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WPROWADZENIE

Jest elementem wiedzy powszechnej fakt, �e wzrost zrównowa�ony jest po-
zytywnym celem dla systemu społeczno-ekonomicznego jak przedsi�biorstwo, 
region, czy pa�stwo. Nie jest natomiast wystarczaj�co jasne, co ma rosn�� i dla-
czego? Ponadto, tradycyjne mierniki ekonomicznego wzrostu nie maj� ju� tego 
samego znaczenia w globalnej gospodarce, które miały w gospodarkach naro-
dowych. Pytanie czy wzrost zysków w przedsi�biorstwie jest zjawiskiem pozy-
tywnym znajduje jednoznaczn� odpowied� o ile pracownicy i inni kontrahenci 
s� godziwie opłacani. Z tego punktu widzenia gra mi�dzy stronami kontraktu 
zwanego przedsi�biorstwem jest gr� o sumie zerowej. Podobnie przynosz�ce 
zadowolenie inwestycje zagraniczne czyni� wzrost PKB miernikiem mniej istot-
nym, chyba �e rosłyby koszty pracy, czyli udział zatrudnionych w wytworzo-
nym dochodzie narodowym. 

Gospodark� mo�na postrzega� jako ustawicznie restrukturyzuj�cy si� kapitał 
tkwi�cy w zasobach ludzkich, rzeczowych i naturalnych. Ten kapitał si� restruk-
turyzuje i d��y do pomno�enia, mimo naturalnego zjawiska spontanicznej dyfu-
zji. Sk�d, zatem pochodzi ta energia, ta zdolno�� do wykonywania pracy, skoro 
nie powstaje z niczego, zgodnie z pierwsz� zasad� termodynamiki? Odpowied�
jest naturalna. Energia pochodzi ze Sło�ca, które w ka�dej sekundzie zamienia 
700 mln ton wodoru na 695 mln ton helu, wi�c traci 5 mln ton swojej masy, 
zamienianej na energi� promieniowania w reakcjach termoj�drowych [Arnett, 
2006, (http)]. Masa Sło�ca to 99,8% masy Układu Słonecznego, wi�c proces 
zasilania jest praktycznie nieograniczony. Mała cz�stka, ułamek procenta pro-
mieniowania Sło�ca dociera do Ziemi, przynosz�c energi� asymilowan�
w drodze fotosyntezy, jak te� ciepło. Wszelkie �ródła energii, oprócz j�drowej, 
pochodz� po�rednio ze Sło�ca. Energia j�drowa powstała w procesie ewolucji 
wcze�niejszych gwiazd, czyli poprzednich Sło�c. Oprócz tego wiadomo, �e 
Sło�ce jest tak�e �ródłem energii psychicznej, niezb�dnej do dobrego funkcjo-
nowania ludzkiej psychiki. 

Dzi�ki dopływowi energii Sło�ca gospodarka jako cało�� stanowi gr� o su-
mie niezerowej. W tego rodzaju grach mog� wygrywa� wszyscy uczestnicy, 
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w odró�nieniu do gier o sumie zerowej, gdzie wyniki graczy s� ze sob� powi�-
zane w stosunku odwrotnie proporcjonalnym. Dzi�ki temu cała ludzko�� mo�e 
osi�ga� sukcesy gospodarcze i społeczne, mo�e wzrasta� kapitał ulokowany 
w zasobach naturalnych, ludzkich, rzeczowych, mimo �e historia jest �wiadec-
twem wielu niepowodze� na tym polu. Jak pisze R. Wright [2000, s. 13]:  

Nie nale�y rozumie�, �e gry o sumie niezerowej zawsze ko�cz� si� wynikiem 
wygrana – wygrana, a nie: przegrana – przegrana. Nie chodzi te� o to, �e pot��-
ni i zdradliwi nie wykorzystuj� słabych i naiwnych; ten rodzaj paso�ytnictwa jest 
cz�sto mo�liwy w grach o sumie niezerowej, a historia dostarcza na to niemało 

przykładów. Jednak w dalszej perspektywie, gdy we�mie si� wszystko pod uwag�, 
sytuacje o sumie niezerowej wytwarzaj� wi�cej pozytywnych ni� negatywnych 
sum, wi�cej wzajemnych korzy�ci ni� wzajemnych strat i wyzysku... 

W ramach gospodarki tocz� si� pomniejsze gry o sumie zerowej, na przykład 
rozmiar zysków a rozmiar kosztów pracy w danym przedsi�biorstwie, rozmiar 
podatków a zyski przedsi�biorstw i dochody pracuj�cych. Pozytywnie znacz�ca 
jest jednak niezerowo�� gry głównej, dzi�ki czemu, pod warunkiem dobrego 
zarz�dzania, wszyscy mog� mie� swój odpowiedni udział we wzro�cie osi�ga-
nym dzi�ki pracy swojej i Sło�ca. W tym stanie rzeczy rz�dzenie i zarz�dzanie 
jawi si� jako zmienna decyduj�ca o powodzeniu procesów rozwoju społeczno- 
-gospodarczego. 

