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Dobra publiczna, zasoby wspólne 

i dobra społecznie pożądane 

M I K R O E K O N O M I A 
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W tym rozdziale szukaj odpowiedzi na 

pytania: 

 Czym są dobra publiczne?   

Czym są zasoby wspólne?  

 Dlaczego rynki zwykle nie dostarczają 

wystarczającej ilości tych dóbr? 

 Jak państwo może poprawić wyniki rynku w 

przypadku dóbr publicznych i wspólnych 

zasobów? 

 Czym są dobra społecznie pożądane? 
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 Konsumujemy wiele dóbr, bez płacenia za nie: 

parki, czyste powietrze i woda.   

 Kiedy dobra są darmowe, siły rynkowe są 

nieobecne.  

 Rynek prywatny nie dostarcza takich dóbr w 

ilości efektywnej dla społeczeństwa.   

 Jedna z 10 Zasad:   

Czasami państwo może usprawnić 

funkcjonowanie rynku.   

Wprowadzenie 
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Różne rodzaje dóbr 

 Dobro może być wykluczalne (zastrzegalne) jeżeli 

można wyłączyć osoby niepożądane z konsumpcji 

dobra.   

• wykluczalne:  basen zamknięty 

• niewykluczalne: sygnały radiowe FM, obrona 

narodowa 

 Dobro jest konkurencyjne (rywalizacyjne) jeżeli 

korzystanie z dobra przez jedną osobę, ogranicza 

możliwość korzystania przez inne osoby.   

• konkurencyjne: jabłko 

• niekonkurencyjne: serial telewizyjny 
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Różne rodzaje dóbr 

Dobra prywatne: to dobra wykluczalne i konkurencyjne np. 

jedzenie 

Dobra publiczne: to dobra niewykluczalne i 

niekonkurencyjne np. obrona narodowa. 

Zasoby wspólne:  to dobra konkurencyjne, ale 

niewykluczalne np. ryby w morzu. 

Monopole naturalne: to dobra wykluczalne, ale 

niekonkurencyjne np. telewizja kablowa. 

A C T I V E  L E A R N I N G  1:    

Kategorie dróg 

 Którym  dobrem z powyższych czterech jest 

droga? 

 Wskazówka:  Odpowiedź zależy od tego czy 

droga jest zatłoczona, czy nie, i czy jest płatna, 

czy nie. Rozważ różne scenariusze. 
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A C T I V E  L E A R N I N G  1:    

Odpowiedzi 

 Konkurencyjna?  Tylko kiedy zatłoczona.  

 Wykluczalna?  Tylko kiedy płatna.   

 4 możliwości 

 niezatłoczona, niepłatna: dobro publiczne 

 niezatłoczona, płatna: naturalny monopol 

 zatłoczona, niepłatna: zasoby wspólne 

 zatłoczona, płatna: dobro prywatne 
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Różne rodzaje dóbr 

 Ten rozdział kładzie nacisk na dobra publiczne i 

zasoby wspólne.   

 Dla obydwu występują efekty zewnętrzne 

(więcej w następnym rozdziale), ponieważ coś 

posiadające wartość nie ma ceny.   

 Więc prywatne decyzje dotyczące produkcji i 

konsumpcji mogą prowadzić do nieefektywnego 

wyniku. 

 Polityka publiczna może potencjalnie zwiększyć 

dobrobyt ekonomiczny.   
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Dobra publiczne 

 Dobra publiczne są trudne dla rynków prywatnych, z 

powodu problemu gapowicza.  

 Gapowicz: osoba, która korzystając z pewnego dobra, 

unika uiszczenia zapłaty za nie.  

• Jeżeli dobra są niewykluczlne ludzie mają zachętę do 

bycia gapowiczami, ponieważ firmy nie mogą zrobić 

nic, aby gapowicze zapłacili za nie.  

