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Co to jest dobrobyt?
• gospodarczy – opisuje w jakim stopniu ludzie
zaspokajają swoje potrzeby (w sensie majątku)
• społeczny - opisuje w jakim stopniu ludzie zaspokajają
ogół swoich potrzeb (np. w zakresie oświaty, opieki
medycznej, bezpieczeństwa itp.)
• dobrobyt ekonomiczny netto - miernik produktu
narodowego korygujący niektóre ograniczenia miernika
PKB
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WYZNACZNIKIEM DOBROBYTU
JEST WZROST BOGACTWA
NARODU CZYLI PNB
(PRODUKTU NARODOWEGO
BRUTTO)

• PKB jest miarą wartości produkcji
wytworzonej w pewnym okresie w danym
kraju.
• PNB = PKB + / - dochody z tytułu własności
zagranicznych
PNB to całkowity dochód osiągany przez mieszkańców kraju niezależnie
od miejsca świadczenia usług przez czynniki wytwórcze
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PKB= C + I + G + NX
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Miara bogactwa
• Według ekonomii miarą bogactwa jest
wielkość Produktu Krajowego Brutto
przypadająca na statystycznego
mieszkańca kraju.
• Im większe PKB per capita tym bogatszy
kraj, im mniejsze PKB per capita tym
biedniejszy kraj.

PKB per capita
1.
2.
3.
4.
5.

Luksemburg (518 tys. ludzi),
Makau (540 tys. ludzi),
Katar (2 mln ludzi),
Lichtenstein (35 tys. ludzi).
PKB per capita (PPP) wynosi w tych krajach zwykle ponad 80
tysięcy dolarów na osobę.

Na ostatnim miejscu wszystkich rankingów znajduje się Demokratyczna
Republika Konga z PKB per capita w wysokości ok. 400 dolarów
na osobę.
Do krajów o równie niskim PKB per capita (PPP) należą Burundi (10,5
mln ludzi), Zimbabwe (13,0 mln ludzi), Liberia (3,6 mln ludzi),
Somalia (10,3 mln ludzi).
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Czynniki wzrostu gospodarczego
(PKB/PNB)
PRACA (wykształcenie, kwalifikacje,
motywacja, dyscyplina pracy)

ZASOBY NATURALNE (ziemia, zasoby
mineralne, ropa naftowa, jakość
środowiska

KAPITAŁ : rzeczowy (maszyny, fabryki,
drogi)
kapitał finansowy

TECHNOLOGIA (nauka,
technika, zarządzanie,
przedsiębiorczość)

PRACA I KAPITAŁ
•
•

Chwała przedsiębiorcom. To oni budują dobrobyt
Jeśli właściciel firmy posiada kapitał
dysponuje pieniędzmi, które może przeznaczyć na
wybudowanie nowej fabryki, będzie mógł zwiększyć sprzedaż a w efekcie powiększą się jego zyski.
Jeśli nawet nie wybuduje nowej fabryki, ale uruchomi pracę na drugiej albo trzeciej zmianie, również
będzie miał więcej towaru na sprzedaż i mógłby liczyć na dodatkowe zyski. Czasem wystarczy lepsza
organizacja pracy albo zastosowanie nowej technologii
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Dobrobyt społeczny co jest ważne?
produktywność
Jakość życia mieszkańców

infrastruktura

zrównoważony rozwój

równość
integracja społeczna
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DOBROBYT SPOŁECZNY

Czy PKB jest dobrym miernikiem dobrobytu
gospodarczego?
• Nie, ponieważ:
– jako mierniki poziomu/jakości życia są zależne od
rozmiarów gospodarki,
– jako mierniki wyników pracy społeczeństwa nie
uwzględniają:

• wartości czasu wolnego jako swoistego dobra,
• samozaopatrzenia (produkcji, która nie trafia na
rynek),
• gospodarki nieoficjalnej (szara strefa),
• szkodliwych efektów zewnętrznych działalności
gospodarczej (antydóbr/dóbr-plag).
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Warsztat
• Jaki jest wasz pomysł na to by był większy
dobrobyt społeczny?

• Dziękuję za uwagę 
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