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WstĊp

W warunkach nowej ekonomii, nasilających siĊ zmian bliĪszego i dalszego otoczenia przedsiĊbiorstwa są zmuszone do poszukiwania sposobów, które umoĪliwiáyby
im trwanie na rynku i rozwój. Nowa ekonomia pozostaje w Ğcisáym powiązaniu
z gospodarką opartą na wiedzy. W warunkach niepewnoĞci i ryzyka konieczna
jest umiejĊtnoĞü sprawnego i efektywnego zarządzania organizacjami. NiezbĊdne
okazuje siĊ poszukiwanie sposobów prowadzących do zwiĊkszenia efektywnoĞci
organizacyjnej. Poprawa jakoĞci, efektywnoĞci i wzrost wartoĞci firmy prowadzą do
zwiĊkszenia konkurencyjnoĞci organizacji. Bardzo waĪny czynnik wpáywający na
sukces organizacji stanowi efektywnoĞü organizacyjna rozumiana jako skutecznoĞü.
Celem artykuáu jest wskazanie czynników, które wpáywają na moĪliwoĞci poprawy
efektywnoĞci organizacyjnej przedsiĊbiorstw funkcjonujących w warunkach rosnącej
roli zasobów niematerialnych.
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1. Wybrane cechy nowej ekonomii

Nowa ekonomia to pojĊcie, które wynika z ekonomii sieci, bĊdącej owocem wykorzystania nowych technologii w informacji. Zjawisko nowej ekonomii ma swoje Ĩródáo
w Stanach Zjednoczonych, gdzie oznaczaáo wzrost ekonomiczny, wywoáany przez
nowe technologie, charakteryzujący siĊ brakiem inflacji, prawie peánym zatrudnieniem
oraz ekonomiczną ekspansją na Ğwiat. Nowa ekonomia ma wiĊksze szanse rozwoju
w gospodarkach, gdzie wystĊpuje wolny rynek, opierających siĊ na wiedzy i dostĊpie do
miĊdzynarodowych rynków finansowych. WspóáczeĞnie wartoĞü wielu przedsiĊbiorstw,
w tym instytucji finansowych, wynika z czynników niematerialnych tworzących
kapitaá intelektualny1. Jednym z waĪnych filarów tego kapitaáu jest kapitaá klienta,
zwany teĪ kapitaáem relacji z klientami. P. Drucker podkreĞlaá, Īe kreowanie nowych
klientów stanowi podstawowy cel funkcjonowania przedsiĊbiorstwa. Lojalni klienci
dokonujący powtórnych zakupów są gwarancją przyszáych przepáywów pieniĊĪnych
i zysków oraz stanowią o sile rynkowej przedsiĊbiorstwa, zmniejszając niepewnoĞü
jego dziaáaĔ. Nowa gospodarka bywa nazywana takĪe gospodarką postindustrialną,
gospodarką wiedzy, GOW, gospodarką elektroniczną, gospodarką sieciową, nową
ekonomią czy ekonomią wiedzy. OkreĞlenia te uĪywane są jako synonimy2. GOW
dotyczy warunków, w jakich przyszáo prowadziü dziaáalnoĞü wspóáczesnym organizacjom. Są to turbulencja i nieprzewidywalnoĞü, a towarzyszy im niepewnoĞü i ryzyko3.
Nowa ekonomia, wedáug J. Kisielnickiego, zawiera w sobie zarówno wizjĊ, jak
i teoriĊ dotyczącą problematyki makro i mikroekonomicznej, podejmując miĊdzy
innymi kwestie wpáywu gospodarki cyfrowej na poziomie makro i przedsiĊbiorstwa.
Wiedza, informacja oraz ich jakoĞü i aktualnoĞü stają siĊ dla przedsiĊbiorstw istotnymi czynnikami konkurencyjnoĞci, poniewaĪ sukces w gospodarce nazwanej nową
ekonomią lub nowa erą informacji nie jest mierzony tylko udziaáem firmy w rynku,
wielkoĞcią posiadanych aktywów klientów lub rozmiarami zdobytego rynku, ale
sukcesami w zarządzaniu wiedzą oraz umiejĊtnoĞcią peánego wykorzystania kapitaáu
intelektualnego firmy i umiejĊtnoĞcią zarządzania strategicznego. U podstaw nowej
gospodarki znajdują siĊ wzrost poziomu edukacji spoáeczeĔstwa w krajach wysokorozwiniĊtych, postĊpujący proces internalizacji gospodarek poprzez wzrost handlu
usáugami w skali miĊdzynarodowej oraz rozwój i szeroka dystrybucja technologii
informacyjnych i telekomunikacyjnych. IloĞü wiedzy podwaja siĊ co piĊü lat. Wiedza
w XXI w. zostaáa uznana za decydujący atrybut wytwarzania, Ğwiadczenia usáug,
a umiejĊtnoĞü zarządzania nią staje siĊ instrumentem otwierającym przed przedsiĊbiorstwami nowe horyzonty4.
1

