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Streszczenie: Niniejsza rozprawa zawiera propozycję modelu pomiaru dobrobytu w państwach OECD. 

Propozycja została opracowana poprzez rozumowanie dedukcyjne w ujęciu ekonomii pozytywnej, aby 

wzmocnić fundamenty teoretyczne modelowania zjawiska dobrobytu. Dlatego też, w pierwszej części 

rozprawy autor przedstawia systematyczny przegląd teorii dobrobytu i ekonomii dobrobytu, dokonany 

głównie pośród klasycznych prac autorstwa Pareto, Marshalla, Pigou i Kaldora. Analizie poddana 

została również literatura na temat podobieństwa i różnic między dobrobytem i dochodem, a ogólniej 

ujmując – między dobrobytem a pieniędzmi. Przeanalizowano równocześnie zagadnienia teoretyczne 

leżące u podstaw koncepcji dobrostanu, szczęśliwości i tzw. ekonomii szczęścia, a także zagadnienia 

postępu i rozwoju ekonomiczno-społecznego jako przedmiotu pomiaru oraz jako celu politycznego. 

Wśród tych zagadnień, przegląd i analiza 40 mierników używanych de facto jako swoiste miary rozwoju 

ekonomiczno-społecznego stanowią zwieńczenie pierwszej części rozprawy. 



Propozycja modelu jest osadzona w usystematyzowanej strukturze, która rozróżnia i rozgranicza 

koncepcje dochodu, dobrobytu i dobrostanu, w tym szczęśliwości („welfare interference framework”). 

Jako, że takie ramy są spójne z pigowiańską koncepcją dobrobytu ekonomicznego oraz związanymi 

z nią rozważaniami wokół pozostałej części dobrobytu, można przyjąć, że umożliwiają one 

prowadzenie analizy dobrobytu również poza instrumentarium pieniężnym. Ustanowienie przez 

autora rzeczonych ram ma ponadto na celu weryfikację modelu z wykorzystaniem aspektu 

szczęśliwości państw OECD. Sam model („whole welfare model”) jest zbudowany w sposób 

umożliwiający modelowanie całościowego dobrobytu, który jest teoretycznie dostępny dla ludzi, pod 

warunkiem, że w ramach konsensusu określą oni czym jest dla nich ten dobrobyt. Ograniczenia 

modelu sprawiają natomiast, że pomiar dobrobytu będzie zawsze częściowy, a rząd wielości mierzalnej 

części będzie zależał od liczby zastosowanych w modelu czynników – które mogą mieć również 

charakter niepieniężny. Zaproponowany model jest wieloczynnikowy, można go uogólnić za pomocą 

matematycznego wzoru oraz zilustrować przy pomocy właściwości trygonometrycznych. Natomiast 

dwuczynnikowa wersja modelu, na której w zasadniczej części rozprawy skupia się autor, może być 

przedstawiona jako uogólniony iloczyn czynnika dochodowego i niedochodowego, tj. pieniężnego 

i niepieniężnego. W celu parametryzacji tak uogólnionej postaci tego iloczynu, autor wykorzystuje 

bazę danych OECD, identyfikując czynnik dochodowy i niedochodowy poprzez analizę niemal 22 tys. 

wartości liczbowych tych danych. Następnie, autor pozytywnie weryfikuje model przy użyciu hipotez, 

uzupełnionych dodatkowo o badanie wrażliwości dokonanej parametryzacji, które wskazuje 

na stabilność modelu w tym zakresie. 

Rozwiązywany problem badawczy polega na ulepszaniu (tworzenia) regulacji i polityk poprzez 

poprawę (stosowanego) pomiaru dobrobytu państw. Związane z tym pytanie badawcze skupia się 

na kwestii jak obiektywnie mierzyć dobrobyt, w uwiarygodniony teorią sposób, aby pomiar stanowił 

lepszy czynnik predykcyjny subiektywnej szczęśliwości niż miara PKB. Natomiast uzyskana odpowiedź, 

oparta na przykładowej parametryzacji modelu, wskazuje, że dobrobyt można (komparatywnie) 

zmierzyć zindeksowanym iloczynem dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych i liczby 

lekarzy dostępnych dla gospodarstw domowych w danym państwie. Podstawowym uzasadnieniem 

słuszności proponowanego modelu jest fakt, że uzyskane na jego podstawie wyniki wskazują, iż jest 

on lepszym czynnikiem predykcyjnym szczęśliwości państw OECD niż miara PKP per capita, czy inne 

miary dochodowe – zwłaszcza w  przypadku państw z większymi nierównościami dochodowymi. 

Ponadto, wyniki uzyskane przez autora na podstawie proponowanego modelu są bardziej spójne 

strukturalnie z profilem szczęśliwości państw niż w przypadku analogicznej analizy z wykorzystaniem 

PKB lub innych miar dochodowych. W oparciu o model wnioskuje się, że najlepiej prosperujące 

państwa OECD to takie, które odnotowują wyższe poziomy PKB per capita oraz niższe poziomy 

nierówności dochodowych – są to jednocześnie najszczęśliwsze państwa spośród badanej grupy. 

Natomiast w oparciu o miarę PKB lub inne miary dochodowe wnioskuje się, że najlepiej prosperujące 

państwa OECD to takie, które odnotowują wyższe poziomy PKB per capita oraz wyższe poziomy 

nierówności dochodowych. W związku z tym, model uwidacznia, iż oparcie regulacji i polityk, jak 

również celów tych polityk, na poprawionych miarach dobrobytu może nie tylko polepszyć 

perspektywy szczęśliwości państw, lecz również przyczynić się do korzystniejszego rozkładu dochodu 

w tych państwach. Rozprawa zawiera także wnioski i rekomendacje w odniesieniu do poszczególnych 

państw OECD oraz ich grup.     

Klasyfikacja JEL: I3, E6, C3. 


