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IDEA WŁASNOŚCI W SYSTEMIE  
FIZJOKRATYCZNYM 

 
Streszczenie: Powszechnie przyjmuje się, że szkoła fizjokratów była pierwszym na-
ukowym i spójnym systemem poglądów ekonomicznych, który opierał się na przyjętych 
założeniach, metodach badawczych i koncepcjach teoretycznych. Fizjokratyzm stanowił 
zdecydowaną reakcję przeciwko dominującemu wcześniej systemowi merkantylnemu  
z silnym interwencjonizmem, protekcjonizmem państwa oraz rozbudowanym systemem 
przywilejów i regulacji. Fizjokraci propagowali zasady leseferyzmu gospodarczego,  
a wśród ich najważniejszych postulatów, obok wolności gospodarczej, pojawiły się po-
stulaty dotyczące wolności własności prywatnej i jej ochrony. 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia własności oraz jej postrzegania  
w dyskursie fizjokratów. W pierwszej części artykułu wskazano kontekst społeczno- 
-gospodarczy, w którym narodził się system fizjokratyczny. Druga część artykułu sta-
nowi syntetyczną prezentację tezy, że fizjokraci byli rzecznikami własności prywatnej. 
 
Słowa kluczowe: fizjokratyzm, własność, porządek naturalny, Quesnay. 
 
 
Wprowadzenie 
 

Fizjokratyzm był prądem ekonomicznym, który zasadniczo rozwijał się we 
Francji i w niektórych państwach z typowo rolniczą strukturą produkcji. Prąd 
ten, pomimo znaczącego wkładu w rozwój ekonomii, trwał zaledwie 3 dekady,  
a jego największa aktywność przypadała na lata 1758-1770, a także 1774-1776, 
kiedy stanowisko generalnego ministra finansów piastował żarliwy zwolennik 
fizjokratyzmu Anne-Robert-Jacques Turgot. 

Fizjokratyzm stanowił opozycję dla dominującego wcześniej merkantyli-
zmu, którego postulaty gospodarcze opierały się na silnym interwencjonizmie 
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gospodarczym, z protekcjonistycznym państwem oraz rozbudowanym systemem 
przywilejów i regulacji państwowych. Fizjokraci, w przeciwieństwie do merkan-
tylistów, propagowali zasady leseferyzmu gospodarczego, a wśród ich najważ-
niejszych postulatów, obok wolności gospodarczej, pojawiły się postulaty doty-
czące wolności własności prywatnej i jej ochrony. Fizjokratyzm nie tylko był 
pierwszym zwartym systemem poglądów ekonomicznych, ale również jednym  
z pierwszych, który tak mocno eksponował zasadę własności prywatnej. 

Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia własności w dyskursie fizjo-
kratów. W pierwszej części zostanie omówiona geneza fizjokratyzmu. W drugiej 
natomiast zostanie przedstawiona idea własności z perspektywy fizjokratów.  
W artykule przyjęto tezę, że fizjokraci byli adwokatami własności prywatnej. 
 
 
1. Fizjokratyzm i kontekst społeczno-gospodarczy narodzin doktryny 
 

Kontekst historyczno-gospodarczy, w którym narodził się system fizjokra-
tyczny okazał się determinujący dla kształtowania i propagowania jego funda-
mentalnych założeń. 

Rujnujące skarbiec wydatki kolejnych władców spowodowały, że sytuacja 
ekonomiczna i finansowa Francji była trudna. Jednocześnie działania na arenie 
międzynarodowej przyniosły osłabienie militarne i polityczne, a decydujące 
okazały się porażka w wojnie o sukcesję austriacką zakończona w 1748 r. trakta-
tem w Aix-la-Chapelle oraz cesja kolonii amerykańskich na rzecz Anglii, usank-
cjonowana traktatem paryskim z 1763 r. Nierozważna i rozrzutna polityka skar-
bu państwa osłabiła Ancien Régime. 

