a więc jest nieetyczne, nie uwzględniające konsekwencji działań i dlatego 
nieracjonalne – przeciwne temu, co człowiek uważa za racjonalne, czyli zachowaniu 
gatunku ludzkiego77, czy ujmując w kategoriach bardziej niematerialnych wartości - 
odpowiedzialności za przyszłe pokolenia).  

                                                      
76 Podobnie dzieje się, gdy wzrasta na przykład  produkcja zbrojeniowa, która zwiększa co 
prawda produkt, ale raczej nie dobrobyt (może go nawet zmniejszać).  
77 Choćby wychodząc od koncepcji tzw. egoistycznego genu, czy wspomnianego 
współodczuwania („sympathy”) u Milla.  
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 Istnieją próby zaradzenia temu poprzez wskazywanie na konieczność osiągnięcia 
tzw. trwałego wzrostu, mówi się tu nawet o trwałym rozwoju (społeczno-
ekonomicznym). Znalazło  to wyraz w dokumencie Europa 202078, z którego wynika, 
że Europa zamierza zwiększyć   wykorzystanie energii odnawialnej w ogólnym 
zużyciu energii, wzrost ten ma nie prowadzić do wykluczenia i ma być oparty na 
kapitale ludzkim. Jest to postulat, nie wynikający bezpośrednio z teorii ekonomii 
zorientowanej na wzrost produktu, natomiast jego ujęcie w produkcie wynika z 
pewnych wartości, które według rozważań zawartych w opracowaniu, powinny być 
ujęte w ramach produktu. Takie postulaty nakładane na produkcję energii nie 
wchodziłyby w kategorie kosztu, wynikłego z regulacji, ale powiększałyby 
automatycznie wartość produkcji.  
 Jeżeli chodzi o sposób wyprowadzania celów polityki gospodarczej, dochodzi 
wreszcie aspekt dotyczący metodologii. W polityce gospodarczej, która wychodzi od 
wartości takich jak wolność, równość, sprawiedliwość i dobrobyt, które 
operacjonalizuje, chodzi właśnie o realizację wartości. I tak na szczycie piramidy 
celów znanej w kontekście teorii polityki gospodarczej stoją wartości tworzące trzon 
etyki79. W ramach bowiem podejścia normatywnego do polityki gospodarczej za cel 
nadrzędny lub bazowy czy ostateczny uznaje się dobrobyt (wzgl. Dobrobyt 

                                                      
78 Strategia Europa 2020 ma pozwolić na wyjście z kryzysu i przygotować europejską 
gospodarkę na wyzwania następnego dziesięciolecia. Komisja określiła trzy najważniejsze 
cechy wzrostu: wzrost inteligentny (zwiększenie roli wiedzy, innowacji, edukacji i 
społeczeństwa cyfrowego), zrównoważony (produkcja efektywniej wykorzystująca zasoby przy 
jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności) oraz wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 
(zwiększenie aktywności zawodowej, podnoszenie kwalifikacji i walka z ubóstwem). Postępy w 
realizacji tych trzech priorytetów będą mierzone w odniesieniu do pięciu nadrzędnych celów 
UE, które państwa członkowskie przełożą na cele krajowe, uwzględniając swoje pozycje 
wyjściowe: 
• wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 20-64 lat powinien wynosić 75%; 
• na inwestycje w badania i rozwój należy przeznaczać 3% PKB Unii;  
• należy osiągnąć cele „20/20/20” w zakresie klimatu i energii; 
• liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną należy ograniczyć do 10%, a co 
najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie; 
• liczbę osób zagrożonych ubóstwem należy zmniejszyć o 20 mln. 
79 Należą one częściowo do tzw. kardynalnych cnót stworzonych jeszcze przez Arystotelesa 
(mądrość, sprawiedliwość, odwaga, umiarkowanie) uzupełnionych o trzy dodatkowe przez 
Tomasza z Akwinu (centralne trzy cnoty chrześcijańskie: wiara, nadzieja i miłość). 
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ekonomiczny80), któremu są podporządkowane cele pomocnicze81 ujmowane w 
kategoriach norm82, konkretyzowanych (operacjonalizowanych83) za pomocą analizy 