 Wynik: Dobro nie jest produkowane, nawet jeśli wartość 

dla nabywców jest większa niż koszt dostarczenia dobra.   
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Ważne dobra publiczne 

 Obrona narodowa 

 Badania podstawowe (wiedza) 

 Walka z ubóstwem 

10 

Dobra publiczne 

 Jeżeli korzyść z dobra publicznego przekracza koszt 

dostarczenia go, państwo powinno zapewnić to dobro i 

sfinansować to podatkami od ludzi, którzy z tego dobra 

korzystają. 

 Problem: Zmierzenie korzyści jest zazwyczaj trudne.  

 Analiza kosztów i korzyści: stanowi szczegółowe 

porównanie kosztów i korzyści dla społeczeństwa, 

towarzyszących udostępnieniu przez państwo pewnego 

dobra publicznego.   
Analiza ta często bywa niedokładna, więc efektywne 

dostarczanie dóbr publicznych jest trudniejsze, niż na 

dóbr prywatnych. 
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Punkt optimum dla dobra publicznego 

 Państwa oferują dobra publiczne, ponieważ 

przynosi to korzyści całemu społeczeństwu. 

 Można przyjąć, że powinno się oferować dobro 

publiczne tak aby maksymalizować nadwyżkę 

całkowitą 

 Nadwyżka całkowita maksymalizowana jest w 

punkcie w którym krańcowa korzyść społeczna 

(MSB) z dostarczenia dodatkowej jednostki 

równa jest kosztowi krańcowemu (MC). 
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Punkt optimum dla dobra publicznego 

 

2. Suma ich indywidualnych krzywych popytu 

stanowi całkowitą krzywą popytu, która określa 

krańcową korzyść społeczną, MSB 

3. Optymalną ilość dobra publicznego wyznacza 

punkt przecięcia krzywej MC i MSB (30 jednostek). 
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 Podobnie jak dobra publiczne, zasoby wspólne nie są 

wykluczalne. 

• nie można zapobiec problemowi gapowicza 

• mała zachęta dla firm do dostarczania tego dobra 

• funkcja państwa: zapewnienie dostępności tych 

zasobów 

 Dodatkowy problem: konkurencyjne 

• korzystanie z dobra przez jedną osobę ogranicza 

możliwość korzystania z niego przez inną osobę 

• rola państwa: kontrola, czy zasoby wspólne nie są 

nadużywane 

Zasoby wspólne 
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Tragedia wspólnego pastwiska 

 Przypowieść wyjaśniająca, dlaczego zasoby wspólne zwykle 

są wykorzystywane na większą skalę, niż byłoby to 

pożądane z punktu widzenia społeczeństwa jako całości.   

 Sceneria: małe, średniowieczne miasteczko, gdzie owce 

wypasają się na „wspólnym pastwisku” 

 Rośnie populacja to rośnie liczba owiec.   

 Rozmiar pastwiska jest stały, trawa zaczyna znikać z powodu 

nadmiernego wypasu.   

 Zachęta prywatna (darmowe korzystanie z pastwiska) 

przewyższa zachętę społeczną (uważne korzystanie z 

pastwiska). 

 Ludzie już nie mogą hodować owiec (wyjedzona trawa). 
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Tragedia wspólnego pastwiska 

 Tragedia wynikła z efektu zewnętrznego: 

korzystanie jednego stada owiec ze wspólnego 

pastwiska obniża jakość pastwiska dla innych 

stad. 

 Ludzie ignorują koszt zewnętrzny, w rezultacie 

otrzymują nadmierne wykorzystywanie pastwiska.   

A C T I V E  L E A R N I N G  2:    

Strategie dla wspólnych zasobów 

 Co mieszkańcy (albo ich rząd) powinni byli 

zrobić, aby ustrzec się tej tragedii?  

 Spróbuj wymyśleć 2-3 strategie.   

16 

A C T I V E  L E A R N I N G  2:    

Odpowiedzi 
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Opcje polityki zapobiegające nadmiernej eksploatacji 

wspólnych zasobów 

 Regulacje korzystania z zasobów 

 Nałożenie podatku korygującego  

• przykład:……………………………………………

…………………………………... 