Z punktu widzenia gospodarczego w kraju dominowała gospodarka i struk-
tura produkcji z typowo rolniczym charakterem. W sektorze rolniczym była za-
trudniona znacząca część ludności, a udział tego sektora w produkcji krajowej 
wynosił 4/5 [Chabrit, 2002, s. 853]. Klasa właścicieli w rozumieniu fizjokratów1 
stanowiła od 6% do 8% populacji i posiadała 50% kapitału ziemskiego. Cała 
masa ludności wiejskiej, która uprawiała niewielkie gospodarstwa rodzinne, 
prowadziła gospodarkę na potrzeby konsumpcji własnej, a nie na wymianę ryn-
kową, żyjąc na granicy minimum egzystencji. Znaczenie produkcji przemysło-
wej w gospodarce francuskiej było wciąż jeszcze marginalne, dlatego fizjokraci 
nie postrzegali przemysłu jako źródła kreacji bogactwa.  

                                                 
1  Do klasy właścicieli fizjokraci zaliczali króla, duchownych, a także posiadaczy ziemskich. 
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Istotne były również zmiany, jakie następowały w sektorze rolniczym, prze-
jawiające się szybkim wzrostem produkcji rolnej, wdrażaniem nowych metod 
produkcji oraz poprawą wydajności sektora rolniczego [Chabrit, 2002, s. 849]. 
Zważywszy na bardzo dynamiczny przyrost populacji (z 22 mln do 28,1 mln 
między XVII a XVIII w. [Le Roy Ladurie, 1990, s. 239]), poprawa wydajności 
w rolnictwie pozwoliła na uniknięcie klęski głodu. 

Z powyższego wynikał dla fizjokratów imperatyw traktowania rolnictwa jako 
sektora pierwszorzędnego i decydującego dla ówczesnego systemu gospodarczego. 

Z perspektywy fizjokratów, którzy rolnictwu i własności ziemskiej przypisywa-
li szczególne znaczenie, istotną kwestią pozostawało symboliczne postrzeganie zie-
mi. Dla XVII- i XVIII-wiecznej burżuazji nabycie bądź posiadanie ziemi otwierało 
drogę do tytułów szlacheckich i nobilitacji [Chabrit, 2002, s. 849]. 

Nie bez znaczenia dla kształtowania poglądów fizjokratów był ówczesny 
kontekst intelektualny. Państwo i społeczeństwo francuskie znalazło się pod sil-
nym wpływem idei oświeceniowych, które w ostateczności stały się katalizato-
rem wybuchu rewolucji francuskiej. Wraz z duchem oświecenia coraz wyraźniej 
rozbrzmiewały postulaty laissez-faire i laissez-passer, stając w opozycji do pro-
tekcjonistycznego systemu merkantylnego. 

W takim klimacie historyczno-ekonomiczno-społecznym narodził się sys-
tem ekonomiczny, którego intelektualnym przywódcą i ideologiem był François 
Quesnay (1694-1774). W latach 1756-1758 François Quesnay na łamach „Ency-
klopedii” („Encyclopédie”), redagowanej pod kierunkiem Denisa Diderota i Jeana 
Le Rond d’Alemberta, opublikował serię artykułów naukowych (np. Évidence, 
Fermiers, Grains, Hommes itp.). Artykuły te, choć napisane przez chirurga i le-
karza królewskiego, stały się podwaliną pierwszego zwartego systemu ekono-
micznego.  

Dwóch czołowych fizjokratów – znany na dworze królewskim Quesnay  
i wpływowy arystokrata Victor Riqueti, markiz de Mirabeau (1715-1789), autor 
L’Ami des Hommes, publikacji, którą zalicza się do bestsellerów epoki [Carpen-
ter, 1975; Rothbard, 1995, s. 365], stanowili silną bazę dla powstania fizjokraty-
zmu, którego wpływy, choć krótkotrwałe, okazały się znaczące. Stopniowo  
wokół tych dwóch postaci zaczęli się skupiać czołowi przedstawiciele fizjokra-
tyzmu, a wśród nich Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739-1817), Pierre Le 
Mercier de La Rivière (1720-1793), Guillaume-François Le Trosne (1728-1780) 
czy biskup Nicolas Baudeau (1730-1792). 