NIEUZASADNIONE NIERÓWNO	CI SPOŁECZNE I EKONOMICZNE JAKO CZYNNIK 

DESTRUKCJI SYSTEMU SPOŁECZNO-EKONOMICZNEGO

Mo�na łatwo udowodni� matematyczne twierdzenie, �e spo�ród wszystkich 
czworok�tów o jednakowym obwodzie najwi�ksze pole powierzchni ma kwa-
drat, czyli prostok�t o równych bokach. Podobnie iloczyn czynników przy zało-
�eniu, �e ich suma jest stała, jest najwi�kszy, je�li te czynniki s� równe. Nie jest 
to dowód, lecz sugestia, �e moc systemu ekonomicznego, na przykład pa�stwa, 
powinna by� wi�ksza w przypadku wi�kszej równo�ci ni� wi�kszych nierówno-
�ci dochodów zatrudnionych z pracy. W poprzedniej pracy dotycz�cej godzi-
wych warto�ci i godziwych nierówno�ci [Dobija, 2007] wskazałem, �e te ostat-
nie słusznie istniej� w zakresie dochodów z wynagrodze�, bowiem zasadnie 
ró�nicuje je kapitał ludzki zatrudnionych. Z tego wynika wi�c, �e je�li konieczne 
nierówno�ci płacowe s� mo�liwie prawidłowe, to moc systemu ekonomicznego 
jest wi�ksza i na odwrót. Nierówno�ci płacowe by� powinny, ale tylko te uza-
sadnione rachunkiem kapitału ludzkiego. W słabszej formie, to stwierdzenie 
odnosi si� do płac zasadniczych, które nie powinny si� ró�ni� wi�cej ni� sze��
razy, jak to wynika z wielu oblicze�, w szczególno�ci zawartych w pracy I. Cie-
�lak [2007].  

Drastyczny przykład d��enia do zwi�kszania nierówno�ci i tragicznych tego 
skutków zawiera polska historia. Poni�ej znajduje si� lista wydarze� z siedem-
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nastego wieku dotycz�ca zniewalania narodu Ukrainy i wywołanych tym post�-
powaniem niektórych skutków.  

Oto kilka faktów dotycz�cych Polski [Bogucka, 1964] XVI/XVII wieku. 
Przeci�tna g�sto�� zaludnienia wynosiła w Polsce około roku 1600 ok. 9,2 
mieszka�ców na 1 km2; Włochy 40, Francja 32, Niemcy 26, Anglia 20. Ludno��
Polski to około 10 mln, w tym 40% ludno�ci rdzennie polskiej [s. 197]. W wie-
kach XVI i XVII, chłopi stanowi� około 70% ludno�ci. Na przełomie wieków 
maj� miejsce ruchy chłopskie na 	l�sku. Andrzej Frycz Modrzewski (1503-
1572) w dziele „O naprawie Rzeczypospolitej” przedstawia ��danie traktowania 
chłopów jak wolnych obywateli. Ta warstwa społeczna stanowiła faktycznie 
klas� niewolników. W XVII wieku chłopi na własnym polu pracowali głównie 
w nocy, we dnie odrabiali pa�szczyzn� [s. 216]. „Nie masz ubo�szych chłopów 
we wszystkim chrze�cija�stwie, jako s� u nas”. 

Chronologia faktów: 
− Rok 1591, powstanie na Ukrainie pod przywództwem Krzysztofa Kosi�skie-

go. 
− Rok 1594, Semen Zalewajko, powstanie Zaporo�ców. 
− Rok 1626, wydanie ordynacji kurukowskiej ograniczaj�cej liczb� Kozaków 

rejestrowych do 6 000, gdy w rzeczywisto�ci było ich kilkadziesi�t tysi�cy. 
− Rok 1630, powstanie pod wodz� atamana Tarasa Fedorowicza, wymusza 

zmian� ordynacji, ale bez woli politycznej jej realizacji. 
− Rok 1634, Sejm, na ��danie Kozaków przyznania im prawa udziału w elek-

cjach, jako członkom Rzeczpospolitej, odpowiedział: „Tak, jeste�cie człon-
kami, ale takimi jak paznokcie, które si� przycina”. 

− Rok 1637, powstanie dowodzone przez Pawła Michnowicza Pawluka. W tym 
roku nowa ordynacja ogranicza liczb� Kozaków rejestrowych i stawia nad 
nimi komisarza wybieranego przez Sejm. 