                                                      
80 W języku niemieckim rozróżnia się czasem między dobrobytem niematerialnym (Wohlfahrt), 
będącym najwyższym celem i dobrobytem materialnym (Wohlstand), por. G. Ashauer, 
Wirtschaftspolitik Kurzgefasst, Ernst Klett, Stuttgart 1991, s. 4. Ekonomia dobrobytu operuje 
też pojęciem dobrobyt społeczny rozumianym jako dobroć stanu społecznego, por. S.M. Kot, 
Modelowanie poziomu dobrobytu – teoria i zastosowanie, Ossolineum, Wrocław 1995, 
ss. 11-15. Za cel polityki gospodarczej przyjmuje się najczęściej gospodarczy dobrobyt 
(volkswirtschaftlicher Wohlstand), por. H. Giersch, Allgemeine Wirtschaftspolitik, T. 1: 
Grundlagen, Gabler, Wiesbaden 1961, ss. 68nn. W oczach klasyków był on synonimem 
dobrobytu powszechnego (Gemeinwohl), por. B.T. Ramb, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, 
R., München –Wien 1987, Oldenbourg, München/Wien 1987, s. 33. 
81 Por. F. Breyer; M. Kolmar, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, Tübingen 
2005, ss. 15nn; T. Pütz, Grundlagen der Theoretischen Wirtschaftspolitik, Fischer, Stuttgart 
1971. Osiąganie dobrobytu jest uznawane za podstawowe zadanie polityki gospodarczej, 
zarówno obecnie, jak i w bardziej odległych czasowo epokach, por. P. Keller, 
Dogmengeschichte des wohlstandspolitischen Interventionismus, Keller, Winterthur 1955, s. 56. 
Chociaż w nowszych zwłaszcza badaniach poddawany bywa dyskusji, co jest związane z 
silnymi sprzecznościami interesów w społeczeństwie, por. A. Heise, Einführung in die 
Wirtschaftspolitik, Fink, München 2005, s. 22.  
82 Ustanowienie takich celów (tego co być powinno), nie da się wykonać w sposób czysto 
naukowy i absolutnie obowiązujący. Bazuje bowiem na normatywnych wyobrażeniach co do 
tego, co polityka gospodarcza powinna osiągnąć, por. R. Clement, Praxis der 
Wirtschaftspolitik. Theorie und ihre Anwendung spielend lernen, Vahlen, München 2001, s. 12. 
Pojawia się zatem problem wolności od wartościowania nauki: Zadaniem nauki jest w ramach 
krytyki ideologii oddzielenie twierdzeń wolnych od wartościowania (takich, które poddają się 
założeniom logiki lub są doświadczalnie sprawdzalne - na podstawie empirycznej obserwacji) 
od sądów wartościujących (niem. Werturteile), por. H. Bartling; F. Luzius, Grundzüge der 
Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München 2000, s. 12, W.A.S. Koch; C. Czogalla, Grundlagen 
der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, s. 15. Według B.B. Gemper i A. Woll 
są one konsekwencją, którą politycy wyciągają z konkretnych doświadczeń, por. B.B. Gemper, 
Wirtschaftspolitik, Physica-Verl., Heidelberg 1994, s. 13. B. Külp wskazuje na to, że gdyby cele 
polityki gospodarczej nie miały charakteru normatywnego, nie można by ich było zrealizować 
w procesie gospodarczym, por. B. Külp, Einführung in die Wirtschaftspolitik, Rombach, 
Freiburg 1980, s. 66. 
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wychodzącej od wartości społecznych84 - tzw. generalnych celów polityki 
gospodarczej85: (1) dobrobytu osobistego – a więc możliwie bogatego zaopatrzenie w 
dobra w sensie optimum Pareto86, dzięki przede wszystkim postępowi87, 
(2) sprawiedliwości, czyli zapewnienia równych praw dla każdego albo jak 
największej równości szans, (3) wolności, a więc wolności materialnej pozwalającej na 