E. Skrzypek (red.), Kapitaá intelektualny w organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 34–46.
B. Mikuáa, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2006, s. 19.
3
E. Skrzypek, Nowa gospodarka i jej wyznaczniki, [w:] J. Kotowicz-Jawor (red.), GOW – wyzwanie dla
Polski, PTE, Warszawa 2009, s. 83–113.
4
E. Skrzypek, A. Sokóá (red.), Zarządzanie kapitaáem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Instytut
Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009.
2
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Nowa gospodarka jest utoĪsamiana z nowym áadem gospodarczym czy gospodarką elektroniczną. Stanowi zespóá metod gospodarowania, które obejmują zarówno przedsiĊwziĊcia opierające siĊ na caákiem nowych koncepcjach, jak i te, które
są rozwiązaniami tradycyjnymi, ale wspomaganymi technikami elektronicznymi.
W literaturze podkreĞla siĊ, Īe stara gospodarka opieraáa siĊ na kondensowaniu
zasobów, czyli zespalaniu duĪej iloĞci surowców i materiaáów za pomocą odrobiny
wiedzy, a nowa gospodarka opiera siĊ na kondensowaniu wiedzy, czyli umieszczaniu
potĊĪnego áadunku myĞli w niepozornym opakowaniu5.
Na uwagĊ w warunkach gospodarki wiedzy zasáugują nastĊpujące poziomy nowego áadu gospodarczego: wiedza, potĊga techniki cyfrowej, zmierzanie w kierunku
rzeczywistoĞci wirtualnej, molekuryzacja, integracja pracy w sieci, eliminacja poĞredników i funkcji poĞredników, korekcja obszarów gospodarki, nowatorstwo, zaáoĪenie,
Īe konsument jest producentem, dziaáania w czasie rzeczywistym, globalizacja oraz
era niepokoju i zagroĪeĔ6.
WaĪnym wyznacznikiem nowej gospodarki jest konkurencja. Ze wzglĊdu na to, iĪ
we wspóáczesnym Ğwiecie ksztaátuje siĊ nowy krajobraz konkurencyjny, zwany New
Landscape, utrzymanie pozycji konkurencyjnej staáo siĊ niezmiernie trudne. WĞród
przejawów tego zjawiska wymienia siĊ: wzrost strategicznych nieciągáoĞci, globalizacjĊ i umiĊdzynarodowienie rynków, hyperkonkurencyjnoĞü rynków, presjĊ na ceny,
jakoĞü i satysfakcjĊ klientów, dynamiczne zmiany karier i oczekiwaĔ pracowniczych7.