− Rok 1648, powstanie pod wodz� Bohdana Chmielnickiego. 
− 16 maja, kl�ska pod �ółtymi Wodami. 
− 26 maja, kl�ska pod Korsuniem, rozbite główne siły Rzeczypospolitej. 
− 20 maja umiera król Władysław IV. 
− Sejm w lipcu 1648 roku wysyła przeciwko wojskom Chmielnickiego armi�, 

23 wrze�nia pod Piławcami armia została pobita. 
− Rok 1649, obl��enie Zbara�a, przekupienie chana przez Ossoli�skiego. 
− Chmielnicki zawiera ugod�, zwan� zborowsk�. Rejestr kozacki ma by�

40 000, Chmielnicki hetmanem. Brak poprawy perspektyw �ycia ludno�ci 
zwanej pogardliwie „czerni�”. 

− Rok 1650, przewag� zyskuje stronnictwo Wi�niowieckiego. W grudniu Sejm 
uchwala kwoty na zaci�gi wojska. 

− Rok 1651, wojn� rozpoczynaj� wojska polskie. Pułkownik Bohun odpiera 
najazd na województwo bracławskie. 
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− Rok 1651, oddziały ukrai�skie ponosz� kl�sk� pod Beresteczkiem w dniach 
28-30 czerwca. 

− Rok 1651 rok, powstanie, któremu przewodz� Aleksander Kostka Napierski  
i Stanisław Ł�towski. 

− Rok 1651, 28 wrze�nia zostaje zawarte porozumienia w Białej Cerkwi. Re-
jestr Kozaków ustalono na 20 000. 

− Rok 1652, oddziały Chmielnickiego pokonały armi� polsk� pod Batohem. 
− Rok 1653, atak pod �wa�cem wojsk kozackich na oddziały Jana Kazimierza. 

Chmielnicki rozwija działalno�� dyplomatyczn� o zacie�nienie kontaktów  
z Moskw�. 

− Rok 1653, w pa�dzierniku sobór ziemski w Moskwie powzi�ł decyzj�
o przył�czeniu Ukrainy do Rosji. 

− Rok 1654, Rada Kozacka uchwaliła poł�czenie Ukrainy z pa�stwem rosyj-
skim. 

− Rok 1655-1660 potop szwedzki. 
− Rok 1658, pocz�tek wojny mi�dzy Polsk� i Rosj� o Ukrain�. 
− Rok 1668, pokój Grzymułtowskiego, na mocy którego cała lewobrze�na 

Ukraina wraz z Kijowem weszła w skład pa�stwa rosyjskiego. 
W konsekwencji Polska została osłabiona, co ostatecznie doprowadziło Kró-

lestwo Polskie do utraty pa�stwowo�ci i rozlicznych nieszcz���, za� spowodo-
wany przez Polsk� niekorzystny podział Ukrainy jest widoczny do dzi�. Do tego 
stanu rzeczy doprowadziły dominuj�ce zachowania ludzi maj�cych władz�, 
w których oprócz pogardy dla człowieka, chciwo�ci, braku my�lenia społeczne-
go, wyst�pował absolutny brak chrze�cija�skiej postawy wobec człowieka. Jesz-
cze dzisiaj słabo�� Polski tłumaczy si� tak zwan� „geopolityk�” zamiast wska-
zania przyczyn w nieludzkim traktowaniu człowieka i absolutnej niech�ci wi�k-
szo�ci posiadaj�cych władz� do zmiany tego post�powania. 

W obecnym j�zyku nauk o zarz�dzaniu powiedzieliby�my, �e nierówno�ci 
społeczne były nadmierne, �e rozwój kapitału ludzkiego nie mógł mie� miejsca, 
został zablokowany, wi�c wyst�pił powa�ny regres prowadz�cy do wszystkich 
niekorzystnych konsekwencji. A wystarczyło tylko pozwoli� ludziom normalnie 
�y� i pracowa�. Wtedy bogaty byłby bogatszy, a równocze�nie biedny mógłby 
�y� dostatnio, bowiem gospodarka nie jest gr� o sumie zerowej. W tych warun-
kach tak�e pa�stwo stawałoby si� silniejsze z roku na rok, promieniuj�c pozy-
tywnymi warto�ciami na s�siednie kraje. Zwyci��ała jednak�e pogarda do czło-
wieka, a �lady tych postaw, na szcz��cie tylko �lady, istniej� do dzi�1. 