                                                                                                                                             
83 Nie jest to operacjonalizacja w sensie ścisłym, ponieważ nie da się wyprowadzić celów 
(systemu celów) na podstawie społecznej funkcji dobrobytu, dlatego obecnie wyprowadza się w 
podejściu normatywnym podstawowy system celów dla polityki gospodarczej (w sensie 
hierarchii celów) z uporządkowanego, powszechnie uznanego systemu wartości, tj. dobrobyt, 
bezpieczeństwo, sprawiedliwość, wolność, por. W.A.S. Koch; C. Czogalla, Grundlagen der 
Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, s. 15. T. Pütz rozpisuje cel dobrobyt na 
następujące cele poszczególne: dobrobyt gospodarczy, wzrost narodowego bogactwa, 
zaspokojenie potrzeb indywidualnych i społecznych, produkcyjność, dobrobyt życiowy, 
bogactwo życiowe, por. T. Pütz, Grundlagen der Theoretischen Wirtschaftspolitik, Fischer, 
Stuttgart 1971, s. 79, 203. 
84 Są to tzw. cele ostateczne polityki gospodarczej mające pozaekonomiczną naturę i odnoszące 
się do poglądów społeczno-ekonomicznych, kulturowych, por. W. Bosch, Marktwirtschaft und 
Befehlswirtschaft, Quelle u. Meyer, Heidelberg 1960, s. 15. 
85 Choć np. B. Winiarski podaje zupełnie inne generalne cele polityki gospodarczej, za które 
uważa suwerenność narodową, sprawiedliwość, wolność i prawa człowieka, postęp społeczno-
ekonomiczny, równość szans itd., por. B. Winiarski, Polityka gospodarcza, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 65. Odnosi się je często do piramidy Maslowa, jako te, 
które muszą być zapewnione, aby człowiek mógł realizować cele wyższe. Przez długi okres 
czasu uznawano w polityce gospodarczej jedynie trzy cele: dobrobyt, wolność i sprawiedliwość 
(tzw. klasyczny trójkąt), por. J. Werner, Wohlstand, Freiheit und Gerechtigkeit, ihre 
Verwirklichung als Problem der Wirtschaftspolitik, St. Gallen, Zürich 1991, s. 165. Bresciani 
dzieli cele na trzy grupy: polityczne (bezpieczeństwo państwa wobec zagranicy), prosperity 
gospodarcze i społeczna równowaga, por. C. Bresciani-Turroni, Einführung in die 
Wirtschaftspolitik, A.Francke, Bern 1948, s. 100. 
86 Mają zatem na celu taką poprawę sytuacji grupy, która nie powoduje pogorszenia sytuacji 
kogokolwiek z grupy. 
87 Jest on często wymieniany zamiast lub obok tego celu, por. W.A.S. Koch; C. Czogalla, 
Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, s. 16. 
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zrealizowanie własnych interesów i celów w obrębie formalnej wolności88 oraz 
(4) bezpieczeństwa89. W ramach polityki gospodarczej jako nauki, te cele główne są 
operacjonalizowane przy pomocy takich celów jak wzrost gospodarczy, pełne 
zatrudnienie i stabilny poziom cen oraz równowaga zagraniczna. W ramach tych celów 
wyznaczane są wielkości mierzalne celowe, które się chce osiągnąć, jak na przykład 
inflacja o 1,5 pkt wyższa od najniższej spośród trzech krajów ze strefy euro o 
najmniejszej inflacji, stopa bezrobocia odpowiadająca np. naturalnej. Brak jest 
natomiast przełożenia osiągniętych wyników na cele stojące na samym szczycie, czyli 
odpowiedzi na pytanie, w jakiej mierze polityka gospodarcza przyczyniła się do 
realizacji tychże celów90.  
 Dyskusja na temat rosnącej nierówności91, zwiększającego się ubóstwa, 
rozwarstwienia płac prowadzącego właśnie do tej nierówności, równości szans w 