2. Twórcza destrukcja i jej wpáyw na organizacje w warunkach nowej ekonomii

WaĪną cechą nowej ekonomii jest polityka gospodarcza oparta na tzw. kreatywnej
destrukcji i wykorzystywaniu na szeroką skalĊ alternatywnych, niekonwencjonalnych
Ĩródeá finansowania. Twórcza destrukcja zmierza w kierunku produkcyjnego wykorzystania zasobów kapitaáu intelektualnego w gospodarce narodowej. WyraĪenie
„twórcza destrukcja” zostaáo wprowadzone do ekonomii przez J.A. Schumpetera, który
po raz pierwszy uĪyá tego sformuáowania w ksiąĪce Kapitalizm, socjalizm, demokracja z 1942 r. Jest to proces transformacji przemysáowej wywoáanej wprowadzeniem
radykalnych innowacji. Schumpeter, wprowadzając to pojĊcie, uznaá, Īe podobnie
jak innowacyjnoĞü stanowi ona istotną skáadową przedsiĊbiorczoĞci8. NietrwaáoĞü
przewagi strategicznej i niepewnoĞü sukcesu w gospodarce rynkowej wymusza na
5
T.H. Davenport, L. Prusak, Working Knowledge – How Organizations Manage What They Know,
Harvard Business School Press, 1998, s. 17.
6
D. Tapscot, Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery ĝwiadomoĞci Systemowej, Wydawnictwo
Business Press, Warszawa 1998, s. 52–58.
7
M.J. Stankiewicz (red.), Zarządzanie wiedzą jako kluczowy czynnik miĊdzynarodowej konkurencyjnoĞci
przedsiĊbiorstwa, TNOIK, ToruĔ 2006, s. 13.
8
J.A. Schumpeter, Business Cycles. A. Theoretical Historical and Statistical Analysis of the Capitalist
Process, Mc Graw-Hill Book Company, New York–London 1939, s. 461.
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przedsiĊbiorstwach decyzje odnoszące siĊ do zmian o charakterze strategicznym.
Naturalną konsekwencją tych procesów staje siĊ twórcza destrukcja i związany z nią
proces „oduczania siĊ”9. Schumpeterowska wizja kapitalizmu kreuje innowacyjnoĞü
przedsiĊbiorstw jako gáówny czynnik odpowiedzialny za dáugookresowy wzrost ekonomiczny. Ta sama innowacyjnoĞü stanowi równieĪ przyczynĊ licznych bankructw
firm, które nie byáy w stanie dostosowaü siĊ do nowych warunków rynkowych.
Twórczą destrukcją zajĊli siĊ miĊdzy innymi dwaj Amerykanie pracujący w McKinsey & Company – R. Foster i S. Kaplan. Uznali oni, Īe korporacje muszą zmierzyü
siĊ z tzw. blokadą kulturową; wedáug nich widocznymi symptomami sugerującymi
pojawienie siĊ w organizacji takiej blokady jest obawa: przed kanibalizacją wáasnych
produktów, przed konkurencją oraz przed spadkiem dochodów. Są oni autorami ksiąĪki
Twórcza destrukcja i wraz ze wspóápracownikami utworzyli bazĊ danych 1008 firm
amerykaĔskich. Wspomniana publikacja jest raportem z tych badaĔ. Kanibalizacja
w Ğwiecie biznesu oznacza wprowadzanie na rynek towarów lub usáug, które konkurują
z istniejącymi produktami firmy. PrzedsiĊbiorstwa czĊsto sądzą, Īe ich wyroby bĊdą
na rynku znajdowaü zbyt caáy czas i Īe są bezkonkurencyjne. Jest to báĊdne myĞlenie.
Dobrym przykáadem w tym wzglĊdzie moĪe byü IBM, który w 1993 r. wykazaá stratĊ
w wysokoĞci prawie 5 mld dolarów. W latach szeĞüdziesiątych IBM miaá dominującą
pozycjĊ na rynku z udziaáem 50% ogóáu transakcji w sektorze, znane byáo wówczas
w branĪy komputerowej powiedzenie: „IBM i siedem karáów”. Niepowodzenie wynikaáo
z koncentracji na sprzedaĪy produktów i faktu, Īe uwagĊ w duĪym stopniu skupiano
na innowacjach przyrostowych, a nie transformacyjnych. W warunkach postĊpującej
turbulencji otoczenia czĊsto mamy do czynienia z usilnym poszukiwaniem sposobów
przeformuáowania dotychczasowych koncepcji biznesowego dziaáania i tworzenia
nowych modeli, sposobów prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, co najczĊĞciej
rodzi zapotrzebowanie na twórczą destrukcjĊ. W opracowaniach naukowych jest ona
traktowana jako element umoĪliwiający poprawĊ rentownoĞci, wartoĞci, efektywnoĞci
oraz konkurencyjnoĞci, co w konsekwencji przyczynia siĊ do tworzenia warunków
dla rozwoju, a w niektórych przypadkach przetrwania przedsiĊbiorstw.