Za apogeum rozwoju szkoły często uznaje się 1767 r., w którym Pierre  
François Le Mercier de La Rivière opublikował dzieło L’ordre naturel et essen-
tiel des sociétés politiques, uważane za najważniejszy wykład filozofii społecz-
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nej fizjokratów [Rothbard, 1995, s. 366]. Dzieło to, będące systematycznym uję-
ciem systemu fizjokratycznego, Diderot określi jako alfa i omega nauki poli-
tycznej [Citton, 2004, s. 100 i n.].  

Za sprawą biskupa Baudeau czasopismo „Éphémérides du citoyen” stało się 
organem oficjalnym fizjokratów. Na łamach „Éphémérides” publikowali w za-
sadzie wszyscy fizjokraci, którzy w każdy wtorek spotykali się w salonach mar-
kiza de Mirabeau. Na spotkaniach, na które zapraszano również licznych obco-
krajowców, członkowie szkoły dyskutowali na tematy ekonomiczne [Citton, 
2004, s. 100 i n.]. 

W latach 1774-1776 pod rządami Ludwika XVI, na stanowisko głównego 
kontrolera finansów został powołany Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781). 
Żywe sympatie wobec fizjokratyzmu, a także wdrażanie liberalnych postulatów 
„ekonomistów” w ramach licznych reform i dereglamentacji w zakresie handlu 
zbożem, sprawiły, że tradycyjnie Turgota zalicza się do przedstawicieli szkoły. 
Faktem jest, że chociaż Turgot sympatyzował z grupą fizjokratów, nie uznawał 
się za członka szkoły [Ekelund i Hébert, 2007, s. 84]. 

Opublikowane w 1776 r. dzieło Adama Smitha Badanie nad naturą i przy-
czynami bogactwa narodów stało się podstawą nowożytnej ekonomii, narzucając 
nowy model nauki ekonomii i spychając fizjokratyzm do rangi „błędów i cieka-
wostek historycznych” [Citton, 2004, s. 101]. Warto jednak podkreślić, że Adam 
Smith, w trakcie swego pobytu we Francji w latach 1764 i 1766, poznał wielu 
„ekonomistów” i znalazł się pod ich wpływem [Colander i Landreth, 2002, s. 59; 
Ekelund i Hébert, 2007, s. 84]. Smith sam przyznał, że w dziedzinie ekonomii 
nikt bardziej niż fizjokraci nie zbliżył się do prawdy. Podkreślając wysoką war-
tość „systemu rolnego” – jak nazywał system fizjokratów, pisał: „Mimo całej 
swej niedoskonałości, system ten zbliża się do prawdy, być może najbardziej ze 
wszystkiego, co dotychczas opublikowano w zakresie ekonomii politycznej” 
[Smith, 2007, s. 328]. 

Niektórzy historycy przyjmują, że przyznawanie rolnictwu wyłącznej pro-
dukcyjności, a także dogmatyzm fizjokratów szkodziły rozprzestrzenianiu się 
idei „sekty ekonomistów”, jak, nie bez powodu, nazywano szkołę fizjokratów 
[Delmas, Delmas i Steiner, red., 1995]. Adepci szkoły w początkowym okresie 
sami nazywali siebie „ekonomistami”, dopiero później, po publikacji w 1768 r. 
dzieła Du Pont de Nemoursa: Physiocratie, ou constitution naturelle du gouver-
nement le plus avantageux au genre humain, nazwano ich fizjokratami 
[Rothbard, 1995, s. 365; Higgs, 2001, s. 17].  