                                                      
88 Wolność materialna rośnie wtedy, gdy człowiek jest bogatszy, bo dysponuje wówczas 
większą możliwością wyboru, por. J.B. Donges; A. Freytag, Allgemeine Wirtschaftspolitik, 
Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, ss. 3nn. Wolność może być także rozumiana w zależności od 
ideologii: jako wolność jednostki (ideał liberalny) i jako wolność kolektywna (ideał 
demokratyczny). Odróżnia się wolność jednostki, oznaczającą że działalność ekonomiczna 
jednostki jest wolna od kontroli państwa, od wolności kolektywnej, która panuje wtedy, kiedy 
system gospodarczy odzwierciedla preferencje większości, por. L.M. Wright, A Comparative 
Survey of Economic Freedoms 1982, s. 51. 
89 Por. m.in. F. Breyer; M. Kolmar, Grundlagen der Wirtschaftspolitik, Mohr Siebeck, 
Tübingen 2005, ss. 13n, U. Teichmann, Wirtschaftspolitik, Vahlen, München 2001, s. 62nn; 
J.B. Donges; A. Freytag, Allgemeine Wirtschaftspolitik, Lucius & Lucius, Stuttgart 2004, 
s. 3-15; R. Müller; W. Röck, Konjunktur-, Stabilisierungs- und Wachstumspolitik, 
Kohlhammer, Stuttgart 1993, s. 20; H.P. Grüner, Wirtschaftspolitik, Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, Berlin Heidelberg 2008, ss. 9-15. Breyer wyróżnia tylko pierwsze trzy wartości, a 
Teichmann wszystkie cztery (jego podejście jest bardziej ugruntowane w literaturze). 
H.G. Petersen, K. Müller wyróżniają cztery powyższe cele i jako piąty – pokój, nazywając je 
nadrzędnymi społecznymi celami (übergeordnete gesellschaftliche Ziele), z których są 
wyprowadzane cele polityki gospodarczej, por. H.-G. Petersen; K. Müller; H. Luckenbach, 
Volkswirtschaftspolitik, Vahlen, München 1999, ss. 45nn. C. Bresciani-Turoni wyróżnia trzy 
podstawowe grupy celów polityki gospodarczej: polityczne (wewnętrzne i zewnętrzne 
bezpieczeństwo kraju), gospodarcze (dobrobyt) oraz społeczne (równowaga), por. C. Bresciani-
Turroni, Einführung in die Wirtschaftspolitik, A.Francke, Bern 1948, s. 100. Cele takie jak 
wolność i sprawiedliwość są ideałami kulturowymi i zaliczają się do potrzeb kolektywnych, 
por. H.S. Braun, Staatliche Theorie und Wirtschaftspolitik, Wien 1929, s. 46.  
90 Szerszą analizę celów i ich operacjonalizacji można prześledzić w A. Horodecka, Ewolucja 
celów polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008. 
91 Por. M. Förster, Growing unequal?, OECD, Paris 2008. 
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dostępie do dóbr i praw, ograniczenia wolności przez nadmierne podatki wskazuje na 
to, że wciąż mamy do czynienia w świadomości odbiorców polityki z wartościami 
takimi jak sprawiedliwość, wolność i dobrobyt.  
 Szczególne znaczenie może mieć tu zmiana sposobu pojmowania zagadnienia 
wartości i dobrobytu dla kształtowania polityki rozwoju, czy nawet polityki wzrostu 
ujmowanego jako wzrost faktycznej wartości dobrobytu, a nie okrojonej jedynie do 
jednej tylko części, która nie jest w stanie się tak silnie odnawiać jak jej część 
niematerialna.  
 Na płaszczyźnie państwa rozwój wartości w społeczeństwie może się dokonywać 
poprzez np. stworzenie takich ram gospodarowania, które czynią opłacalnym działanie 
etyczne, jak chce tego Homan (twórca jednego z nowych kierunków etyki 
gospodarczej – tzw. etyki ekonomicznej). Na płaszczyźnie przedsiębiorstwa wartości 
można rozwijać poprzez wzmacnianie tzw. struktur rządzenia (ang. Governance 