Bardzo czĊsto podmioty gospodarcze w swej dziaáalnoĞci kierują siĊ dąĪeniem
do osiągniĊcia efektywnoĞci operacyjnej, czasem mniejszą wagĊ przywiązują do
efektywnoĞci na poziomie strategii. Wspóáczesne przedsiĊbiorstwo musi wykorzystaü
zasady, metody i procedury zarządzania strategicznego, poniewaĪ istnieje koniecznoĞü
przewidywania oraz uwzglĊdniania wpáywu otoczenia na przedsiĊbiorstwo. O sukcesie rynkowym oraz moĪliwoĞciach rozwoju przesądza umiejĊtnoĞü rozpoznawania
zagroĪeĔ oraz moĪliwoĞci zewnĊtrzne i wewnĊtrzne. Zarządzanie strategiczne pozwala
stworzyü warunki do sprawnego i efektywnego dziaáania w sytuacji ograniczonych
zasobów i nieprzewidywalnoĞci otoczenia. Zarządzanie strategiczne moĪe stanowiü
odpowiedĨ na wyzwania wspóáczesnoĞci.
9
G. Hamel, L. Valikangas, W poszukiwaniu zdolnoĞci strategicznej regeneracji, „Harvard Business
Review Polska” 2003, XI, s. 66–82.
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R. Foster i S. Kaplan zaprezentowali wyniki swoich badaĔ nad narodzinami,
Īyciem i upadkiem amerykaĔskich korporacji10. Dzisiejsze przedsiĊbiorstwa muszą
staraü siĊ byü innowacyjne pod wzglĊdem sposobu wytwarzania, ksztaátowania
siĊ kosztów, efektywnoĞci czy szeroko rozumianego zarządzania. Konieczne jest
konkurowanie z wykorzystaniem skutecznych modeli biznesowego dziaáania. Decyzje biznesowe przedsiĊbiorstw zapadają w warunkach ryzyka oraz niepewnoĞci.
NiepewnoĞü stanowi pojĊcie trudne do zdefiniowania – podobnie jak ryzyko jest
nieodáącznym elementem podejmowanych dziaáaĔ i odnosi siĊ do sytuacji, co do
których nie mamy absolutnej pewnoĞci. „Wszystkie sytuacje, o których nie moĪemy
mówiü w kategoriach pewnoĞci, są niepewne. Ta niepewnoĞü to nieznajomoĞü lub
brak parametrów opisowych”11. Tak rozumiana niepewnoĞü jest okreĞlana jako bierna, czynna z kolei odnosi siĊ do umysáu czáowieka, który peániąc rolĊ analityczną
i decyzyjną, styka siĊ z wielokrotnie z niepewnoĞcią. NiepewnoĞü nabiera czynnego
wymiaru, gdy ktoĞ zostaje jej podporządkowany i stara siĊ ją wyjaĞniü12. NiepewnoĞü
to „ewentualnoĞü powstania ujemnych i dodatnich odchyleĔ od rezultatu”, ryzyko
natomiast to „dziaáanie, a wiĊc angaĪowanie Ğrodków materialnych, ludzkiej energii
i pomysáowoĞci w celu pokonania odchylenia ujemnego i osiągniĊcia oczekiwanego
rezultatu”13. Zatem pojĊcie niepewnoĞci odnosi siĊ do kaĪdej sytuacji, której nie da
siĊ opisaü w sposób absolutnie dokáadny, natomiast z ryzykiem mamy do czynienia
wtedy, gdy istnieje zagroĪenie odchyleniem ujemnym.
Szukanie prostych rezerw nie rozwiąĪe narastających problemów w skali mikroi makroekonomicznej. Bycie konkurencyjnym poprzez wzrost udziaáu w rynku juĪ
nie wystarcza w warunkach nieciągáoĞci i narastającego ryzyka. W takiej sytuacji,
jak stwierdzili Foster i Kaplan, destrukcja jako mechanizm eliminacji tych skáadowych, które utraciáy relatywną siáĊ ekonomiczną, staje siĊ trwaáym elementem gry
o konkurencyjnoĞü14. Zatem destrukcja jest silnie powiązana z kreowaniem nowych
koncepcji dziaáania biznesowego.
Zasadnicza róĪnica np. miĊdzy funkcjonowaniem korporacji i rynków kapitaáowych
odnosi siĊ do sposobu inspirowania, sterowania i kontroli oraz prowadzenia procesów
twórczej destrukcji. Rynki kapitaáowe dziaáają na zasadzie nieciągáoĞci i w swojej
dziaáalnoĞci uwzglĊdniają zarówno kreacjĊ, jak i destrukcjĊ, które traktuje siĊ je jako
równorzĊdne elementy mechanizmu dziaáania. Oznacza to, Īe stale zachĊcają one do
tworzenia firm oraz umoĪliwiają im funkcjonowanie, gdy są konkurencyjne, kiedy
zaĞ przestają takie byü, muszą siĊ z rynku wycofaü.
Inaczej zachowują siĊ natomiast korporacje, które swoją dziaáalnoĞü opierają
na zaáoĪeniu ciągáoĞci dziaáania. Zajmują siĊ one dziaáaniami operacyjnymi wynikającymi z modelu dziaáania. CzĊsto wykazują skáonnoĞü do rutynowych operacji,
10
11
12
13
14