Szkoła fizjokratów rozwijająca się pod przywództwem Quesnaya szybko 
zyskała miano sekty, a on sam był nazywany „mistrzem okultyzmu”. Najlepiej 
wyraz uznania i przywiązania do guru wyraził Mirabeau w pośmiertnej elegii na 
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cześć mistrza, nazywając go „Konfucjuszem Europy” czy „współczesnym So-
kratesem” [Mirabeau, 1888, s. 3 i n.]. Z racji lojalności i oddania wobec ideolo-
gii mistrza, istota fizjokratyzmu znajduje sie w pismach Quesnaya. Żaden  
z członków szkoły ani nie rościł sobie praw do zdetronizowania przywódcy, ani 
nawet nie polemizował z jego doktryną ekonomiczną, która zyskała uznanie 
wśród rządzących nie tylko we Francji. Wśród władców epoki, którzy byli zain-
teresowani fizjokratyzmem znaleźli się m.in. Leopold II Habsburg-Lotaryński − 
wielki książę Toskanii, któremu Mirabeau zadedykował Les Économiques (1769 r.), 
caryca Katarzyna, która sprowadziła do Rosji Le Mercier de La Rivière’ę, Józef II 
Habsburg, Carl Friedrich – margrabia Baden, a także późniejszy prezydent  
Stanów Zjednoczonych Thomas Jefferson, który utrzymywał korespondencję  
z Dupont de Nemoursem [Delmas, Delmas i Steiner, red., 1995, s. 482 i n.;  
Higgs, 2001, s. 44 i n; Chabrit, 2002, s. 851]. Wśród zwolenników szkoły rza-
dziej wymienia się Stanisława Poniatowskiego, króla Polski, Karola III − króla 
Hiszpanii, czy Ferdynanda I Burbona − króla Neapolu [Higgs, 2001, s. 49]. 
 
 
2. Własność prywatna jako składowa porządku  

naturalnego fizjokratów 
 

Fizjokraci sformułowali doktrynę, która stała się przeciwwagą dla dominu-
jącej wcześniej protekcyjnej polityki merkantylnej. Pierwsza podstawowa zasa-
da, a także istota systemu fizjokratów odwołuje się do idei porządku naturalne-
go. Zresztą, tak zostało zatytułowane dzieło systemowe szkoły, autorstwa  
Le Mercier de La Rivière’y. Dupont de Nemours, któremu przypisuje się autor-
stwo wyrażenia physiocratie2, definiował fizjokratyzm jako „naukę o porządku 
naturalnym” [Gide i Riste, 1915, s. 5]. 

Filozofia fizjokratów spoczywała na średniowiecznej zasadzie ius naturale 
(prawo natury), przyjmującej wartości autonomiczne, uniwersalne i ponadcza-
sowe. Zasadzie tej jest przeciwstawiana zasada ius positivum (prawa pozytyw-
nego), czyli prawa stanowionego [Ekelund i Hébert, 2007, s. 85]. Porządek natu-
ralny, który jest porządkiem opatrznościowym, narzuconym przez Boga dla 
dobra ludzi, jest powszechny i niezmienny. Dla fizjokratów prawa naturalne ist-
niały przed prawami stanowionymi, dlatego człowiek powinien im być posłusz-
ny. Poddając się regułom i zasadom porządku naturalnego, każda jednostka 
znajdzie najbardziej korzystne dla siebie rozwiązanie. 
                                                 
2  Etymologia wyrażenia physiocratie pochodzi z greckich słów: physis – natura i kratos – władza, 

rządy. Wyrażenie to oznaczało więc „rządy natury”. 
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Rządy natury prowadziły fizjokratów do przyznania rolnictwu szczególnej 
roli w procesie społecznego gospodarowania. W Tableau économique z 1758 r., 
które jest uznawane za jedno z dzieł założycielskich, Quesnay przedstawił obieg 
bogactwa w społeczeństwie oraz uznał ziemię jako wyłączne źródło wszelkiej 
wartości i bogactwa. Druga naczelna zasada fizjokratów odnosiła się do prymatu 
rolnictwa. Z fizjokratycznego założenia, że tylko uprawa ziemi jest produktyw-
na, wynikał postulat podatku jedynego (impôt unique), który miał być niski i na-
kładany jedynie na właścicieli gruntów. Podatek miał pochodzić jedynie ze źró-
dła, które dostarcza dochodów. Skoro więc źródłem dochodu jest ziemia, należy 
ograniczać daniny podatkowe pochodzące z innych źródeł. Podatkiem miał być 
więc obciążony dochód czysty uzyskiwany przez właścicieli, który stanowiłby 
pokrycie wydatków państwa. 

