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SŁOWO WSTĘPNE 

Dwudziesty trzeci numer „Przeglądu Nauk Stosowanych” ma charakter 

przekrojowy. Pierwsze cztery artykuły można przyporządkować do szeroko 

rozumianej dziedziny ekonomii i finansów, dwa kolejne należą do dziedziny 

nauk prawnych. 

W pierwszym artykule, przygotowanym przez M. Tuszkiewicza, zwróco-

no uwagę na systemy informatyczne wspierające zarządzanie przedsiębior-

stwem w obszarze zarządzania finansami. Autor dokonał porównania roz-

wiązań oferowanych przez dwa typy systemów informatycznych rachunko-

wości na przykładzie systemu finansowo-księgowego Sage Symfonia 2.0 

oraz międzynarodowego systemu ERP Oracle NetSuite. Rozważania przed-

stawione w artykule dotyczą zgodności powyższych systemów informatycz-

nych z przepisami ustawy o rachunkowości. Uzyskane wyniki bazujące na 

metodzie punktowej wskazują, że systemy te są niewystarczająco dostoso-

wane do międzynarodowych standardów oraz wymogów ustawy o rachun-

kowości. W związku z tym należy skupić się na możliwościach ich zmian. 

Drugi artykuł autorstwa A. Giszterowicz nawiązuje do nurtu badawczego 

w ekonomii wykorzystującego w opisie rzeczywistości gospodarczej narzę-

dzia badawcze stosowane w fizyce. Artykuł odnosi się do natury kapitału 

rozumianego jako zdolność do wykonywania pracy. Autorka m.in. definiuje 

kategorię kapitału z uwzględnieniem podejścia stosowanego w naukach fi-

zycznych w odniesieniu do energii. Podobnie jak energię w fizyce, również 

kapitał (w tym ludzki i intelektualny) jako ekonomiczną zdolność do wyko-

nywania pracy, można rozpatrywać w kontekście pierwszej i drugiej zasady 

termodynamiki.  

Kolejny artykuł autorstwa I. Jonek-Kowalskiej odnosi się do wewnętrznej 

polityki energetycznej, obejmującej długoterminowe decyzje odnośnie wy-

boru określonych nośników energii, a tym samym tworzenia struktury bilan-

su energetycznego. Artykuł zawiera analizy bilansu energii pierwotnej  

w Polsce w latach 2001−2016 w kontekście uwarunkowań środowiskowych  

i gospodarczych, z uwzględnieniem produkcji, importu i eksportu energii 

pierwotnej oraz poszczególnych jej nośników, w tym źródeł odnawialnych.  
Czwarty z opublikowanych artykułów z dziedziny ekonomii i finansów, 

przygotowany przez E. Sytnyka, poświęcono zidentyfikowaniu zależności 

pomiędzy organizacyjnym składnikiem działania firmy a transakcjami ryn-

kowymi. Autor artykułu zaproponował aparat matematyczny do ilościowego 

opisu mechanizmów powiązań pomiędzy organizacyjno-instytucjonalną  

a wartościową stroną zmian oraz otoczeniem rynkowym, w którym te zmia-

ny występują. W artykule starano się zweryfikować hipotezę, że istnieją 

zależności pomiędzy transakcjami rynkowymi, kosztami transformacji i ko-

sztami transakcyjnymi a procesami ewolucji organizacyjnej. Zaproponowa-
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no aby zbiór kosztów firmy przedstawić na zespolonej płaszczyźnie kosztów 

całkowitych z prostokątnym układem współrzędnych. 

Piąty artykuł składający się na bieżący numer PNS należy do dziedziny 

nauk prawnych. Przygotowane przez M. Haczkowską opracowanie dotyczy 

wolności organizowania i uczestniczenia w pokojowych zgromadzeniach 

jako jednego z fundamentalnych praw politycznych jednostki. Autorka od-

nosi się do roli organów państwa, w tym zwłaszcza Policji, polegającej na 

ochronie uczestników pokojowej demonstracji. W artykule odniesiono się 

także do możliwości stosowania środków przymusu bezpośredniego i kon-

sekwencji ewentualnego przekroczenia uprawnień w tym zakresie. 

Ostatni z opublikowanych artykułów autorstwa S. Gąsior poświęcono 

analizie zagadnienia mediacji i jej zalet w sprawach gospodarczych. Autorka 

zwraca uwagę, że pomimo skuteczności w wypracowywaniu porozumienia, 

mediacje nadal postrzegane są jako metody uzupełniające wobec sądownic-

twa powszechnego. W artykule zaprezentowano dane statystyczne udostęp-

nione przez Ministerstwo Sprawiedliwości obrazujące skalę mediacji w Pol-

sce i ich efektów w latach 2006−2018. W konkluzji Autorka zaprezentowała 

korzyści wynikające z zastosowania instytucji mediacji w przypadku zaist-

nienia konfliktu pomiędzy podmiotami gospodarczymi. 