R. Foster, S. Kaplan, Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, àódĨ 2003, s. 21–71.
P. Jedynak, S. Szydáo, Zarządzanie ryzykiem, ZNiO, Wrocáaw 1997, s. 10.
Ibidem.
W. Grzybowski, Ryzyka, innowacje i decyzje gospodarcze, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1984, s. 12.
R. Foster, S. Kaplan, op. cit., s. 116–124.
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posáugują siĊ swoimi wzorcami zachowaĔ w podejmowaniu decyzji i nie są zdolne
do tworzenia wartoĞci w dáugim okresie. ZdolnoĞci te przegrywają w zderzeniu
z przedsiĊwziĊciami rynku kapitaáowego. „Wedáug autorów tworzonej destrukcji
obecne przedsiĊbiorstwa (korporacje) bĊdą musiaáy upodobniü siĊ w tych dziaáaniach
do rynku, bĊdą musiaáy podnieĞü »wspóáczynnik twórczej destrukcji« do poziomu
porównywalnego z rynkiem, nie tracąc jednoczeĞnie kontroli nad bieĪącymi operacjami. Takie prowadzenie firmy stawiaü bĊdzie wiele wyzwaĔ, rodzi teĪ pewne
niebezpieczeĔstwo naduĪywania koncepcji twórczej destrukcji, tj. wycofywanie siĊ,
redukowanie okreĞlonych dziaáaĔ, zasobów w imiĊ mniej lub bardziej antycypowanych
uwarunkowaĔ dotyczących przyszáoĞci”15.

