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Rachunek wyniku 
i rachunek zasobów 



General Motors is not in the business of 
making cars. It is in the business of 
making money. 

Thomas A. Murphy – prezes i dyrektor generalny General Motors  
w latach 1974–1980 



Instrumentalizacja wartości 
egzystencjalnych jest konieczna do 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Problem w tym, czy instrumentalizacja 
prowadzi w konsekwencji do podtrzymywania 
wartości egzystencjalnych czy do ich 
niszczenia. Jeśli do ich niszczenia, to dany 
system gospodarowania staje się rabunkowy  
i niepodtrzymywalny. 
 
Aby tego uniknąć, niezbędne jest dostrzeżenie 
różnicy między rachunkiem wyniku  
i rachunkiem zasobów. 

TEZY WYJŚCIOWE 



Linearność – transakcja Obieg zamknięty Obieg otwarty Rozwojowa okrężność 

FORMY SPOŁECZNEJ CZASOPRZESTRZENI  
GOSPODAROWANIA 



CYKLON TROPIKALNY 



Teresa Cebrowska 

Wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek 
Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości. 
Specjalizuje się w standaryzacji rachunkowości, analizie 
finansowej i rewizji.  

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,  

Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów 
 
Prace: 
Rachunkowość finansowa i podatkowa (2005) 

Rachunkowość małych firm, współautor: W. Fałowski (1992)  

Wprowadzenie do rachunkowości spółek: bilansowanie majątku 
i kapitałów, współautorzy: J. Weber, M. Kufel (1993) 



…to, co mierzymy, wpływa na to, co robimy. Jeśli mierzymy rzeczy 
niewłaściwe, to będziemy działać źle. A jeśli czegoś nie mierzymy, 
to nie zwracamy na to uwagi i postępujemy tak, jak gdyby dany 
problem w ogóle nie istniał. 

Joseph Stiglitz, Jean Paul Fitoussi, Martin Durand: Poza PKB. Mierzymy to,  
co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. „Biuletyn PTE” 2019,  
nr 2, s. 8–9. 



KORELACJA MIĘDZY 
CZYNSZAMI 
A BEZDOMNOŚCIĄ 

1 Realny PKB za 1 stycznia 
każdego roku, mierzony  
w dolarach z 2009 r., 
niedostosowane sezonowo. 

 
Źródło: czynsze rynkowe  
i pomiary punktów w czasie  
z US Department of Housing and 
Urban Development, King 
County 2017 podawany przez All 
Home, US Federal Reserve 
Economic Data, za: Stringfellow, 
Wagle, Wearn [2018, s. 14]. 
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14.9 mld $ 

17.1 mld $ 

7,902 8,501 8,952 9,022 8,972 8,899 9,106 8,949 
 
10,122 10,730 11,643 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
0 

Liczba bezdomnych, 
punkt w czasie 



WZROST 
DOCHODÓW  
W E-HANDLU 

1 Skorygowane o inflację. 
2 Szacunki; szacunkowe zatłoczenie miast 

zakłada, że w 2014 r. udział kosztów 
zatłoczenia między ciężarówkami  
i innymi pojazdami nie będzie się 
zmieniał. 
 
Źródło: Number of passenger cars 
and commercial vehicles in use 
worldwide from 2006 to 2014. 
Statista, 2017; 2015 Urban Mobility 
Scorecard, INRIX and Texas A&M 
Transportation Institute, McKinsey 
analysis Bouton, za: Hannon, Knupfer 
[2018, s. 15]. 
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Globalna sprzedaż e-commerce 
na 20 największych rynkach 

e-commerce1, w mld $ 
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WNIOSKI 

Podejmując badania społeczne,  
w tym ekonomiczne, należy 
odpowiedzialnie zastanowić się, 
co ma być przedmiotem 
badania, jakie pytania 
stawiamy i jakim językiem się 
posługujemy, aby uzyskana  
w badaniach wiedza była 
naukowo rzetelna  
i społecznie znacząca. 



Mierząc, nie możemy pominąć tego, co właściwe i co 
niewłaściwe, co dobre i co złe. Badacz nie powinien 
abstrahować od aksjonormatywnego ładu, musi 
być świadomy, że on istnieje. 
 
A to w praktyce oznacza odniesienie do społecznego 
imaginarium i przyjęcie, że działalność badawcza  
w jakimś stopniu może wpływać na jego treść. 



Podstawowa zależność jest następująca: produktywność 
warunkuje efektywność. Nieproduktywne 
przedsiębiorstwo może być efektywne (przynajmniej 
przez pewien czas). 
 
Natomiast nieproduktywna gospodarka nie może 
być efektywna, co w tym przypadku oznacza jej 
niską konkurencyjność. 



Piotr Voelkel 

Ur. w 1951 r., założyciel Grupy Kapitałowej 
Vox oraz Uniwersytetu SWPS – pierwszego 
prywatnego uniwersytetu w Polsce. Znawca 
sztuki i promotor rodzimego designu. 



NATURA RYNKU 
Rynek to przestrzeń przepływów.  
Ich intensyfikacja pobudza rynek i 
aktywność gospodarczą.  
Rynek jest w konsekwencji przestrzenią 
transakcji i oportunizmu – uczestniczący  
w nim aktorzy mają tak ukierunkowaną 
orientację. 



Nie znaczy to, że muszą być  
w tej orientacji zamknięci. Rynek 
nie obejmuje bowiem całej 
przestrzeni gospodarczej. Jej 
część zajmuje aktywność 
inwestycyjna i wytwórcza. Nie 
może być ona oderwana od 
rynku, ale też nie cała przebiega 
w jego przestrzeni. 



W dominującej części 
dokonuje się w przestrzeni 
obokrynkowej, w której 
relacje między jej 
uczestnikami są inaczej 
kształtowane niż na rynku – 
podlegają innym, 
nierynkowym regułom, nie 
mają czysto komercyjnego 
charakteru. 



wartości – normy – dobro – porządek aksjonormatywny 
(instytucjonalny) 

wartości – kapitały – aktywa – dobra – porządek 
operacyjny (organizacyjny) 

PODWÓJNA NATURA PROCESU 
WYTWÓRCZEGO 

1 
2 



MAPA KONCEPTUALNA 

Rachunek wyniku  
i rachunek 
zasobów 

Sens pomiaru 
ekonomicznego 

Produktywność  
i efektywność 

Nowa 
ekonomiczna 

teoria wartości 

Rynek 
i wartości 

Podwójna 
natura procesu 
wytwórczego 



DZIĘKUJĘ ZA 
UWAGĘ 



Open Eyes Economy Summit 5!
17–18 listopada 2020, ICE Kraków
www.oees.pl
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