Redakcja Przeglądu Nauk Stosowanych wyraża nadzieję, że przedstawione 

w numerze artykuły spotkają się z zainteresowaniem ze strony czytelników. 

 

 

Mariusz Zieliński 
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Agnieszka GISZTEROWICZ 

KAPITAŁ JAKO ZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA PRACY  
I ANTECEDENSY TEORII 

Streszczenie: W artykule dokonano charakterystyki etapów ewolucyjnego łańcucha 

rozumienia i opisywania przez myślicieli kategorii kapitału. Na jego końcu znajduje 

się tzw. naukowe podejście – nieodłącznie związane z postrzeganiem i definiowa-

niem kapitału jako zdolności do wykonania pracy. Owa definicja uwzględnia pod-

stawowy paradygmat rachunkowości. Opisano model kapitału w kontekście pierw-

szej i drugiej zasady termodynamiki oraz przedstawiono premię za ryzyko (wielkość 

określoną przez termodynamiczną stratność, II prawo) jako deterministyczną wiel-

kość przy zastosowaniu licznych odniesień do interdyscyplinarnych źródeł wiedzy. 

Słowa kluczowe: kapitał, praca, rachunkowość, termodynamika, stała potencjalnego 

wzrostu.  

CAPITAL UNDERSTOOD AS THE ABILITY TO WORK AND ANTECENDENSES 
OF THIS UNDERSTANDING 

Summary: The article describes the stages of the evolutionary chain of understand-

ing and describing the category of capital. At its end there is the so-called scientific 

approach – understood as defining capital as the ability to work. This definition 

takes into account the basic accounting paradigm. The capital model is described in 

the context of the first and second law of thermodynamics, and the risk premium 

(value determined by thermodynamic loss, law II) is presented as a deterministic 

value with numerous references to interdisciplinary sources. 

Keywords: capital, labor, accounting, thermodynamics, constant of potential gro-

wth. 

1. WSTĘP 

Pojmowanie istoty kapitału jako abstrakcyjnej, homogenicznej kategorii 

[Ijiri 1993: 55] było przyczyną nowego sposobu myślenia o nim. Kapitał 

zaczęto traktować jako zdolność do wykonywania pracy. Takie definiowanie 

stało się możliwe w momencie sformułowania teorii energii i termodynami-

ki, które zapoczątkowały okres stosowania metafor i analogii fizycznych  

w ekonomii. Budowanie związków fizyki z ekonomią doprowadziły do wy-

pracowania przez badaczy tzw. naukowego podejścia do kapitału. Ten pro-

ces rozpoczął się w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. 

Dotychczasowe postrzeganie kapitału − omówione poniżej jako anteceden-
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sy1 teorii − przestało być wtedy wyłącznym możliwym sposobem rozumie-

nia tego „problematycznego” terminu. 

2. EWOLUCJA POJMOWANIA KATEGORII KAPITAŁU 

„Wszelkie dzieje świadomego i racjonalnego gospodarowania ludzi, wy-

pełnione – ówcześnie nienazwanym jeszcze – rachunkiem ekonomicznym, 

stanowią historię kapitału” – jest to postulat B. Kurka [2011: 11] sformułowa-

ny na podstawie studium literaturowego badań M. Kozłowskiego, M. Dobii  

i H.W.F. Saggsa wykazujących, iż cywilizacja kapitału obejmuje historię uni-

wersalną, a pojęcie kapitału było używane od czasów starożytnych. Ewoluo-

wało ono jednak w tak wielu kierunkach, jak wielu badaczy zajmowało się tą 

problematyką. M. Dobija [2014: 21] akcentuje, że trzytomowe dzieło Ch. 

Blissa, A.J. Cohena i G.C. Harcourta (2005) jest zbiorem aż 71. artykułów 

naukowych, rozdziałów monografii i listów z IXX, XX i XXI wieku, któ-

rych autorzy przedstawiali własne poglądy na temat kapitału, ale były one 

tak różne, że upoważniły autorów do sformułowania opinii, iż teoria kapitału 

jest niesławnym tematem ze względu na notoryczne i nawracające kontro-

wersje wokół niej (stąd określenie „problematyczny” termin). Naukowe 

podejście i wartościowe ujęcie kapitału jak pisze B. Kurek [2011: 22]: 

„»odmaterializowuje« jednak to sporne pojęcie i kończy spór pomiędzy rze-

czowymi i pieniężnymi koncepcjami kapitału”.  

Naukowa narracja dotycząca antecedensów tych „odmaterializowanych” 

teorii kapitału skonstruowana jest zazwyczaj wokół tematu kontrowersji [np. 