 Sprzedaż pozwoleń na wykorzystywanie zasobów 

na aukcji  

 Jeśli zasobem jest ziemia, zamienić ją na dobro 

prywatne przez podział i sprzedaż działek 

podmiotom prywatnym. 
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Ważne zasoby wspólne 

 Czyste powietrze i woda 

 Zatłoczone drogi 

 Ryby, wieloryby i inne dziko żyjące gatunki 

zwierząt 
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Przypadek:   

     “Masz Spam!” 

 Spam e-mail to serwis, którego                                 

używają firmy do reklamy swoich                      produktów.   

 Spam jest niewykluczalny:    

Firmy mają prawo wysyłać spam 

 Spam jest konkurencyjny: im                                      

więcej firm wysyła spam, tym mniej                            

efektywny się on staje.  

 Więc, spam jest wspólnym zasobem.  

 Podobnie jak wiele wspólnych zasobów, spam jest 

nadmiernie wykorzystywany- dlatego tyle go dostajemy! 

“Spam” email is named 

after everyone’s  

favorite delicacy. 
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Dobra społecznie pożądane 

 Dobra społecznie pożądane – dobra, w 

przypadku których konsumenci nie 

uświadamiają sobie wszystkich korzyści z nich 

płynących. 

 Może to być wynikiem tego, że korzyści te są 

zbyt odległe w czasie. 
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Przykłady dóbr społecznie pożądanych 

 Edukacja 

 Opieka zdrowotna, ubezpieczenia i fundusze 

emerytalne 
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Dobra społecznie niepożądane 

 Dobra społecznie pożądane – dobra, w 

przypadku których konsumenci nie 

uświadamiają sobie wszystkich kosztów 

wynikających z konsumpcji tych dóbr. 

 Np. alkohol, tytoń, pornografia i narkotyki 

 Cukier 
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Wnioski 

 Podmioty prywatne oferują zbyt mało dóbr publicznych, oraz 

zbyt intensywnie eksploatują zasoby wspólne. 

 Problemy te są spowodowane brakiem dobrze 

zdefiniowanych praw własności: 

• Nikt nie jest właścicielem powietrza, więc nikt nie karze 

tych, którzy je zanieczyszczają. Wynik: powietrze jest 

zbyt zanieczyszczone. 

• Nikt nie każe płacić ludziom, którzy korzystają z obrony 

narodowej. Wynik: zbyt mała obrona narodowa  

 Rząd może rozwiązać te problemy, korzystając z różnych 

narzędzi.  
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Podsumowanie 

 Dobra wykluczalne – istnieje możliwość 

wyłączenia osób niepożądanych z ich konsumpcji. 

Dobra konkurujące – jeżeli jedna osoba korzysta z 

tego dobra to inne nie mogą. 

 Rynki najlepiej sprawdzają się w przypadku dóbr 

prywatnych, które są wykluczalne i konkurujące. 

W przypadku innych rodzajów dóbr, rynki nie są 

już tak skuteczne. 
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Podsumowanie 

 Dobra publiczne, jak obrona narodowa czy wiedza 

są niewykluczalne oraz niekonkurencyjne.   

 Ponieważ nie ma za nie opłat, pojawia się problem 

gapowicza, więc firmy tracą zachętę do 

zapewniania tych dóbr.   

 Dlatego, państwo przejmuje na siebie 

odpowiedzialność za udostępnianie dóbr 

publicznych i decyduje o ich podaży na podstawie 

analizy kosztów i korzyści.   
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Podsumowanie 

 Zasoby wspólne są konkurujące ale 

niewykluczalne. Przykładami są wspólne 

pastwiska, czyste powietrze i zatłoczone drogi.  

 Ponieważ ludzie nie muszą płacić za korzystanie 

ze wspólnych zasobów, często korzystają z nich 

zbyt intensywnie. Z tego powodu państwo próbuje 

ograniczać skalę ich wykorzystania.  