                           
1 Jednym z widocznych �ladów jest brak krytyki wobec wypowiadanej w filmie „Ogniem i mie-
czem” przysi�gi przed ołtarzem Jaremy Wi�niowieckiego, który obiecywał Bogu, �e dot�d nie 
spocznie, dopóki tego hultajstwa w krwi nie utopi. Nie jest wa�ne czy to zdanie pochodzi od Wi-
�niowieckiego czy od Sienkiewicza, lecz brak sprzeciwu i bezkrytyczny przekaz filmowy �wiad-
czy o współczesnych postawach tych, którzy maj� dost�p do ró�nych mediów. 
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WIEDZA UKRYTA W FORMULE PROCENTU SKŁADANEGO 

Albert Einstein jest autorem stwierdzenia [The rule..., (http)], które cz�sto 
przytaczaj� wykładowcy szkół biznesu. Stwierdził mianowicie, �e procent skła-
dany jest najwi�kszym matematycznym osi�gni�ciem ludzko�ci. Nie była to 
raczej wypowied� �artobliwa, bowiem ten wielki uczony sam dokonał pewnego 
przyczynku w tym zakresie; jest mianowicie autorem reguły 72, która wyznacza 
liczb� lat potrzebn� do podwojenia kapitału przy zadanym procencie. Je�li ten 
procent jest 8, to 72:8 = 9 lat. Zdumiewa tylko przymiotnik „matematycznym”, 
poniewa� czyni on t� opini� niezbyt precyzyjn�. Z matematycznego punktu wi-
dzenia, nie ma w tej formule niczego interesuj�cego. Zupełnie inaczej rzecz si�
przedstawia, je�li Uczony my�lał (i tak z pewno�ci� było) o matematycznym 
wyrazie prawa fizycznego i zarazem ekonomicznego. Wtedy jest ono zarówno 
proste i gł�bokie oraz wyra�a niezwykle wa�n� cech� �wiata, w którym �yjemy. 
Procent składany przedstawia ogólny model wzrostu kapitału. 

Jak wiadomo z wcze�niejszych prac, model kapitału po upływie czasu t 
przedstawia si� jako iloczyn trzech oddziaływa�: zmiennej (s) oznaczaj�cej na-
turaln� stratno�� kapitału pocz�tkowego, stałej premii p (p = E(s), E – oznacze-
nie warto�ci �redniej) niweluj�cej akceptowaln� przez rynek stratno�� w warun-
kach wymiany rynkowej oraz zmiennej zarz�dzania (Z), która mo�e powstrzy-
mywa� naturaln� stratno��, czyli dyfuzj� kapitału. Kapitał po upływie t lat ma 
matematyczn� posta� procentu składanego, ale z pełnego modelu wynika wyja-
�nienie struktury stopy procentowej. 

Ct,s,p,Z = C0e
-st� ept �e Zt = C0e

rt, 

gdzie: r =  - s + p + Z, p = E(s), t – oznacza liczb� lat, t = m – to czas mierzony 
w latach, a r – to roczna rzeczywista, osi�gni�ta stopa procentowa. Stop� r mo�-
na przedstawi� jako r = p – sa, gdzie sa oznacza rzeczywist� stratno��. Formuła 
kapitału stwarza wiele mo�liwo�ci interpretacji i stanowi podstaw� rozwi�zywa-
nia problemów poznawczych i decyzyjnych w ró�nych dziedzinach nauk eko-
nomicznych. 

Model kapitału, jak wida�, ma form� procentu składanego, ale stopa procen-
towa (r) ma zło�on� struktur�, której wyja�nienie wymaga odpowiednich pod-
staw teoretycznych, w szczególno�ci zastosowania teorii energii, czyli termody-
namiki. W tej kwestii, moim zdaniem, tkwi sedno zagadkowego stwierdzenia 
A. Einsteina. W istocie sens wypowiedzi A. Einsteina koresponduje z opini�
Ch. Blissa [1975, s. vii], który stwierdził, �e „kiedy ekonomi�ci osi�gn� zgod-
no�� w kwestii kapitału, to wkrótce osi�gn� zgodno�� we wszystkich innych 
kwestiach. Jednak t� ewentualno�� uznał za mało prawdopodobn�. Mo�liwo�ci 
gł�bszych wyja�nie� wielu kwestii ekonomicznych powstaj� wskutek zrozumie-
nia, �e nauki ekonomiczne to tak�e nauki o przepływach energii w procesach 
pracy i wymiany, a zatem termodynamika le�y u podstaw wszelkich teoretycz-
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nych opisów. A. Einstein był jednym z wielkich fizyków, którzy termodynamik�
istotnie rozwin�li. 

Kapitał w ekonomii jest jak energia w fizyce kategori� podstawow� i naj-
wa�niejsz�. Jednak zastosowanie termodynamiki do spraw ekonomii nie jest 
bezpo�rednie ani mechaniczne. Wcze�niejsze prace wykorzystuj�ce poj�cie en-
tropii okazały si� niezbyt rozwojowe. W ekonomii nie znajduje bezpo�redniego 
zastosowania kategoria entropii i nieporz�dku, na co zwraca uwag�, mi�dzy 
innymi, F. Lambert [2002]. Ta opinia nie odnosi si� do entropii informacyjnej. 
Jak wiadomo drugie prawo termodynamiki w sformułowaniu R. Clausiusa wy-
maga odwołania si� do temperatury w skali Kelvina, co wyklucza t� kategori�
z bezpo�rednich rozwa�a� ekonomicznych. 