structures), jak sugeruje inny twórca podejścia etycznego – tzw. Governance Approach 
– J. Wieland92, które może przyczynić się do większego dobrobytu, przy mniejszym 
nakładzie środków materialnych (obciążających notabene środowisko). Wartości 
składające się na system kulturowy należą do systemu cechującego się dużą 
odpornością na zmiany, są zatem czynnikami długiego trwania, co gwarantuje 
społeczeństwu większą stabilność (por. teorie systemów wg Luhmanna czy 
Parsonsa93).  
 Inne możliwości rozwoju wartości w społeczeństwie dają przekonanie o tym, że 
wartości materialne są podstawą rozwoju wartości etycznych – każdy powinien mieć 
równe szanse  i mieć również możność ich wykorzystania, (co podkreśla tzw. 
Capability Approach94). Aby było to możliwe, dobrobyt realizowany przez politykę 
gospodarczą musi być coraz bardziej spójny. Różnice w rozwoju regionów, państw i 
bloków państw powinny być coraz mniejsze. Trwały dobrobyt to bowiem dobrobyt 
sprawiedliwy95. Nie dziwią w tym kontekście zwiększające się z roku na rok, 

                                                      
92 Por. J. Wieland, Die Ethik der Governance, Metropolis-Verl., Marburg 2004. 
93 Por. N. Luhmann, Soziale Systeme, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1994, T. Parsons, Das 
System moderner Gesellschaften, Juventa-Verl., Weinheim 2003. 
94 A.K. Sen, On Ethics and Economics, Blackwell, Oxford 1987; A.K. Sen, Development as 
freedom, Univ. Press, Oxford 2001. 
95 Por. cnoty kardynalne u Arystotelesa. 
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zwłaszcza w perspektywie finansowej 2007-201396, wydatki UE na politykę spójności 
w ramach celu „trwały rozwój”, choć te wymogi nie są spójne z istniejącymi 
przekonaniami rozwijającymi się w ramach szkół głównego nurtu. Podobnie realizacja 
celów milenijnych zakłada powszechny wysiłek w celu przesunięcia rozwoju z krajów 
wysokorozwiniętych do niskorozwiniętych i zlikwidowania symptomów jego braku w 
krajach trzeciego świata. Ostre różnice są bowiem pożywką dla fundamentalistycznych 
ugrupowań będących zagrożeniem dla dobrobytu krajów rozwiniętych, który to fakt 
jest nieuwzględniony w teoriach ekonomicznych97.  
 Konsekwencją rozumienia dobrobytu i wartości w bardziej pogłębiony sposób 
byłoby zatem znalezienie ścieżki rozwoju, wzrostu w głąb, intensywnego pod 
względem etycznym oraz bardziej spójnego.  
 Zastosowanie nowego rozumienia wartości i dobrobytu oznaczałoby dla państwa 
przede wszystkim koncentrację na polityce porządkowej. Dokonywałoby się poprzez 
regulacje ram polityki gospodarczej, przy jednoczesnym ograniczeniu polityki 
stabilizacyjnej zwłaszcza dyskrecjonalnej, (która jest często prowadzona w celach 
populistycznych98); zastosowanie nowych rozwiązań w zakresie polityki 
redystrybucyjnej z celem długookresowym – a więc umożliwienie obywatelom 
rozwoju własnego potencjału. Do rozważenia pozostawałaby zatem dyskutowana na 
forum etycznym idea gwarancji każdemu tzw. dochodu podstawowego, za którą 
opowiada się większość nowych podejść do etyki ekonomicznej. Decyzje polityczno - 
gospodarcze są często narażone na presje silniejszych podmiotów gospodarczych, 
realizujących poprzez nacisk swoje własne interesy, a nie interesy ogółu. 
Samoograniczenie się państwa do pewnych ruchów byłoby tutaj bardziej korzystne, 
choćby z tego powodu, że nie fundowałoby przyszłym pokoleniom ogromnych 
zadłużeń99. Problem z wprowadzeniem takich samoograniczeń jest natury politycznej: 
politycy nie są z reguły zainteresowani ograniczaniem sobie możliwości ruchu, a także 
nie są przekonani, czy takie rozwiązanie byłoby słuszne. Tu widać miejsce np. dla 
działania Unii Europejskiej, czy ONZ. Przykładem prób wprowadzenia takich 