3. EfektywnoĞü organizacyjna jako narzĊdzie poprawy konkurencyjnoĞci
przedsiĊbiorstwa w warunkach nowej ekonomii

EfektywnoĞü organizacyjna to zdolnoĞü przedsiĊbiorstwa do bieĪącego i strategicznego przystosowywania siĊ do zmian w otoczeniu oraz produktywnego i oszczĊdnego wykorzystania posiadanych zasobów dla realizacji przyjĊtej struktury celów16.
K. Lisiecka skutecznoĞü utoĪsamia z efektywnoĞcią organizacyjną, a efektywnoĞü
odpowiada, jej zdaniem, efektywnoĞci ekonomicznej17. RozwaĪając efektywnoĞü
jako kategoriĊ ekonomiczną, nie traktuje siĊ jej jako syntetycznej sprawnoĞci gospodarczej przedsiĊbiorstwa (której miernikami mogą byü poziom kosztów, rentownoĞü
czy wartoĞü sprzedaĪy), ale jako efektywnoĞü organizacyjną odnoszącą siĊ do oceny
realizacji funkcji organizowania18. H. Emerson w swej ksiąĪce z 1924 r. pt. Twelve
Principles of Efficiency efektywnoĞü definiuje jako „wyraĪony w procentach stosunek
do pewnego wzorca”19. Determinantami efektywnoĞci organizacyjnej są cele, poziom
specjalizacji pracy, wskaĨnik jej podziaáu i wskaĨnik koordynacji pracy. OcenĊ efektywnoĞci systemów zarządzania naleĪy przeprowadziü w nastĊpujących etapach20:
ocena rentownoĞci, páynnoĞci finansowej, zadáuĪenia, pozycji przedsiĊbiorstwa na
rynku, charakteru branĪy, kwalifikacji kadry zarządzającej oraz wiarygodnoĞci przedsiĊbiorstwa. EfektywnoĞü organizacyjna moĪe byü okreĞlona jako pozytywny wynik,
stopieĔ osiągniĊcia celu, relacja wyników i kosztów, wielkoĞü okreĞlająca optymalny
15
T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha (red.), EfektywnoĞü – rozwaĪania nad istotą i pomiarem, „Prace Naukowe” UE, nr 144, Wrocáaw 2010, s. 337–338.
16
J. Penc, Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 100.
17
K. Lisiecka, Kreowanie jakoĞci: uwarunkowania – strategie – techniki, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002, s. 335.
18
H. Piekarz, Efekt organizacyjny jako kryterium oceny systemu wytwórczego, „Zeszyty Naukowe” AE
w Krakowie, nr 102, Kraków 1991, s. 151.
19
H. Emerson, The twelve principles of efficiency, „The Engineering Magazine Co.” 1924, s. 59.
20
K. GierĪatowicz, Metodyka pomiaru efektywnoĞci przedsiĊbiorstwa, [w:] EfektywnoĞü systemów
zarządzania, Materiaáy z konferencji naukowej, Zakáad Ekonomiki JakoĞci i Zarządzania Wiedzą UMCS,
Lublin 2000, s. 47.
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wariant rozwiązania, zakáadana wielkoĞü efektu. EfektywnoĞü jest istotnym narzĊdziem
pomiaru skutecznoĞci zarządzania, obejmuje szereg zjawisk wewnątrz i na zewnątrz
organizacji, obrazuje szybkoĞü reakcji na wyzwania rynku, a takĪe oczekiwania jego
uczestników, stanowi sprawdzone narzĊdzie budowania przewagi konkurencyjnej,
a takĪe umoĪliwia odpowiednią reakcjĊ na sygnaáy, które páyną z rynku. EfektywnoĞü
zgodnie z dorobkiem teorii zarządzania jest nadrzĊdną kategorią w stosunku do takich
pojĊü jak wydajnoĞü, produktywnoĞü, rentownoĞü, skutecznoĞü, sprawnoĞü, a nawet
racjonalnoĞü. W pracach P. Druckera21 oraz M. Bielskiego22 terminy „efektywnoĞü”
i „skutecznoĞü” są uĪywane naprzemiennie. W literaturze zachodniej wyróĪnia siĊ
efektywnoĞü organizacji i efektywnoĞü kierowania. Przez efektywnoĞü organizacji
rozumie siĊ sprawnoĞü i skutecznoĞü organizacji mierzoną stopniem osiągniĊcia przez
nią odpowiednich celów. Z punktu widzenia oceny efektywnoĞci organizacji waĪne
jest odniesienie siĊ do odpowiednio zdefiniowanej funkcji celu. MoĪna wskazaü
liczne koncepcje w tym zakresie, np. teoriĊ neoklasyczną o maksymalizacji zysku,
behawioralne, teorie shareholders value, teorie wywiązywania siĊ z odpowiedzialnoĞci
spoáecznej23. EfektywnoĞü kierowania to miara sprawnoĞci i skutecznoĞci kierownika,
miara tego, w jakim stopniu wyznacza on i osiąga odpowiednie cele. SprawnoĞü to
umiejĊtnoĞü minimalizowania zuĪycia zasobów przy osiąganiu celów organizacji,
robienie rzeczy we wáaĞciwy sposób. Wedáug M. Bielskiego sprawnoĞü organizacji
jest tym wyĪsza, w im wiĊkszym stopniu realizuje swoje cele oraz im mniejszych
nakáadów materialnych oraz krótszego czasu pracy koniecznego do osiągniĊcia zamierzonych celów wymaga24. Sprawne dziaáanie ma nastĊpującą postaü: skutecznoĞü,
korzystnoĞü i ekonomicznoĞü.
SkutecznoĞü (inaczej celowoĞü) to dziaáanie, które prowadzi do zamierzonego skutku jako celu. Pierwszą interesującą interpretacjĊ skutecznoĞci przedstawiá
R.W. Gryffin 25, który wskazaá, Īe skutecznoĞü moĪemy rozumieü na cztery róĪne
sposoby, posáugując siĊ nastĊpującymi podejĞciami:
• podejĞcie systemowo-zasobowe; skuteczne jest to przedsiĊbiorstwo, które
potrafi zapewniü sobie potrzebne zasoby;
• podejĞcie celowe; miarĊ skutecznoĞci stanowi stopieĔ osiągania wyznaczonych
celów;
• podejĞcie od strony procesów wewnĊtrznych; skutecznoĞü jest osiągana dziĊki
minimalizowaniu napiĊü, integrowaniu jednostek i organizacji, sprawnemu
wykonywaniu operacji;