Marchewka 2000, Kunasz 2004, Hicks 1977, Gruszczyńska-Brożbar 1997, 

Lazzarini 2011] oraz na tzw. rysie historycznym [np. Kurek 2011]. Równo-

legle z wprowadzaniem do dyskursu naukowych teorii kapitału, wprowadza 

się  także niezbędną a współistniejącą problematykę prawno-organizacyjną 

kapitału [Wędzki 2006: 100], w ramach której poruszane są kwestie termino-

logiczne dotyczące np. kapitału podstawowego. Kategorię kapitału rozważa 

się także w kontekście terminologii wprowadzanych przez Radę Międzyna-

rodowych Standardów Rachunkowości (w Międzynarodowych standardach 

sprawozdawczości finansowej) i Radę ds. Standardów Rachunkowości Fi-

nansowej (w Ogólnie akceptowalnych zasadach rachunkowości) oraz pol-

skie ustawodawstwo (Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości). 

Na uwagę zasługuje także opisana przez B. Kurka [2011: 23−24] praktyka 

metaforycznego stosowania terminu kapitał i tworzenie pojęć takich jak: 

kapitał społeczny (społeczna energia), kapitał kulturowy czy wiedza. Oprócz 

                                                           
1Antecedens – fakt poprzedzający stan obecny, termin użyty m.in. w opowiadaniu „Genialna 

epoka”. Tutaj użyty celowo w hołdzie dla B. Schulza, który w swojej dylogii za pomocą 

języka poetyckiego opisuje naturę kapitału zgodną z naukową teorią oraz pierwotnym jego 

rozumieniem przez L. Pacioli [Giszterowicz: 2019]. 



25 

 

powyższych zagadnień, badacz ten odnosi się także do naukowych, a jedno-

cześnie pięknych (w dzisiejszym odbiorze nieco „malowniczych”) teorii  

o naturze kapitału. Ich autorem jest E. Majewski [1914: 142−143, 161, 171]. 

Jedna z tych teorii brzmi: „kapitał materialny tyle znaczy praktycznie, jakby 

go nie było, dopóki nie przyłączy się doń duchowy. Pozostanie on póty mar-

twym skarbem, podległym destrukcji, póki nie przyłączy się doń odpowied-

nio wielki i mocny kapitał duchowy. (…) Oba kapitały, niby dwie płci róż-

noimienne pożądają się i szukają wzajem, aby się zlać w pełną dźwignię 

twórczą”. Z kolei naukową narrację M. Dobii dotyczącą kategorii kapitału 

wielokrotnie wzbogacają cytaty zaczerpnięte z książki P. Atkinsa pt. „Palec 

Galileusza. Dziesięć wielkich idei nauk.” Jednym z nich jest [Atkins 2005: 

134]: „(…) Naukowcy starają się jak najszerzej korzystać z abstrakcji. Silnik 

parowy jest dobrym tego przykładem. Jeśli usuniemy całe żelastwo, aby 

uzyskać abstrakcyjny silnik parowy, otrzymamy motor napędzający wszyst-

kie zmiany, jakie wokół nas zachodzą. To znaczy, jeśli spojrzymy na istotę 

silnika parowego, na jego abstrakcyjną duszę (…), otrzymamy pojęcie, które 

odnosi się do wszystkich możliwych zjawisk. (…) Myśl, że silnik parowy 

symbolizuje zmiany zachodzące w świecie, pojawiła się wśród naukowców 

w dziewiętnastym wieku i została w pełni rozwinięta na początku dwudzie-

stego. (…) Ale jej korzenie sięgają bardzo głęboko, aż do źródeł wszystkie-

go, co dzieje się w świecie.” Powyższe „ilustracje” kategorii kapitału stwo-

rzone przez wybitnych myślicieli upoważniają do stwierdzenia, iż w kon-

struowaniu narracji dotyczącej antecedensów teorii kapitału jako zdolności 

do wykonania pracy, warto także przywoływać myśli O. von Nell-Breuninga 

(1890−1991) – urodzonego w Trewirze, niemieckiego jezuity, teologa i so-

cjologa. Polski znawca jego dorobku – M. Hułas – jest autorem książki 

„Ujarzmiony kapitał…” zestawiającej kilkaset dzieł O. von Nell-Breuninga 

skoncentrowanych m.in. na wielu kluczowych kategoriach ekonomicznych, 

w tym także na kapitale, który stanowi dla myśliciela spoiwo pomiędzy na-

turą i pracą: „natura dostarcza materii, której człowiek nadaje określony 

kształt, specyfikuje materię według swych potrzeb i zamierzeń. Ponieważ 

kapitał jest skutkiem działania, czyli kształtowania materii, aby zaistniał, 

wpierw musiał zaistnieć proces działania, w którym materia została zespolo-

na z pracą. W procesie działania, specyfikacji natury i nadawania jej pożą-

danego kształtu następuje akumulacja pracy, która będzie zawierać w sobie 

kapitał. Zakumulowana praca jest ceną uzyskania (wytworzenia) kapitału, 

(…) który zawiera w sobie określone kwantum pracy „włożone” w dany 

proces działania” [von Nell-Breuning 1949: 207 za: Hułas 2011: 80−81].  