Akceptuj�c wyja�nienia dotycz�ce �ródeł wzrostu i modelu kapitału, dostrze-
gamy, �e premia za ryzyko (p), czyli �rednie tempo dyfuzji kapitału E(s), jest 
moderatorem niezerowej gry zwanej gospodark�, bowiem ona wyznacza godzi-
we zyski, godziwe warto�ci płac i cen [Cie�lak, 2007]; [Dobija, 2006]. Ta pre-
mia, oprócz ludzkiego działania, jest �ródłem warto�ci dodanej i zysków. Dla 
pozyskania korzy�ci z istnienia premii za ryzyko tworz� si� organizacje i inten-
sywnie rozwija si� działalno�� gospodarcza, jest ona główn� sił� motywuj�c�
ludzko�� do działania. Premia za ryzyko jest swoista dla nauk ekonomicznych, 
ale jej rodowód termodynamiczny jest wyra�ny, bowiem okre�la ona tak�e tem-
po dyfuzji kapitału-energii, jest wi�c elementem strzałki czasu. Ró�norodne 
badania [Welch, 2000], a tak�e dokonania autorów polskich: Cie�lak [2007], 
Kurek [2007], pokazuj�, �e wielko�� p znana z nauk ekonomicznych jako �red-
nia premia za ryzyko i najwa�niejsza liczba finansów (drugi czynnik w modelu 
kapitału) jest równa p = 0,08 [1/rok]. 

W opisie natury kapitału stratno�ci (s) wyst�puj� ze znakiem minus. Ta 
zmienna wyznacza termodynamiczn� strzałk� czasu, wi�c premia p = E(s), 
oznacza tempo upływu czasu dla człowieka. Jak wiadomo dyfuzja energii po-
cz�tkowej, wyznacza kierunek biegu czasu, jest strzałk� czasu. W formule C0e

-st

zmienna t oznacza liczb� wybranych cykli, na przykład obiegów Ziemi wokół 
Sło�ca, lub innych uniwersalnych „tykni��”. 

Oznacza to, �e organizmy ludzkie przemieniaj� najwi�cej swojej pierwotnej 
energii �ycia w pierwszych latach istnienia. Przy E(s) = p = 8% na rok, po 
pierwszym roku strata energii �ycia doprowadza do e-0,08 = 0,92 warto�ci po-
cz�tkowej równej pocz�tkowej cało�ci, czyli 1. Po drugim roku b�dzie to e-0,16 = 
0,852, po trzecim roku e-0,24 = 0,787, itd. Ta energia maleje bardzo szybko po-
niewa� w wieku 50 lat zostaje jej tylko e-0,08�50 = 0,0183, czyli niecałe dwa pro-
cent. Jest to jednak pierwotna energia �ycia, z której wykształcił si� kapitał 
ludzki w wielu swoich manifestacjach, podlegaj�cy dalszemu procesowi dyfuzji. 
Matuzalem osi�gn�ł poziom energii 6,7 10-34, czyli �ył do ostatniego kwantu 
energii �ycia. 



Teoria wzrostu kapitału jako podstawa spójno�ci... 205

Wiadomo, �e aby mogła si� dokona� tak du�a zmiana, jak� obserwuje si�
w pierwszych latach �ycia człowieka, na przykład gdy niemowlak przemienia 
si� w jednoroczne dziecko, musi mie� miejsce du�y wzrost entropii, która jest 
motorem zmian. W szybkim rozwoju dziecka ujawnia si� prawidłowo�� wyra-
�ona przez P. Atkinsa [2005]: ...	wiat nap�dza uniwersalna tendencja do pogr�-
�ania si� w chaosie...  

Strzałka czasu (S = -st) jest liniow� funkcj� czasu kalendarzowego (t), mie-
rzonego liczb� obiegów Ziemi wokół Sło�ca, natomiast utrata energii �ycia na-
st�puje według nieliniowego wzoru; ujemnego procentu składanego e-st. Jak 
wida� interpretacja termodynamiczna natury czasu uzgadnia zdrowo rozs�dkowe 
i naukowe postrzeganie czasu. Mijaj� lata kalendarzowe i energii ubywa, ale 
najwi�cej na pocz�tku, gdy jest jej najwi�cej. W przeciwie�stwie do niemowla-
ka, u starca zachodz� minimalne zmiany, poniewa� jego energia �ycia jest ju�
bardzo mała.  