Zdaniem fizjokratów stosunki między ludźmi są regulowane przez oczywi-
ste prawa naturalne, które wystarczy jedynie odkryć i być im posłusznym. Jeżeli 
porządek naturalny stanowi podstawę społeczeństwa, nie ma potrzeby wprowa-
dzania reglamentacji i zarządzeń. Najlepsza jest więc zasada laissez-faire, a rolą 
rządu jest zniesienie wszelkich ograniczeń na drodze kształtowania się praw na-
turalnych, przestrzeganie oraz ochrona własności i wolności, przeciwdziałanie 
ograniczaniu wolności i własności, ale również nauczanie społeczeństw praw 
naturalnych i kształtowanie postaw im sprzyjających.  

Ograniczenie roli rządu nie jest jednak równoznaczne z głoszeniem przez 
fizjokratów anarchii. Przeciwnie, w tej kwestii fizjokraci byli konserwatystami, 
a ich konserwatyzm polityczny przejawiał się m.in. w postulowaniu despoty-
zmu. Miał to być jednak despotyzm oświecony, który wspierałby się na zasadach 
porządku naturalnego [Mercier de La Rivière, 1910, s. 84]. 

Chociaż polityczna i ekonomiczna myśl doby oświecania przenikały się 
wzajemnie, nie zawsze idee na gruncie rozważań politycznych były zbieżne  
z systemem „ekonomistów”, czego przykładem mogą być postulaty fizjokratów, 
w tym Quesnaya, na rzecz despotyzmu oświeconego. Bez wątpienia jednak jed-
nym ze zbieżnych obszarów było traktowanie własności indywidualnej jako 
podstawy porządku społecznego. Jean-Jacques Rousseau przyjmował, że prawo 
własności jest najbardziej uświęcone ze wszystkich praw obywatela i pod pew-
nymi względami nawet ważniejsze niż sama wolność. Wychodząc z założenia, 
że trudniej jest chronić własność rzeczy niż osobę, autor Umowy społecznej kon-
statował, że własność jest prawdziwym fundamentem społeczeństwa obywatel-
skiego, a także fundamentem paktu społecznego, którego nieodzownym warun-
kiem jest zapewnienie jednostce spokojnego korzystania ze swojej własności 
[Rousseau, 2012, s. 43]. 
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Wolność jednostki i prawo własności stanowiły fundament teorii „ekonomi-
stów”. Wolność i własność, podobnie jak w doktrynie Locke’a, były traktowane 
jako nierozłączne, ściśle wynikające z natury, uprzednie i ważniejsze od praw 
społecznych [Mange, 1997, s. 48 i n.; Pęciak, 2015, s. 40 i n.]. 

Fizjokraci przypisywali prawom własności szczególne znaczenie, uznając, 
że własność jest uświęcona, prawa własności są nienaruszalne i niezbywalne,  
a ich ochrona jest bezwzględnie konieczna [Weulersse, 1910, s. 4]. Quesnay i fi-
zjokraci podkreślali silne powiązania między pojęciem prawa jednostki i prawa 
własności. Pojęcia te spoczywają na założeniu, że jednostka ma prawo do uży-
wania oraz wykorzystania wszelkich możliwości i kompetencji intelektualnych  
i fizycznych, aby nabywać oraz zachowywać dobra. Quesnay w Maximes génér-
ales du gouvernement économique d'un royaume agricole z 1767 r. w maksymie 
IV postulował ochronę własności prywatnej, ponieważ pewność i ochrona wła-
sności są podstawą porządku ekonomicznego i bezpieczeństwa społeczeństwa 
oraz stanowią bodziec do podejmowania wysiłku, jakim jest praca. Doktryna 
Quesnaya podkreślała zasadę bezpieczeństwa i pewności własności, stanowiąc 
jednocześnie afirmację wolności wykorzystania swojej własności.  