O. von Nell-Breuning wypowiadał się także w kwestii pomiaru kapitału 

ludzkiego: „To, że lepsze wykształcenie czy posiadanie dyplomu przekra-

czającego rangą przeciętny poziom wykształcenia pomaga uzyskiwać wyż-

sze dochody, nie jest żadnym nowym odkryciem. Czy daje się jednak, i tu 
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pojawia się pytanie, czy posiadanie takiego dyplomu wyrazić sumą pienię-

dzy jako „skapitalizowaną” wartość, która jest ukierunkowana i prowadzi do 

wzrostu dochodu? Z jednej strony oczywiste jest, że jak długo takie czynniki 

jak wiedza i kompetencja, które są ważne dla wydajności procesu gospodar-

czego, nie będą traktowane w rachunkowości jako istotne elementy gospo-

darcze, lecz tylko jako nakłady wspomagające wychowanie i wykształcenie, 

taka rachunkowość w samej swej podstawie będzie niedoskonała i sposób,  

w jaki ujmuje czynniki gospodarcze będzie pod dużym znakiem zapytania.  

Z drugiej strony nie daj Boże, aby postrzegać człowieka i posiadane przez 

niego ludzkie możliwości w kategoriach wartości przeliczanych na pieniądze 

[Nell-Breuning 1986: 35 za Hułas 2011: 95].” 

Reasumując, prezentacja myśli wybitnych uczonych tworzy tło dla narra-

cji o antecedensach teorii kapitału jako zdolności do wykonania pracy. Owe 

myśli towarzyszą − jak już wspomniano – przedstawianym przez badaczy 

kontrowersjom wokół kategorii kapitału oraz tzw. rysowi historycznemu 

(zagadnieniom ewolucji w rozumieniu i opisywaniu pojęcia kapitał). Syntezę 

wiedzy w tym zakresie prezentuje tabela 1. 
Tabela 1.  

Kategoria kapitału w ujęciu historycznym – etapy ewolucji pojęcia 

Grupy  

poglądów 
Poglądy dotyczące kapitału Reprezentanci 

„
P

ie
n

ię
ż
n

e”
 p

o
jm

o
w

a
n

ie
 k

a
p

it
a

łu
 

S
ta

r
o
ży

tn
o

ść
 

− pojęcie „kapitał” nie występuje samoistnie, lecz pod osłoną 

zysku i procentu 

− procent od pożyczki jako rekompensata za utracone korzyści 

− kapitał jako główna suma pieniędzy do pożyczania na procent 

(era chrześcijańska) 

− kapitał i stopa procentowa jako wyraz i tempo pomnażania 

kapitału 

Urukagina 
Platon 

Arystoteles 

Katonowie 
Cicero 

Plautus 

Seneka 
Hammurabi 

Uznanie posiadania pewnej sumy pieniędzy, czy równoważnych 

im dóbr wartościowych za trwałą podstawę proporcjonalnych do 

wielkości tej sumy przychodów gospodarczych 

Ś
r
e
d

n
io

w
ie

c
ze

 /
 

r
e
n

e
sa

n
s 

V
−

X
V

 w
. 

Św. Ambrozjusz 

Grzegorz z Nissy 

Bazyleusz Wielki 
Luca Pacioli 

Bernard z Sienny 

Cotgrave 
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Grupy  

poglądów 
Poglądy dotyczące kapitału Reprezentanci 

− kapitał jako dobra rzeczowe (po erze chrześcijańskiej): żadna 

suma pieniędzy nie była kapitałem, gdyż nie nabywano za nią 
ziemi, a podstawą przychodów były wówczas nadania ziemi 

− kapitał oparty o pieniądz utracił swoją życiową podstawę, 

przestał być tym, czym był w starożytności, został niejako  

z życia gospodarczego wykreślony razem ze znaczeniem  

pieniądza 

− Pacioli: kapitał jako całkowita suma posiadania, czyli pie-

niądz zainwestowany powinien przynosić dochód 

− Bernard z Sienny: kapitał pożyczkowy i kapitał inwestowany 

(oznaczający cały majątek przedsiębiorstwa zarobkowego) 

− Cotgrave: kapitał jako wartość, bogactwo i inwentarz 
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− pojmowanie kapitału jako zbioru dóbr służących celom  

produkcji 

− pojmowanie środków służących do produkcji w sposób  

najbardziej obszerny niezależnie od tego czy miały one  
charakter konsumpcyjny czy były wytworem natury 

J.S. Mill 

J. Conrad 
F. Taussig 

G. Colson 

N.T. Carver 
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2
 − pojmowanie kapitału jako zbioru dóbr służących celom  

produkcji oraz dóbr konsumpcyjnych 

− kapitał stanowią tylko te środki produkcji, które są wytworem 

produkcji wyłączając dobra natury 

L. Cossa 

K. Supino 

R. Salerno 
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− kapitał to tylko „produkujące środki produkcji” (wąskie 

pojmowanie w stosunku do nurtu 1) 

A. Amon 

H. Kamiński 
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− kapitał jako zbiór dóbr służących celom produkcji i podstawa 

osiągania zysków (kapitał obrotowy i kapitał trwały) 