21

P. Drucker, MenedĪer skuteczny, Wydawnictwo NowoczesnoĞü AE, Kraków 1994.
M. Bielski, Organizacja, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu àódzkiego, àódĨ 1996,
s. 103–123.
23
D. Koronacka, Spoáeczno -strategiczny wymiar sukcesu przedsiĊbiorstwa, [w:] S. Marek (red.), Elementy nauki o przedsiĊbiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 1999, s. 493.
24
M. Bielski, op. cit., s. 109–110.
25
R.W. Gryffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2001, s. 127.
22

ELĩBIETA SKRZYPEK

174

• podejĞcie od strony strategicznego elektoratu; osiąganie skutecznoĞci odbywa
siĊ poprzez koncentracjĊ na stronach zainteresowanych dziaáalnoĞcią przedsiĊbiorstwa.
T. KotarbiĔski, zgodnie z zasadami prakseologii, dziaáaniem skutecznym nazywa to, które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel. SkutecznoĞü moĪe byü
wiĊksza lub mniejsza, zaleĪnie od tego, czy cel zostaá osiągniĊty, czy zdoáano tylko
do pewnego stopnia siĊ do niego zbliĪyü26. Nieco szerzej do kwestii skutecznoĞci
podeszli P. Drucker27, a takĪe Stoner, Freeman i Gilbert28. Ich zdaniem skutecznoĞü
to nie tylko zdolnoĞü realizacji celu, ale przede wszystkim umiejĊtnoĞü wyznaczania
go29. Dziaáanie jest skuteczne, gdy w rzeczywistoĞci doprowadziáo do realizacji celu.
Wedáug D. Locka skuteczną organizacjĊ tworzy siĊ przez odpowiednie rozmieszczenie
kompetencji i odpowiedzialnoĞci30. Zdaniem Bielskiego organizacja jest skuteczna,
o ile potrafi pozyskaü rzadkie i cenne zasoby, a jej transakcje z otoczeniem są korzystne. Odnajdujemy tu poáączenie myĞli Yuchtmana i Seashore’a oraz Katza i Kahna.
Odzwierciedleniem skutecznoĞci są szanse przetrwania i rozwoju, które mają Ĩródáo
w „zdrowiu systemu”. Inne podejĞcie do skutecznoĞci wskazuje na taką cechĊ systemu, która wyraĪa jego zdolnoĞü do dziaáania prowadzącego do skutku zamierzonego
jako celu koĔcowego danego dziaáania. Miernikiem tak pojmowanej skutecznoĞci jest
stopieĔ osiągniĊcia gáównego celu systemu31. Dobrze wyznaczony cel jest precyzyjnie zdefiniowany, mierzalny, zrozumiaáy, realny, czyli moĪliwy do osiągniĊcia przy
danym poziomie wiedzy, danych warunkach technicznych i dostĊpnych zasobach,
dostĊpny oraz motywujący. KorzystnoĞü czĊsto bywa utoĪsamiana z wartoĞcią dodaną
i stanowi róĪnicĊ miĊdzy wynikiem a kosztami dziaáania. Dziaáanie jest korzystne,
gdy róĪnica ta przyjmuje wartoĞü wiĊkszą od zera, a niekorzystne – gdy mniejszą
od zera, natomiast kiedy wyniki dziaáania są równowaĪone przez koszty, wystĊpuje
dziaáanie obojĊtne pod wzglĊdem korzyĞci. Szczególną rolĊ temu miernikowi nadaá
J. Key32 , który zauwaĪyá, Īe „podstawowym miernikiem powodzenia korporacji
jest tzw. dodana wartoĞü, stanowiąca róĪnicĊ miĊdzy przychodami, czyli wartoĞcią
wyników dziaáalnoĞci, a kosztami ponoszonymi przez nią nakáadów. W ten sposób
dodana wartoĞü jest zarówno miernikiem wyników osiąganych przez firmĊ, jak i podstawowym czynnikiem motywującym jej dziaáalnoĞü”33. EfektywnoĞü kierowania to
miara sprawnoĞci i skutecznoĞci kierownika, miara tego, w jakim stopniu wyznacza
on i osiąga odpowiednie cele. SprawnoĞü to umiejĊtnoĞü minimalizowania zuĪycia
26

T. KotarbiĔski, Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocáaw 1975, s. 457.
P. Drucker, op. cit.
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J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 1997.
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M. Lisiecki, Metody oceny wspóáczesnych organizacji, „Ekonomika i Organizacja PrzedsiĊbiorstw”
2003, nr 6, s. 14–25.
30
D. Lock, PodrĊcznik zarządzania jakoĞcią, PWN, Warszawa 2002, s. 163.
31
P. Sienkiewicz, Teoria efektywnoĞci systemów, Wydawnictwo PAN, Warszawa 1987, s. 58.
32
J. Kay, Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.
33
J. Machaczka, SprawnoĞü operacyjna a sprawnoĞü strategiczna, „Ekonomika i Organizacja PrzedsiĊbiorstw” 2003, nr 1, s. 10–17.
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zasobów przy osiąganiu celów organizacji. EfektywnoĞü dziaáania to koniecznoĞü,
a nie przedmiot wyboru, dlatego przedsiĊbiorstwa muszą szukaü sposobów obniĪania
kosztów, likwidacji Ĩródeá marnotrawstwa i zwiĊkszenia rentownoĞci. EfektywnoĞü
dziaáania organizacji, szczególnie w warunkach nowej gospodarki, jest zdeterminowana przez bezwzglĊdną walkĊ konkurencyjną, wzrost oczekiwaĔ klientów w wielu
obszarach, w tym w zakresie jakoĞci, szybkie zmiany w obszarze technologii, produkcji
i Ğwiadczeniu usáug, a takĪe wszechstronne przemiany w zakresie dziaáania organizacji
na rynku34. Organizacje poszukują najlepszych sposobów, technik i metod zarządzania, które przyczyniáyby siĊ do wzrostu ich efektywnoĞci, w tym organizacyjnej35.
Podstawą sukcesu organizacji jest dostĊp do informacji, wiedza, odpowiedni sposób
zarządzania wiedzą i kapitaáem intelektualnym organizacji, a takĪe optymalizacja
kosztów. PrzedsiĊbiorstwo funkcjonujące w XXI w. musi byü efektywne, „uczące siĊ”,
elastyczne, umiejące przystosowaü siĊ do zmian; musi umieü szukaü Ĩródeá obniĪki
kosztów, bo to przesądza o jego efektywnoĞci i konkurencyjnoĞci36. EfektywnoĞü
organizacji rozumie siĊ jako sprawnoĞü i skutecznoĞü organizacji mierzoną stopniem
osiągniĊcia przez nią odpowiednich celów. Bycie efektywnym w sensie operacyjnym
oznacza najczĊĞciej prowadzenie dziaáalnoĞci lepiej niĪ inni, przy wykorzystaniu
tych samych narzĊdzi. Natomiast osiąganie efektywnoĞci w wymiarze strategicznym
wiąĪe siĊ z wyborem innego sposobu dziaáania, najczĊĞciej chodzi tu o wybór takiej
strategii biznesowej, która jest inna, wyróĪniająca siĊ, a nawet unikalna37. CzĊsto moĪe
to zapewniü przewagĊ konkurencyjną, która ma cechy trwaáoĞci. WĞród przedsiĊwziĊü, które mogą przyczyniaü siĊ do zajĊcia pozycji lidera w zakresie efektywnoĞci
operacyjnej, moĪna wskazaü na benchmarking oraz usáugi konsultacyjne; konieczne
są takĪe skuteczne i efektywne metody zarządzania oraz nowe rozwiązania w sferze
technologii. JeĪeli rozszerzymy pojmowanie efektywnoĞci o elementy przesądzające
o zdolnoĞci do rywalizacji rynkowej, to moĪna ją utoĪsamiaü z konkurencyjnoĞcią,
którą w The World Competitiveness Report okreĞlono jako zdolnoĞü przedsiĊbiorstwa