Le Mercier de La Rivière, który obok Quesnaya odegrał znaczącą rolę  
w kształtowaniu doktryny, pisał, że własność osobista jest pierwszą zasadą 
wszystkich innych praw: bez niej nie ma ani własności ruchomej, ani własności 
ziemskiej, ani społeczeństwa [Mercier de La Rivière, 1910, s. 21]. Własność ru-
chomości stanowi element własności osobistej. Ta zaś pozostaje w ścisłym 
związku z rzeczami, którymi jednostka może swobodnie dysponować. Zdaniem 
Le Mercier de La Rivière’y poszanowanie i ochrona własności ruchomej jest 
konieczna, aby własność osobista, własność ziemska i własność społeczeństwa 
nie uległy zniszczeniu. Te trzy rodzaje własności są ściśle ze sobą powiązane, 
tak jak gdyby tworzyły jedność. Wynika stąd konieczność postrzegania wszyst-
kich tych własności jako całości, gdyż żadna z nich nie może być oderwana od 
pozostałych, a oderwanie jednej z nich spowoduje ograniczenia pozostałych. 
Istotą porządku naturalnego jest więc zachowanie wszystkich trzech własności 
jako całości [Mercier de La Rivière, 1910, s. 21].  

Zdaniem autora L’ordre naturel, czołowego, obok Tableau économique, 
dzieła fizjokratów, inne instytucje istniejące w społeczeństwie pojawiają się jako 
nieuchronna konsekwencja praw własności, a nie jako zasada fundamentalna. 
„To do praw własności należy wrócić, aby znaleźć uzasadnienie dla tych instytu-
cji” [Mercier de La Rivière, 1910, s. 22]. 

Reasumując, Le Mercier de La Rivière, wierzył, że porządek naturalny jest 
porządkiem, bez którego żadne społeczeństwo nie może funkcjonować i prze-
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trwać, a podstawą tego porządku jest prawo własności, ponieważ bez tego prawa 
nie byłoby stabilizacji i nie byłoby żadnego pożytku z obfitości produkcji. 

W dyskursie Le Mercier de La Rivière’y, podobnie jak w dyskursie pozo-
stałych członków szkoły, ochrona własności stała się racją bytu społeczeństw  
i wpisywała się w naturalny porządek społeczeństw, których właściciel jest naj-
ważniejszym podmiotem. 

Wszystkie prawa jednostki wynikają z jednej zasady, a mianowicie zasady 
własności indywidualnej. Człowiek jest właścicielem swojej osoby, może cie-
szyć się swoimi zdolnościami i umiejętnościami oraz wykorzystywać je w do-
wolny sposób. Własność swojej osoby musi być zdaniem fizjokratów zagwaran-
towana w sposób absolutny i pewny. Wolność jest nierozłączna od własności tak 
bardzo, że jedna łączy się z drugą. Wolność nie może istnieć bez własności,  
a własność bez wolności. 

W połowie XVIII w. w dyskursie społecznym pojawiły się pytania, które do 
dziś ożywiają dyskusje ekonomistów i nie tylko, dotyczące własności publicz-
nej, własności zbiorowej i użyteczności ziemi wspólnej. Kwestia ta początkowo 
pojawiła się w Wielkiej Brytanii, a następnie, pod wpływem liberalizmu, indy-
widualizmu, fizjokratyzmu, agronomii, a także presji demograficznej, we Fran-
cji. Kręgi oświeceniowe opowiadały się za prywatyzacją tych ziem, które  
z uwagi na złą i niedbałą eksploatację były mało wydajne. Przywiązana do wła-
sności prywatnej rewolucja francuska wraz z Deklaracją praw człowieka i oby-
watela nadały kategorii własności, ale także prywatyzacji dóbr publicznych, no-
wego znaczenia [Lemarchand, 2004].  