− zasoby przestają pełnić funkcję kapitału, gdy przestają  

przynosić dochód właścicielowi (w momencie, w którym 
przeznaczone są na konsumpcję) 

− kapitał obrotowy służy do wytwarzania, przetwarzania lub 

zakupu dóbr oraz ich odsprzedaży z zyskiem 

− kapitał trwały używany na podniesienie jakości ziemi, na 

zakup budynków użytkowych, zakup maszyn, wszelkie  

rzeczy, które przynosiły dochód lub zysk bez zmiany  

właściciela  

− kapitał jako pożyteczne umiejętności, tzw. „zręczność  

zarobkowania” 

N. Barbon 

A. Smith 

E. Majewski 
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e − dwie postaci kapitału: techniczno-gospodarcze ujęcie (kapitał 

w sensie prywatnym) i społeczne ujęcie (kapitał w sensie  

społecznym) 

− kapitał prywatny jako kapitał zarobkowy,  

historyczno-prawny, majątkowy, przedmiotowy 

− kapitał społeczny jako kapitał narodowy, socjalny, „kapitał  

w sobie” 

− wiązanie kapitału społecznego z produkcją,  

A. Smith  

H. Storch 

K. Rau 
J. Rodbertus 

A. Wagner 
E. Böhm-Bawerk 

S. Głąbiński 
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Grupy  

poglądów 
Poglądy dotyczące kapitału Reprezentanci 
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− a prywatno-gospodarczego z zarobkowaniem 

− pojęcie kapitału zbudowane na społecznych stosunkach  

posiadania i na istniejących formach ustroju społecznego 

− tendencja do pojmowania kapitału jako sumy pieniężnej 

(forma pieniężna powstała dla celów wymiany, a wymiana 

jest formą społeczną) 

− kapitał jako moc rozporządzania (stosunek siły gospodarczej 

do dóbr świata zewnętrznego) 

− kapitał jako „wódz” w życiu gospodarczym 

− kapitał jako siła (abstrakcyjna natura) 

E. Philipowich 

A. Marshall 

K. Marks 
W. Heller 

A. Hahn 
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 − kapitałem może być wszystko; forma nie ma znaczenia, gdyż 

pieniądz reprezentuje każdy rodzaj wartości, a każdy rodzaj 

wartości reprezentuje pieniądz 

− kapitałem jest wartość sumy pieniężnej, a zatem następuje 

oderwanie kapitału od materii: kapitał staje się pojęciem  
abstrakcyjnym 

− kapitał jest wieczny i niezniszczalny, nie powstaje, nie  

dojrzewa, nie ginie i jest ruchomy 

− kapitał jako suma wartości wyrażona w pieniądzu 

− kapitał jako stała podstawa przychodów przedsiębiorstwa 

J.B. Clark 

I. Fisher 

F. Fetter 
F. Knight 
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− kapitał jako homogeniczna, abstrakcyjna kategoria  

− kapitał jako zdolność do wykonywania pracy 

− pojęcie kapitału posiada wiele istotnych analogii z pojęciem 

energii w naukach fizycznych takich jak:  

− ogólność terminów,  

− konieczność wizualizacji terminów na mniej ogólnym  

poziomie (wynikająca z poprzedniej analogii), energia może 

przybierać postać na przykład energii potencjalnej,  
kinetycznej, cieplnej, elektrycznej, chemicznej, natomiast  

kapitał unaocznia się w aktywach trwałych, obrotowych, czy 

też ludzkich, 

− istnienie tak zwanej zasady zachowania w obu dziedzinach 

(zasada zachowania energii oraz zasada podwójnego zapisu  

w rachunkowości),  

− występowanie „użytecznej” energii i „nieużytecznej” energii 

(działanie II prawa termodynamiki) oraz występowanie  

kapitału „skoncentrowanego” w aktywach i kapitału „zużyte-

go” (amortyzacja),  

− istnienie „współczynników konwersji” umożliwiających 

zamianę jednych jednostek energii w inne ([Wk] na [J] i [J] 

na [kcal]) oraz zamianę jednej waluty w inną. 

I. Fisher 
Y. Ijiri 

R. Mattesich 

P. Mirowski 
P. Atkins 

D. Dobija 

M. Dobija 
B. Kurek 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (Skrzypek 1939: 2, 11−12, 21−22, 29, 32, 43, 61−63, 74−76, 

81−83, 89−91,110−150; Grabski 1928: 18, 20−21, 75; Fetter 1937: 5, 143-150; Dobija 2002: 63; Ijiri 

1967: 102; 1995: 62; Smith 1954: 342−352; Fisher 1965: 51−65; Mattessich 2006 za: Kurek 2011: 

14−22, 35−36). 

