
GOSPODARKA DOBRA WSPÓLNEGO (GDW) została zainicjowana w 2010 r. przez austriackiego 
ekonomistę i autora Christiana Felbera, wraz z grupą przedsiębiorców z Austrii. GDW jest etycznym 
modelem społeczeństwa i gospodarki, mającym na celu zmianę obecnego modelu gospodarczego, 
poprzez proces demokratyczny, w stronę wartości związanych z dobrem wspólnym. 
 
 Obecny system gospodarczy Gospodarka Dobra Wspólnego 
Ład ekonomiczny obecny model gospodarki 

uznawany jest za prawo naturalne; 
nieosadzony w wartościach 
konstytucyjnych 

kształtowany demokratycznie przez 
społeczeństwo;  
osadzenie w wartościach 
konstytucyjnych 

Wizja człowieka homo oeconomicus istota, dla której ważne są relacje z 
innymi, podmiotowe traktowanie 

Wartości egoizm i konkurencja wartości międzyludzkie i 
konstytucyjne 

Cele 
 

maksymalizacja korzyści osobistych 
/ 
maksymalizacja zysków jako cel 

maksymalizacja wspólnego dobra / 
zysk jako środek 

Zasoby 
 

są nieograniczone / 
przyroda "należy” do ludzi 

są ograniczone /  
przyroda ma swoją wewnętrzną 
wartość 

Wzrost 
 

imperatyw wzrostu / 
jedz i bądź zjadanym 

optymalna wielkość / 
żyj i pozwól żyć 

Handel 
 

handel jest nieograniczony / 
dumping we wszystkich obszarach 

handel jest środkiem / 
„etyczny” handel jako cel 
 

Praca 
 

główny nacisk na pracę 
przynoszącą zysk finansowy 

wiele obszarów działalności: pracą jest 
również dbanie o innych, zajmowanie 
się sprawami społeczności czy rozwój 
osobisty 

Własność nacisk na własność prywatną / brak 
ograniczeń i uwarunkowań dla 
własności 
 

wiele form własności / 
ograniczenia i uwarunkowania dla 
własności, które są ustalane 
demokratycznie przez społeczeństwo 
 

Wolność / równość 
 

maksymalna swoboda dla wąskiej 
grupy / 
brak ograniczeń dla nierówności 

równe swobody dla wszystkich / 
ograniczenia w poziomie nierówności 
 

Wskaźniki / 
Pomiar wydajności 
 

gospodarka narodowa (poziom 
makro): 
produkt krajowy brutto 
 
przedsiębiorstwa (poziom mezo): 
bilans finansowy 
 
inwestycje (poziom mikro): 
zwroty finansowe 

gospodarka narodowa (poziom 
makro): 
produkt dobra wspólnego 
 
przedsiębiorstwa (poziom mezo): 
bilans dobra wspólnego 
 
 
inwestycje (poziom mikro): 
audyt dobra wspólnego 
 

 
Gospodarka Dobra Wspólnego jest obecnie wspierana przez ponad 1800 przedsiębiorstw, takich jak 
Sparda Bank Munich, VAUDE, Sonnentor i taz (niemiecka gazeta), około 250 z nich stworzyło już 
Bilans Dobra Wspólnego.  