UKŁAD ZMIENNYCH STYMULUJ
CYCH WZROST KAPITAŁU W REALNYCH 

PROCESACH EKONOMICZNYCH

Wa�n� kwesti�, co do której istnieje dostateczne wyja�nienie, jest zagadnie-
nie tempa wzrostu kapitału. Dlaczego jedni (narody, pa�stwa, organizacje) po-
mna�aj� kapitał szybciej ni� inni? Niemcy pomna�aj�c nieustannie kapitał od 
II Wojny 	wiatowej doszły do olbrzymiej pot�gi gospodarczej i słusznie aspiru-
j� o nale�ne im miejsce w�ród narodów �wiata. Polska przeszła wiele okresów 
małego lub nawet ujemnego wzrostu, wskutek czego po kilkudziesi�ciu latach 
miliony Polaków poszukuje pracy i godziwych warunków �ycia za granic�. 
Wiadomo, �e mo�liwie szybkie pomna�anie kapitału jest spraw� godn� i pozy-
tywn�, a wskazuje na to tak�e ewangeliczna przypowie�� o talentach [�w. Mate-
usz, 24-25]. Jest tak�e jasne, �e wskazania ewangeliczne nie zach�caj� do pom-
na�ania kapitału za wszelk� cen� i kosztem innych i preferuj� postawy godziwe. 
U podło�a tego przesłania le�y sprawiedliwa, godziwa płaca, o której jest wiele 
wzmianek w Biblii. Jest tak�e ewangeliczne wskazanie, aby pracownik konten-
tował si� umówion� cen� pracy, nie ogl�daj�c si� na innych. Jest to przesłanie 
przypowie�ci o robotnikach w winnicy [�w. Mateusz, 20]. 

Teoria kapitału ludzkiego pozwala, jak wiadomo, wyznacza� poziom płac 
minimalnych na godziwym poziomie, w sensie zachowania kapitału ludzkiego, 
czyli niedopuszczenia do jego deprecjacji. Tego rodzaju płaca podstawowa po-
zwala na to, aby mał�onkowie doprowadzili dwoje dzieci do ich poziomu kapi-
tału ludzkiego, na pocz�tku kariery zawodowej. Ta płaca L jest wyznaczana 
iloczynem premii za ryzyko p i kapitału ludzkiego H(T) pracownika z liczb� T 
lat pracy zawodowej. Przy zało�eniu godziwego rozmiaru płac analizujemy 
zmienne wpływaj�ce na tempo wzrostu kapitału ulokowanego w innych zaso-
bach ni� ludzkie. W innym przypadku teoria i oparte na niej obliczenia mog�
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obja�nia� wzrost, mimo �e ludno�� emigruje do innych krajów w poszukiwaniu 
godziwych warunków �ycia, jak to miało miejsce w przypadku Polski. 

Przy tym zało�eniu zauwa�my, �e z ogólnego modelu kapitału wynika, i�
w przypadku kapitału ulokowanego w przedsi�biorstwach i innych organiza-
cjach tego typu, najwi�ksz� rol� w jego utrzymaniu i pomna�aniu pełni proces 
zarz�dzania. Zauwa�my, �e wielko�� (p – s) = E(s) – s, stanowi losowe zero, 
skoro p = E(s). Pomijaj�c to losowe zero w ogólnym modelu kapitału otrzymu-
jemy wzór:  

przy czym Z jest tutaj zmienn� zarz�dzania, z czego wynika, �e na wzrost kapi-
tału decyduj�cy wpływ ma proces zarz�dzania. Zmienna zarz�dzania jest odpo-
wiedzialna za hamowanie procesów dyfuzji zainwestowanego kapitału. Zatem 
dzi�ki podejmowaniu celowych, dobrze przemy�lanych działa� losowa stratno��
wynikaj�ca z drugiej zasady termodynamiki ulega ograniczeniu i premia za ry-
zyko zamienia si� w zyski. W szczególno�ci dobrze zorganizowane systemy 
kontroli wewn�trznej przedsi�biorstw identyfikuj� i minimalizuj� ryzyko ka�dej 
cz�stkowej działalno�ci w procesach gospodarowania. Dobre zarz�dzanie, mi-
nimalizuj�c stratno��, oszcz�dza premi� za ryzyko, generuj�c odpowiednie tem-
po wzrostu.  

Natur� i wewn�trzn� struktur� zmiennej zarz�dzania mo�na uchwyci� za po-
�rednictwem nieparametrycznej, analitycznej funkcji produkcji. Jest to stosun-
kowo nowa koncepcja [Dobija, 2004b]; [Dyl�g, Koczuba-Sobieraj, 2004], ale 
zgodna z wczesnymi pogl�dami na funkcyjny opis produkcji, na przykład 
P. Wicksteeda [1894]. Po okre�leniu tej wielko�ci zostanie dokonana kompozy-
cja modelu wzrostu kapitału i modelu produkcji, z czego wyniknie formuła osta-
teczna. 