Jak wynika z tabeli 1, na końcu „ewolucyjnego łańcucha” rozumienia  

i opisywania przez myślicieli kategorii kapitału znajduje się tzw. naukowe 

podejście. Jest ono nieodłącznie związane z postrzeganiem i definiowaniem 
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kapitału jako zdolności do wykonywania pracy, a ta z kolei w naukach fi-

zycznych nosi nazwę energii. Skoro energię w fizyce opisuje się uwzględ-

niając prawa termodynamiki, naukowcy postulują, ażeby uwzględniać je 

także w opisie natury kapitału, a sam kapitał określać jako ekonomiczną 

zdolność do wykonywania pracy. W tym określeniu wyrażona zostaje dobit-

nie abstrakcyjna i nieuchwytna natura kapitału „materializująca się” i uciele-

śniająca się w konkretnych zasobach i aktywach. Stąd kapitałem ludzkim 

będzie zdolność pracownika do wykonywania pracy, kapitałem intelektual-

nym będzie zdolność pracownika do dokonań intelektualnych, kapitałem 

społecznym będzie zdolność społeczeństwa lub grupy do efektywnego dzia-

łania, a kapitałem politycznym – zdolność partii bądź osoby do przyciągania 

zwolenników (wyborców) i sprawowania władzy. Chociaż abstrakcyjne 

zdolności takie jak: istnienie, trwanie, tworzenie i działanie mogą nie posia-

dać we wszechświecie żadnego materialnego nośnika, a być samoistnie 

skoncentrowane (atrybut Stwórcy), to w przedsiębiorstwie (będącym częścią 

wszechświata) ucieleśniają się one w obiektach rzeczowych, pieniądzach, 

zasobach ludzkich i naturalnych. Te z kolei są przedmiotem dociekań teore-

tyków rachunkowości. Rachunkowość podwójna, wywodząca się z zasady 

dualizmu, ma na celu możliwie jak najwierniej opisywać rzeczywistość ta-

kiego przedsiębiorstwa i zdawać raport z transferów (przepływu) kapitału 

wewnątrz organizacji.  

3. JĘZYK FIZYKI I MATEMATYKI JAKO WŁAŚCIWA FORMA OPISU 
KAPITAŁU 

Podwójny zapis i reguła równowagi bilansowej jest w rachunkowości 

manifestacją pierwszej zasady termodynamiki, gdyż demonstruje specyficz-

ną osobliwość kapitału jaką jest jego niestwarzalność (niemożność powsta-

wania z niczego) oraz fenomen determinujący jego powstawanie, czyli pracę 

(celowy transfer kapitału). Kapitał jako zdolność do wykonywania pracy 

może powstawać zatem w wyniku pracy, nigdy zaś samoistnie [Dobija 2014: 

24]. Zasada dualizmu, zgodnie z którą środki ekonomiczne postrzega się 

dualnie: jako materialne aktywa i jako abstrakcyjny kapitał w tych aktywach 

ucieleśniony jest dowodem pełnego respektu rachunkowości wobec praw 

fundamentalnych. Niestwarzalność kapitału powoduje jednak trudność doty-

czącą pomiaru tej kategorii. Ponieważ kapitał nie może powstać z niczego  

i może zwiększyć się jedynie w wyniku pracy, to możliwe jest policzenie go 

w jednostkach pracy. Aby to uczynić musi jednak zostać spełniony warunek 

transferu (kapitał w wyniku pracy musi przepłynąć do obiektu). Kapitał po-

czątkowy bowiem jako kategoria abstrakcyjna jest niepoliczalny. Jest on 

natomiast mierzalny, gdyż można mu przypisać jakąś miarę wartości.  

M. Dobija [2014: 31−32] ilustruje to przykładem typowej wymiany rynko-



30 

 

wej. Nabycie przez klienta np. stołu (lub samo wystawienie go do sprzedaży) 

za cenę 1000 zł jest jednocześnie przypisaniem temu stołowi wartości wy-

miennej jako miary kapitału zawartego w tym stole i zarazem określenie 

jego wartości początkowej. Ta wartość jest liczbą rzeczywistą dodatnią, 

posiadającą własność addytywności i monotoniczności. Te własności są 

formalnymi (matematycznymi) określeniami miary. Dzięki spełnieniu tych 

podstawowych aksjomatów, kapitał staje się mierzalny, a to z kolei przenosi 

się na aktywa i zasoby (można im przypisać miarę wartości). Reasumując, 

miara wartości początkowej, czyli miara zakładająca istnienie kapitału po-

czątkowego jednocześnie uwzględniająca abstrakcyjną jego naturę oraz fakt, 

iż jest on niestwarzalny w pełni respektuje pierwsze prawo termodynamiki. 

Jedyną formułą respektującą tę fundamentalną zasadę jest w ekonomii for-

muła procentu składanego (Dobija 2014: 25), dlatego została ona uznana za 

dobry punkt wyjścia w formułowaniu modelu kapitału. Formuła procentu 

składanego występuje w dwóch odmianach: kapitalizacji okresowej i ciągłej. 