34
W. Dyduch, Pomiar przedsiĊbiorczoĞci organizacyjnej jako przesáanka podwyĪszania efektywnoĞci,
„Organizacja i Zarzadzanie”. Kwartalnik Naukowy Politechniki ĝląskiej 2008, nr 4, s. 37–52; idem, PomiĊdzy
administracyjnym a przedsiĊbiorczym stylem zarzadzania w polskich organizacjach, „Zarzadzanie Zasobami
Ludzkimi” 2005, nr 1, s. 9–19.
35
Por. H. Szulce, T. ĩyminkowski, Znaczenie efektywnoĞci dziaáaĔ marketingowych w ksztaátowaniu
wartoĞci przedsiĊbiorstwa, UE, PoznaĔ 2010, s. 28; M. Frankowska, M. JedliĔski, EfektywnoĞü systemu dystrybucji, PWE, Warszawa 2011; W. Wrzosek, EfektywnoĞü marketingu, PWE, Warszawa 2005; R. Baran, Siáa
przetargowa przedsiĊbiorstwa a efektywnoĞü jego dziaáalnoĞci marketingowej, Monografie i Opracowania,
nr 562, SGH, Warszawa 2009.
36
Por. R. Borowiecki (red.), Pomiar i ocena procesów kierowania wartoĞci w budowaniu efektywnoĞci
przedsiĊbiorstwa, UE, Kraków 2009; B. Glinkowska, Kompetencje pracownika a efektywnoĞü organizacji, UE,
Wrocáaw 2012; E. Skrzypek, EfektywnoĞü ekonomiczna jako waĪny czynnik sukcesu organizacji, UE, Wrocáaw
2012, http:// ufiles/File/Skrzypek_Elzbietapdf; E. Skrzypek, JakoĞü i efektywnoĞü, UMCS, Lublin, 2002.
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(gospodarki) do tworzenia wiĊkszego bogactwa niĪ konkurenci38. Procesy zarządzania
efektywnoĞcią są wielowymiarowe. Ich Ĩródáem mogą byü strategia, finanse, kontrola,
rachunkowoĞü zarządcza, zarzadzanie operacyjne oraz zarządzanie zasobami niematerialnymi39. W nowej gospodarce zarządzanie wiedzą i kapitaáem intelektualnym
stanowi znaczące Ĩródáo poprawy efektywnoĞci organizacyjnej.

ZakoĔczenie

W warunkach nowej ekonomii wzrasta rola zasobów niematerialnych, w tym wiedzy i kapitaáu intelektualnego. PrzedsiĊbiorstwa muszą dostosowaü siĊ do wymagaĔ
obowiązujących w spoáeczeĔstwie wiedzy. Poszukują sposobów, które umoĪliwiáyby
im poprawĊ wartoĞci i efektywnoĞci, a poprzez to konkurencyjnoĞci. Znacząco roĞnie
rola kapitaáu relacyjnego oraz nasilają siĊ procesy twórczej destrukcji. Wiedza staje
siĊ najwaĪniejszym zasobem organizacji, a sprawne zarządzanie nią prowadzi do
wzrostu efektywnoĞci organizacyjnej. EfektywnoĞü organizacyjna rozumiana jako
skutecznoĞü jest konsekwencją podejmowania wyzwaĔ charakterystycznych dla nowej
ekonomii, gospodarki opartej na wiedzy i spoáeczeĔstwa wiedzy.
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Organisational effectiveness in the new economy
In turbulent world economy, in order to stay on the market and thrive, enterprises need to understand, react to and control their closer and distant business environment. New economy remains in close
relation with knowledge economy. Under uncertainty and risk, there is even greater need of organisations being effectively managed. Hence the necessity of seeking means which would lead to improved
overall efficiency. Improving quality, efficiency and business value all lead to a sharper competitive
edge for organizations and economies.