                                                      
96 Por. Przyjęte przez Polskę NSRO: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-3013 
wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności, Warszawa, maj 
2007. 
97 Wręcz przeciwnie – teorie „catch-up”, wskazują na korzyści płynące z takiej nierównowagi.  
98 Np. pomoc poszczególnym fabrykom jak Opel, czy tzw. premia złomowa – niem. 
Abwrackprämie.  
99 Por. na ten temat opinię przez K. Horn, Der abschüssige Pfad von Pragmatismus zu 

Konstruktivismus, "Zeitschrift für Wirtschaftspolitik" 2009, Vol. 58, No. 2, s. 202–212. 
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samoograniczeń ma być w przyszłości skuteczniejsze egzekwowanie kar za nadmierne 
zadłużanie się. Wreszcie bardzo istotnym problemem byłoby to, kto i w jaki sposób 
tworzyłby takie reguły. I tu nasuwa się ograniczenie ekonomii głównego nurtu, która 
postulowałaby działanie przynoszące największą korzyść większości. Ale jak taką 
korzyść oszacować, gdy ekonomia nie jest nauką eksperymentalną i takiego 
eksperymentu czy eksperymentów nie jesteśmy w stanie przeprowadzić? Szukanie 
odpowiedzi w etyce, często przyjmowanej w takich sytuacjach na płaszczyźnie 
mikroekonomicznej (etyka w biznesie, etyka menedżerska, etyki zawodowe, 
określające reguły według których pewne zawody powinny się zachowywać), jest 
popularne i efektowne. Dlaczego nie szuka się takich odpowiedzi na płaszczyźnie 
makroekonomicznej i nie próbuje się stworzyć reguł, pozwalających na lepsze 
spełnianie funkcji przez państwo? Etyka konsekwencjonalna miałaby tu jednak swoje 
ograniczenia z racji tego, że nie umiemy często przewidzieć w pełni skutków pewnych 
posunięć i ich braków (na przykład pakietów koniunkturalnych); bardziej korzystna 
mogłaby się tutaj okazać etyka dyskursu zmierzająca ku stworzeniu pewnych norm i 
reguł  korzystnych dla danej społeczności100.  
 Powrót do ujęcia dobrobytu i wartości z perspektywy etyki usprawiedliwiałby 
zaangażowanie moralnej filozofii także w procesie tworzenia i dyskusję nad 
rozwiązaniami dla polityki gospodarczej.  
 

*  *  * 
 

 W obecnej dyskusji społecznej w dobie kryzysu wiele środowisk naukowych i 
opiniotwórczych zwraca uwagę na potrzebę rewizji polityki gospodarczej, a także na 
konieczność głębszych przemian systemowych. Na potrzebę rewizji modelu rozwoju 
zwracają uwagę nie tylko przedstawiciele101 różnych szkół ekonomicznych ale też 