Przedstawiają się one następująco: 

𝐶𝑡 = 𝐶0(1 + 𝑟)𝑡 
(1) 

𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒𝑟𝑡 
(2) 

gdzie:  

C0 – wzrost kapitału początkowego 

t – upływ czasu 

r – stopa procentowa 

Zgodnie z kolejną zasadą kształtującą rzeczywistość ekonomiczną tj. 

drugim prawem termodynamiki, kapitał spontanicznie rozpływa się, jeśli nie 

przeciwdziała się temu procesowi. Tę spontaniczną dyfuzję kapitału niwe-

lować może praca (transfer kapitału). Dzięki niej kapitał początkowy przyra-

sta (koncentracja kapitału zwiększa się), a nie rozprasza się (maleje). Formu-

łą uwzględniającą tą fundamentalną zależność jest model wzrostu kapitału 

będący rozwinięciem przedstawionej wyżej formuły procentu składanego: 

 𝐶𝑡 = 𝐶0𝑒𝑟𝑡 = 𝐶0𝑒(𝑝−𝑠+𝑚)𝑡 (3) 

𝐸(𝑠) = 𝑝 = 0,08 [1 𝑟𝑜𝑘]⁄  (4) 

gdzie: 

C0 – kapitał początkowy 

t – upływ czasu 

r – stopa procentowa 

p – stała potencjalnego wzrostu 

s – tempo naturalnej, spontanicznej dyfuzji kapitału 
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E(s) – średnie tempo dyfuzji kapitału (wartość średnia kosztów ryzyka, pre-

mia za ryzyko, premia rynkowa) 

m – wzrost kapitału w wyniku procesu pracy 

ept – czynnik, który określa naturalny potencjał wzrostu kapitału będący 

właściwością natury, stała ekonomiczna p = 0,08 [1/rok] 

e-st –  czynnik określający spontaniczną dyfuzję kapitału 

emt – czynnik wskazujący na osłabienie dyfuzji i wzmocnienie wzrostu dzię-

ki pracy (transferom kapitału) i zarządzaniu 

Jak pisze M. Dobija [2014: 26], powyższy model jest ogólny (potrzebuje 

ostatecznych uzasadnień). Jego celem jest natomiast identyfikacja czynni-

ków wpływających na zmianę kapitału początkowego. Przejawia się w nim 

zatem także druga zasada termodynamiki.  

W powyższym modelu znajduje miejsce tzw. stała potencjalnego wzrostu 

(p). Jej wartość jest określeniem średniego wzrostu kapitału w gospodaro-

waniu (wyznacza jego możliwą wielkość) i wynosi ona 8% rocznie. Wiel-

kość ta występuje w powiązaniu z tempem naturalnej, spontanicznej dyfuzji 

kapitału (p = E(s)), ponieważ to właśnie premia za ryzyko (manifestująca się 

w kosztach ryzyka) niweluje naturalną stratność kapitału: „niewidzialna ręka 

rynku (…) przyznaje premię za ryzyko (p) na pokrycie strat wywołanych 

destrukcyjną strzałką czasu. Ów mechanizm rynkowy nie jest ani hojny, ani 

skąpy, może jedynie rekompensować wpływ zmiennej (s)” [Dobija, Dobija 

2003: 14]. Potencjał wzrostu (p) (działanie, praca, zarządzanie) staje się 

wobec powyższego kluczowym źródłem zysku. Przestaje nim być – jak 

określał F.H. Knight (1921) oraz R. Langlois i M. Cosgel (1993) − wyłącz-

nie niepewność.  

Ważną właściwością dotyczącą wielkości (p) jest jej deterministyczny 

charakter. Dowiedziony on został w wielu badaniach polskich m.in. [Dobija, 

Dobija 2003; Cieślak, Dobija 2007; Dobija 2010; Dobija 2011; Kurek 2009; 

Kozioł 2009] i zagranicznych [Pratt 2002, Siegel 1992, Dimson, Marsh, 

Stauton 2002]. Pomimo powyższych dowodów naukowych, istnienie deter-

ministycznej premii za ryzyko jest wciąż kwestionowane, a zagadnienie 

podlega pod tzw. zagadkę premii za ryzyko − pojęcie ukute w 1985 roku 

przez R. Mehrę i E. Prescotta [Cieślak 2003: 12−14] − chociaż artykuły 

przeglądowe [np. de Long, Magin 2009; Sekuła 2011] proponują jednocze-

śnie szereg interpretacji dla rozbieżności wyników badań (zastosowanie 

rożnych metod, brak odpowiednio długiej historii funkcjonowania rynków 

kapitałowych, wystąpienie nieoczekiwanej inflacji, i in.). Powinno stanowić 

to zatem wystarczający „materiał” do wyjaśnienia zagadki premii za ryzyko. 