Punktem wyj�cia do opisu procesów wytwórczych nieparametryczn� funkcj�
produkcji jest przedstawienie produkcji w rynkowych cenach sprzeda�y jako 
sumy:  

P = K (1 + r) (1 + I), 

gdzie: P – produkcja roczna w cenie sprzeda�y, K – koszt wytworzenia tej pro-
dukcji, r – stopa zyskowno�ci kosztów; r = P/K – 1, I – ponadprzeci�tna stopa 
zyskowno�ci. Stopa I oznacza wyst�powanie w przedsi�biorstwie kapitału inte-
lektualnego wzmacniaj�cego stop� zwrotu. Nakłady czynników wytwórczych K 
obejmuj�: W – koszty pracy, R – pozostałe koszty zdeterminowane technologi�
i procesem zarz�dzania, U – losowe koszty ryzyka, wi�c K = W + R – U. Mo-
�emy napisa� formuł�: 

P = (W + z�A – s�A) (1 + r) (1 + I), 
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bowiem (W + R - U) = (W + zA – sA), gdzie: A – aktywa w cenach historycz-
nych, bilansowych, z = R/A – wska�nik rocznej obrotowo�ci aktywów, s = U/A 
– stratno�� aktywów w procesach wytwórczych.  

Po przekształceniu warto�� produkcji przedstawia si� jako: 

P = W�[1 + A/W � (z - s)] (1 + r) (1 + I) 

Poniewa� koszty pracy W s� pochodn� kapitału ludzkiego, wi�c W = u  H, 
gdzie: u jest stop� opłacenia kapitału ludzkiego, a H oznacza całkowit� warto��
kapitału ludzkiego zatrudnionych. Po podstawieniu otrzymuje si�: 

P = W�[1 + A/H � (z - s)/u ] (1 + r) (1 + I) 

Wielko�ci r, s, I s� małe, bliskie zero, zatem stosuj�c przybli�on� równo��: 1 
+ x � ex, mo�emy funkcj� produkcji wyrazi� formułami: 

P = W er + I [1 + A/H � [(z - s)/u] ] = W � 
 , 

gdzie � - produktywno�� pracy. 
Wielko�� � to produktywno�� pracy stanowi�ca niemianowany mno�nik 

kosztów pracy okre�laj�cy warto�� produkcji, a jednocze�nie jest to warto��
produkcji przypadaj�cej na złotówk� kosztów pracy. Otrzymujemy funkcyjny 
zwi�zek wyra�aj�cy nieliniowe zale�no�ci mi�dzy układem zmiennych a pro-
duktywno�ci� pracy. Wielko�� A/H interpretujemy jako techniczne uzbrojenie 
pracy. Warto zauwa�y�, �e funkcja produkcji ukazuje istnienie optymalnego 
poziomu wynagradzania skoro stopie� opłacenia pracy wyst�puje w liczniku i 
mianowniku. 

Na podstawie funkcji produkcji mo�na wprowadzi� model produkcji z synte-
tyczn� zmienn� zarz�dzania M. Ma on formaln� posta�: 

Zmienna M integruje oddziaływania wszystkich wcze�niejszych zmiennych 
oznaczonych małymi literami, a wi�c: rotacji aktywów (z), stopnia opłacenia 
pracy (u), stratno�ci (s), zyskowno�ci (r) i kapitału intelektualnego (I). Te 
zmienne s� zwi�zane z bie��cymi decyzjami kierownictwa. Z tej formuły mo�na 
obliczy� zmienn� zarz�dzania M, wyznaczaj�c kapitał ludzki H z zale�no�ci L = 
p � H, gdzie p – stanowi premi� za ryzyko, a L – płac� zasadnicz�, czyli stałe 
koszty pracy. 
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Jak wida� zarz�dzanie jest proporcjonalne do logarytmu produktywno�ci pra-
cy �, a odwrotnie proporcjonalne do warto�ci aktywów A i kapitałochłonno�ci 
mierzonej wska�nikiem A/L. Tym niemniej aktywa wyst�puj� tak�e w liczniku 
w zmiennej �, co wskazuje na istnienie optymalnego technicznego uzbrojenia 
pracy. 