Koncepcja własności silnie eksponowana przez fizjokratów została w spo-
sób prawie dogmatyczny usankcjonowana w Deklaracji praw człowieka i oby-
watela. Własność, rozumiana jako wolność swobodna i wyłączna, przyznana 
właścicielowi, suwerenowi i jedynemu rozporządzającemu swoimi dobrami i ich 
użytkowaniem znalazła się pośród praw „przyrodzonych i nieulegających 
przedawnieniu”.  

Chociaż dzisiaj prawa własności i ich ochrona stanowią oczywisty element 
porządku społecznego, jednak dopiero rewolucja francuska wraz z Deklaracją 
praw człowieka i obywatela  dały podstawę do sankcjonowania prawa własności 
prywatnej i jej ochrony. Jeszcze silniejsze gwarancje ustawowe dla własności 
dostarczał artykuł 544 Kodeksu Cywilnego Napoleona z 21 III 1804 r. Artykuł 
ten definiował własność jako prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzania 
nimi w sposób najbardziej nieograniczony, pod warunkiem że nie są używane  
w sposób zabroniony przez ustawę lub przepisy [Mange, 1997, s. 47 i n.]. 
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Podsumowanie 
 

Fizjokraci wprowadzili do ekonomii politycznej nowe koncepcje, które sta-
ły się przeciwwagą dla protekcjonistycznego merkantylizmu. Jedna z najważ-
niejszych zasad fizjokratyzmu dotyczyła istnienia porządku naturalnego, który 
stanowi podstawę społeczeństwa. Druga zasada odnosiła się do dominacji rol-
nictwa. Te podstawowe założenia wynikały m.in. ze specyficznego kontekstu 
społeczno-gospodarczego, w którym narodził się fizjokratyzm. Z jednej strony – 
dominującego sektora rolniczego, a z drugiej specyficznej atmosfery intelektual-
nej epoki, która egzaltowała hasła wolności. Liberalizm ekonomiczny, z zagwa-
rantowaną wolnością jednostki i prawami własności prywatnej, miał być środ-
kiem do osiągnięcia doskonałego porządku w społeczeństwie. Zaś jedną  
z najważniejszych zasad fizjokratyzmu miała być zasada wolności w odniesieniu 
do własności prywatnej i zagwarantowania tej własności.  

Fizjokraci, podkreślając własność prywatną jako podstawę porządku spo-
łecznego i naturalnego, stali się jednymi z pierwszych adwokatów własności 
prywatnej, która stanowi jeden z fundamentów gospodarki rynkowej. To w dużej 
mierze fizjokratom nauka ekonomii zawdzięcza uznanie własności za podstawę 
porządku społecznego, kategorii później usankcjonowanej w ustawodawstwie  
i prawie cywilnym. 
 
 
Literatura 
 
Carpenter K. (1975), The Economic Bestsellers before 1850: A Catalogue of an 

Exhibition Prepared for the History of Economics Society Meeting, Bulletin of the 
Kress Library of Business and Economics, Harvard Business School, No. 11, 
http://www.othercanon.org/uploads/AJALUGU%20THE%20ECONOMIC%20BE
STSELLERS%20BEFORE1850.pdf (dostęp: 15.09.2015). 

Chabrit Y. (2002), L'échec politique d'une théorie économique: la physiocratie, „Popula-
tion”, 57e année, No. 6. 

Citton Y. (2004), Les physiocrates dans les marges ou au coeur des Lumières? [w:]  
D. Masseau (éd.), Les Marges des Lumières, Droz, Genève, https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-00848119 (dostęp: 17.09.2015). 

Colander D.C., Landreth H. (2002), History of Economic Thought, Mifflin Company, 
Houghton. 

Delmas B., Delmas T., Steiner P., red. (1995), La diffusion internationale de la 
physiocratie (XVIIIe et XIXe siècle), Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble. 