Wydaje się, iż B. Kurek wyjaśnia tę kwestię dobitnie poprzez obszerne ba-

danie 1500 sprawozdań finansowych amerykańskich spółek akcyjnych two-

rzących na dzień 22 czerwca 2006 roku indeks Standard & Poor’s 1500 oraz 

dokonaną na jego podstawie interpretację odchyleń [Kurek 2010: 96]:  
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Skoro premia za ryzyko jest wyrażana poprzez wartość średnią kosz-

tów ryzyka p = E(s), to można twierdzić, że premia za ryzyko ex ante jest 

wprost proporcjonalna do podejmowanego ryzyka manifestującego się 

(…) w kosztach ryzyka. Miarą sukcesu inwestorów jest stopa zwrotu ex 

post, która mierzona jest poprzez system rachunkowości podwójnej. Sto-

pa zwrotu ex post jest wypadkową działania premii za ryzyko ex ante, 

kosztów ryzyka i zmiennej zarządzania. Zatem także stopa zwrotu ex post 

zależy od podjętego ryzyka. Nie można jednak zakładać, że każdy, kto po-

dejmie ryzyko, osiągnie sukces – mierzony stopą ex post – wprost propor-

cjonalny do podjętego ryzyka. Część działań gospodarczych może zakoń-

czyć się niepowodzeniem, to znaczy ujemną stopą zwrotu ex post (bądź 

też nadmiernie wysoką stopą zwrotu). Pojedynczy inwestor może osią-

gnąć wyniki różne od wielkości średnich (…). Trzeba mieć również na 

uwadze, że premia za ryzyko jest wartością deterministyczną, a koszty ry-

zyka są statystyczne. Statystyczność kosztów ryzyka oznacza możliwość 

wystąpienia ich różnych wielkości. Jednak, im większe jest podejmowane 

ryzyko, tym większe są amplitudy pomiędzy możliwymi kosztami ryzyka. 

Dodatkowo prawdopodobieństwo wystąpienia wysokich kosztów ryzyka 

przy wysokim ryzyku jest znacznie większe niż prawdopodobieństwo wy-

stąpienia tak wysokich kosztów ryzyka przy niskim ryzyku. Zatem im 

większe ryzyko jest podejmowane, tym większe odchylenie standardowe 

związane z oczekiwaną wartością średnią (…) 

4. PODSUMOWANIE 

Współczesne, naukowe podejście do natury kapitału charakteryzuje się 

rozumieniem tej kategorii jako zdolności do wykonywania pracy. Główną 

ideą tego podejścia jest implementacja naturalnych praw, którym podlega 

cała rzeczywistość do wybranego jej „fragmentu” tj. życia gospodarczego. 

Traktowanie kapitału jako abstrakcyjnej, homogenicznej kategorii oraz jed-

noznaczne utożsamienie go ze zdolnością do wykonywania pracy daje 

asumpt do wprowadzenia zasad (na wzór praw termodynamiki), którym ta 

zdolność może podlegać, co z kolei wpływa na kształtowanie się dalszych 

teorii i wypracowywanie nowatorskich narzędzi wspierających praktykę 

gospodarczą. Należą do nich także modele służące identyfikacji, kwantyfi-

kacji i wycenie wielkości ekonomicznych charakteryzujących kapitał inte-

lektualny przedsiębiorstwa. Gospodarka − naturalnie podlegająca przyro-

dzie – może stanowić grę o sumie niezerowej dzięki istnieniu p – stałej eko-

nomicznej potencjalnego wzrostu − równej w przybliżeniu 0,08 [1/rok], 

gdyż to właśnie ta wielkość jest źródłem wartości dodanej i zysków. Na 

rynku kapitałowym nosi ona nazwę premii za ryzyko lub premii rynkowej,  

a wszelkie organizacje tworzą się i intensywnie rozwijają swoją działalność 
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właśnie w celu pozyskania korzyści z jej istnienia. To ona bowiem w natu-

ralny sposób wyznacza godziwe zyski, płace i ceny, bo chociaż jest ona ka-

tegorią swoistą dla nauk ekonomicznych to − jak pisze M. Dobija [2014:  

29] − jej rodowód  termodynamiczny (fizyczny) jest bardzo wyraźny. Okre-

śla ona bowiem także tempo dyfuzji kapitału, a zatem także i tempo upływu 

czasu (rozpływ energii wyznacza kierunek biegu czasu). Związek p = E(s) 

(stała ekonomiczna potencjalnego wzrostu równa się średnie tempo dyfuzji 

kapitału) dotyczy zatem zjawiska niwelowania przez premię za ryzyko natu-

ralnej stratności kapitału. I chociaż związek ten umożliwia określenie okre-

sowego wzrostu kapitału, to jednocześnie nakłada na ten wzrost fundamen-

talne ograniczenie (średni roczny wzrost nie może przekroczyć  stałej p). 

Wobec tego, ograniczeniom będzie podlegać przykładowo – często przywo-

ływana w raportach finansowych − stopa zwrotu na aktywach rzeczowych  

i finansowych ROA. Te ograniczenia rodzą jednak możliwości tworzenia 

innych, bardziej precyzyjnych opisów teoretycznych (m.in. ROAH), które 

autorka niniejszej publikacji rozwija w innych opracowaniach. 
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