Teraz mo�na poł�czy� formuł� wzrostu kapitału z wyznaczon� zmienn� za-
rz�dzania, tworz�c jedn� syntetyczn� formuł� ukazuj�c� układ zmiennych 
wpływaj�cych na wzrost kapitału. Przyjmuj�c, �e Z = �  M, � – parametr skalu-
j�cy, otrzymujemy wzory: 

Jak mo�na odczyta�, tempo wzrostu kapitału wyznaczone jest przez: działa-
nie (kapitał pocz�tkowy  czas), wysok� produktywno�� (kompozycja sze�ciu 
zmiennych) i odpowiednie aktywa, które zapewni� nale�yte techniczne uzbroje-
nie pracy. Ponadto płace L wyznaczone premi� p gwarantuj� pracownikom mi-
nimalne wynagrodzenia na godziwym poziomie, a zarazem popyt na produkty, 
co przyczynia si� do stanu, w którym prawa Saya mog� by� słuszne. Pracownicy 
powinni by� godziwie opłacani, ale nie za wysoko, aby produktywno�� pracy nie 
zmniejszała si�. Premia za ryzyko przypomina, �e godziwe płace wyznacza 
wielko�� p = 0,08. 

Jak zawsze, istniej� okre�lone warunki umo�liwiaj�ce korzystanie z dobro-
dziejstw zwiastowanych formuł� procentu składanego. Kapitał pomna�a si�
w czasach pokoju, natomiast w czasach wojny ulega gwałtownej destrukcji, 
wi�c pokój jest podstaw� wszelkiego dobra, a wojna i wy�cig zbroje� s� jego 
zaprzeczeniem. Katastrofy naturalne na wielk� skal� mog� tak�e wywoływa�
destrukcj� kapitału, wszelkiego rodzaju. Oprócz tego potrzebny jest wolny ry-
nek, na którym wycena dokonuje si� według warto�ci, gdzie płaca, ta najwa�-
niejsza cena, kształtuje si� w zgodzie z warto�ci� pracy. Przy spełnieniu tych 
podstawowych warunków współczesna technika i technologie umo�liwiaj�
szybkie bogacenie si� społecze�stw, zgodnie z formuł� procentu składanego. 
Potwierdzaj� t� opini� dokonania wielu pa�stw, na przykład Niemców po znisz-
czeniach II wojny �wiatowej, czy sukcesy gospodarki chi�skiej w ostatnich 
dwóch dekadach. Teoria wskazuje, a przykłady po�wiadczaj�, �e zarz�dzanie 
jest kluczem do sukcesu ekonomicznego kraju. 

W słowie ko�cz�cym warto powtórzy�, �e ludzko��, pa�stwa i narody mog�
korzysta� z dobrodziejstwa „niezerowej sumowalno�ci”, jak sytuacj� człowieka 
na Ziemi okre�la R. Wright, je�li potrafi� utrzyma� pokój, poskromi� chciwo��, 
zgodz� si� na godziwe warunki wymiany ekonomicznej. To jednak wymaga 
respektowania nowego paradygmatu nauk ekonomicznych jaki wprowadza teo-
ria deterministycznej premii za ryzyko. 
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Streszczenie 

Punktem wyj�cia dla rozwa�a� przedstawionych w artykule jest stwierdzenie, i� gospodarka to 
gra o sumie niezerowej. W tych warunkach mo�liwy jest rozwój systemu ekonomicznego. Aby 
przebiegał on sprawnie, nierówno�ci społeczne musz� przybiera� rozmiary godziwe, o czym 
�wiadcz� zarówno wyniki bada� ekonomicznych, jak i fakty historyczne. 

Dalej autor przybli�a model kapitału w postaci matematycznej formuły procentu składanego. 
Wskazuje na zasady termodynamiki, jako koncepcje przydatne w wyja�nieniu struktury stopy 
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procentowej, a w �lad za tym innych kwestii ekonomicznych. Na gruncie tych koncepcji znajdu-
je swoje uzasadnienie np. rozmiar płacy godziwej, jako gwarantuj�cej zachowanie kapitału 
ludzkiego. 

Nast�pnie autor formułuje nieparametryczn�, analityczn� funkcj� produkcji, wyja�niaj�c� rol�
zmiennych, w szczególno�ci jako�ci zarz�dzania i stopnia opłacenia pracy, w procesie pomna�ania 
kapitału. Wskazuje równie� na warunki, jakie musz� by� spełnione, aby realizowa� potencjalne 
korzy�ci wynikaj�ce z formuły procentu składanego. 

Capital Growth Theory as the Basis of Socio-Economic Cohesion 

Summary 

The key point of departure for this article is the statement that economy is a non-zero sum 
game. Hence, in such conditions the economic system is happened to develop. On supporting the 
development process, the social inequalities should be fair which is confirmed by economic 
findings and historical facts.  

The author presents the model of capital using mathematics method of compound percentage. 
He identifies the techo-dynamics rules as a useful concept of explaining the structure of interest 
rate which is followed by other economic aspects. Drawing upon these concepts, the fair salary 
rate as a motivational tool for holding human capital is determined. 

The last but not the least, the author formulates non-parametric, analytic production function, 
which explains the role of its variables such as quality management and the way of fixing the  
salary rate pay scale in order to increase capital. He points out the requirements that the compound 
percentage needs to meet in order to benefit from this mathematic formula. 