                                                      
100 Etyka dyskursu nie daje żadnej treściowej orientacji, ale jedynie dostarcza procedury, która 
ma gwarantować bezstronność w procesie tworzenia sądów. Nie chodzi zatem od 
wypracowanie norm, ale o badanie ważności hipotetycznie rozpatrywanych norm J. Habermas, 
Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2001. Każda 
norma musi spełniać taki warunek, że jej skutki i skutki uboczne zostaną zaakceptowane przez 
wszystkich, których ona dotyczy. 
101 Liczne przykłady prezentuje m.in. G.W. Kołodko, Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, 
Warszawa 2008. 
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liczne ruchy społeczne (na przykład ekolodzy) i środowiska kościelne (między innymi 
ostatnia encyklika102).  
 W tym kontekście interesująca może się okazać polemika ze sposobem ujmowania 
dobrobytu i wartości przeprowadzona w ramach tego opracowania. Rewizja 
dotychczasowego pojmowania dobrobytu i wartości zarówno w ujęciu teoretycznym, 
jak i empirycznym, pozwoliłaby być może stworzyć model rozwoju gospodarczego o 
mniejszej podatności na wahania koniunkturalne oraz kryzysy, w którym dobrobyt by 
się powiększał nie uszczuplając zasobów naturalnych.  
 W opracowaniu wykazano, że konieczność aktualizacji pojęć wartości i dobrobytu 
wynika z przesłanek zarówno empirycznych, jak i teoretycznych. Pozostanie przy 
aktualnej definicji nie jest zatem racjonalne, gdyż nie wynika ani z przesłanek 
ekonomicznych, ani nie odpowiada empirii i skazuje podmioty zachowujące się 
racjonalnie na zarzut bycia nieracjonalnymi. Jej realizacja oznaczałaby dla teorii 
ekonomii konieczność dostosowania modeli do nowej pojemności definicyjnej, co 
miałoby przede wszystkim wpływ na teorie wzrostu i rozwoju (zmiana wartości 
poszczególnych czynników produkcji i wartości produktu), szczególnie interesujące 
dla polityki gospodarczej, która dzięki temu miałaby szanse na bardziej efektywną 
realizację polityki rozwoju. Politycy gospodarczy nie musieliby wówczas 
usprawiedliwiać się ciągle z tych działań, które choć nie służą bezpośrednio 
tradycyjnie rozumianemu wzrostowi, to przecież powiększają dobrobyt. Nowe 
koncepcje wartości i dobrobytu dawałaby dobrą argumentację na rzecz polityki 
długookresowego rozwoju, gdyż działania służące trwałemu rozwojowi powiększałyby 
wartość dobrobytu.  
 
  

                                                      
102 Benedykt XVI, Encyklika «Caritas in Veritate» Ojca Świętego Benedykta XVI. Stawia ona 
sobie jako zadanie poruszenie „ludzi dobrej woli” do realizacji idei rozwoju trwałego w oparciu 
o wartości pozwalające na zwiększenie szczęśliwości nie tylko poszczególnych jednostek, ale i 
całego społeczeństwa w sposób długookresowy i stabilny, nie opierający się na wykorzystaniu 
jedynie materialnych czynników. 
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Streszczenie 
 W opracowaniu podjęta została próba wykazania, że dotychczasowe ujmowanie 
kluczowych pojęć, na jakich opiera się większość teorii  nie odpowiada ani 
empirycznym obserwacjom, ani też nie wydaje się być pozyskane w drodze logicznego 
wnioskowania z bardziej ogólnych teorii. Ma to oczywiście konsekwencje zarówno dla 
teorii ekonomii jak i dla polityki gospodarczej. Definiowanie dobrobytu i wartości 
bardziej zgodne z obserwacją oraz mocniej zakorzenione w teoriach poświęconych 
zagadnieniu dobrobytu, mogłyby wpłynąć na lepsze powiązanie teorii ekonomii z 
polityką gospodarczą, a przez to pomóc w zbudowaniu lepszej teorii rozwoju, tak 
potrzebnej w czasach obecnego kryzysu i grożącej katastrofy cywilizacyjnej.  
 
Słowa kluczowe: dobrobyt, wartość, metodologia ekonomii, użyteczność, ekonomia 
neoklasyczna, ekonomia heterodoksyjna 
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Defining Welfare and Value in Economics and Its Importance for 
Economic Policy. 
 
Abstract. 
 The research paper is an attempt to prove that the so-far perception of key notions 
providing a basis for majority of theories is not in line with empirical observations. The 
perception is neither gained by means of drawing logical conclusions from more 
general theories. Thus, the above has an impact on both theory of economics and 
economic policy. Defining welfare and value basing –to a large extent- on observations 
and tracing their roots to welfare theories might result in a better link between theory 
of economics and economic policy. Thus, it could help to develop a more effective 
theory of development, so badly needed in the time of the current crisis and looming 
civilisation catastrophe.  
 
Key words: welfare, value, methodology of economics, usefulness, neoclassical 
economics, heterodoxical economics 
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