Ekelund R.B., Hébert R.F. (2014), A History of Economic Theory and Method, 
Waveland Press Inc., Long Grove. 



Idea własności w systemie fizjokratycznym 

 

87 

Gide Ch., Rist Ch. (1915), A History of Economic Doctrines. From the Time of the 
Physiocrats to the Present Day, D.C. Heath and Company, Boston. 

Higgs H. (2001), The Physiocrats. Six Lectures on the French Économistes of the 18th 
Century, Batoche Books, Kitchener. 

Le Roy Ladurie E. (1990), L’historiographie rurale en France [w:] H. Atsma,  
A. Burguiere (ed.), Marc Bloch aujourd'hui. Histoire comparée et sciences 
sociales, EHESS, Paris. 

Lemarchand G. (2004), Les propriétés collectives face aux attaques libérales (1750- 
-1914). Europe occidentale et Amérique latine, Annales historiques de la 
Révolution française, No. 338, http://ahrf.revues.org/1867 (dostęp: 21.09.2015). 

Mange Ch. (1997), Physiocratie, resolution et code civil: les origines historiques de la 
faculté de clore son heritage [w:] La propriété en mutation: quels effets de la 
transition vers l'économie de marché, Colloque Tempus Broché, Publications de 
l’Universite de Rouen , No. 219, Rouen. 

Mercier de La Rivière P.F. Le (1910), L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, 
Desaint Librairie P. Geuthner, Paris, https://archive.org/stream/lordrenaturelete 
00mercuoft#page/22/mode/1up (dostęp: 19.09.2015). 

Mirabeau (1888), Éloge funèbre de François Quesnay par Le Marquis de Mirabeau [w:] 
A. Oncken (red.), Oeuvres économiques et philosophiques de F. Quesnay fondateur 
du système physiocratique, accompagnées des éloges et d'autres travaux 
biographiques sur Quesnay par différents auteurs, J. Bae&Cie, Francfort, 
http://visualiseur.bnf.fr/CadresFenetre?O=NUMM-72832&M=tdm (dostęp: 16.09.2015). 

Pęciak R. (2015), Własność w ujęciu merkantylistów i fizjokratów [w:] U. Zagóra- 
-Jonszta (red.), Kategoria własności w ujęciu wybranych kierunków myśli 
ekonomicznej, Wydawnictwo WNT, Warszawa. 

Rothbard M.N. (1995), Economic Thought Before Adam Smith. An Austrian Perspective 
on the History of Economic Thought, Vol. I, The Ludwig von Mises Institute, 
Edward Elgar Publishing, Auburn. 

Rousseau J.-J. (2012), Discours sur l’économie politique, Edition numérique: Pierre 
Hidalgo, Source: Les classiques de sciences sociales, La Gaya Scienza, 
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/rousseau_economie_politique.pdf 
(dostęp: 17.09.2015). 

Smith A. (2007), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa. 

Weuleresse G. (1910), Le mouvement physiocratique en France (de 1756 a 1770), t. 2, 
Librairies Félix Alcan et Guillaumin Réunies, Paris. 

 
 

THE IDEA OF OWNERSHIP IN PHYSIOCRACY'S SYSTEM 
 
Summary: It is generally accepted that Physiocracy’s school was the first concise and 
coherent system of economic views, which was based on adopted assumptions, research 
methods and theoretical concepts. The Physiocracy was a decided reaction against the 
dominant mercantile system characterized by strong interventionism, protectionist state 
and a complex system of privileges and regulations.  
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The Physiocrats advocated laissez-faire economic principles, and among the most 
important ideas, next to economic freedom, there was an idea of private property free-
dom and idea of this property protection. 

The main aim of this paper is the presentation of the importance of ownership and 
its perception in the discourse of the Physiocrats. In the first part of paper the socio-
economic context where this system was born will be indicated. The second part of the 
paper will be a synthetic presentation of the thesis that the Physiocrats were advocates of 
private property. 
 
Keywords: physiocratic theory, property, natural order, Quesnay. 


