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paradygmat efektywności  
w zarządzaniu  
  
Andrzej Jaki

Wprowadzenie 

ojęcie efektywności należy do tych, które są 
używane w sposób szeroki i bardzo zróżni-
cowany nie tylko w obrębie różnych dzie-

dzin wiedzy, ale również w języku potocznym . Nieza-
leżnie od szerokiego kontekstu znaczeniowego efek-
tywności, to jednak nauki ekonomiczne wydają się 
być tą dziedziną, w obrębie której imperatyw efek-
tywności wyznacza w najszerszym zakresie kryteria 
podejmowanych decyzji . W ten sposób staje się ona 
jedną z najważniejszych kategorii ekonomicznych, 
zaś zakres, metody oraz narzędzia pomiaru efektyw-
ności stanowią istotny obszar zainteresowania nie 
tylko z perspektywy naukowej, ale także z punktu 
widzenia praktyki gospodarczej . Efektywność ekono-
miczna jawi się tutaj jako najważniejszy przejaw ra-
cjonalnego gospodarowania, co czyni ją kategorią, 
która najpełniej wyraża rezultaty racjonalności go-
spodarowania1) . Łaciński rodowód terminu „racjo-
nalność” (rationalis) sprawia, że racjonalność gospo-
darowania jest utożsamiana z postępowaniem roz-
sądnym, ekonomicznie uzasadnionym i przemyśla-
nym, opartym za rzetelnej wiedzy2) . Efektywność 
ekonomiczną uznać należy w tej sytuacji za kluczo-
wy wyznacznik procesu gospodarowania związanego 
z dążeniem do optymalnego zaspokajania nieograni-
czonych potrzeb przy dysponowaniu ograniczonymi 
środkami (zasobami)3) . W tym kontekście zarówno 
ekonomia, jak i nauki o zarządzaniu wypracowały 
na własne potrzeby odrębne, choć wzajemnie dopeł-
niające się sposoby spojrzenia na istotę oraz mery-
toryczny sens kategorii efektywności . 

W teorii ekonomii pojęcie efektywności stanowi 
kluczową kategorię jednej z gałęzi ekonomii, jaką sta-
nowi ekonomia dobrobytu . Pojęcie to jest tutaj 
w pierwszej kolejności utożsamiane z tzw . efektywno-
ścią paretowską4) i poszukiwaniem dróg wzrostu efek-
tywności gospodarki opartej na wolnej konkurencji 
oraz dążeniu do optymalnej alokacji zasobów, umożli-
wiającej efektywne zaspokajanie potrzeb wszystkich 
uczestników rynku i osiągnięcie tym samym stanu 
równowagi . Czynnikami zapewniającymi tak rozumia-
ną efektywność rynku stają się mechanizm wolnej 
konkurencji oraz polityka gospodarcza państwa5) . 

Istota oraz sposób pojmowania efektywności, 
z jakim spotykamy się w ramach nauk o zarządza-
niu, stanowią prostą konsekwencję pewnej szczegól-
nej cechy tej dyscypliny naukowej . Chodzi tutaj o jej 
ścisłe powiązanie z praktyką gospodarczą i pragma-
tyką funkcjonowania współczesnego biznesu . Stąd 
nauki o zarządzaniu mają przede wszystkim charakter 

aplikacyjny, zajmują się bowiem badaniem i uspraw-
nianiem różnych form zorganizowanego działania 
oraz formułowaniem na tej podstawie teoretycznych 
podstaw funkcjonowania organizacji6) . Efektywność 
jako kluczowy imperatyw funkcjonowania, przetrwa-
nia i rozwoju różnych form organizacji – w tym 
przedsiębiorstw – wpisuje się zatem tutaj w proces 
dokonywania optymalnych wyborów, służących reali-
zacji celów organizacji oraz doboru właściwych środ-
ków i metod ich realizacji . Należy ona bowiem także 
do właściwości, które przesądzają o istocie przedsię-
biorstwa jako organizacji gospodarczej, determinu-
jąc jego funkcjonowanie i rozwój7) . 

Pragmatyka nauk o zarządzaniu sprawia, że ka-
tegoria efektywności staje się w ich obrębie modelo-
wym kryterium, stanowiącym podstawę podejmowa-
nia decyzji . Tym samym kategorię tę można po-
strzegać w charakterze generalnego paradygmatu, 
będącego wzorcem dla teorii i praktyki współczesne-
go zarządzania8) . Tego rodzaju uwarunkowania im-
plikują cel niniejszego artykułu, jakim jest ukazanie 
szerokiego kontekstu badawczo-aplikacyjnego, odno-
szącego się do różnych przejawów efektywności, z ja-
kimi mamy do czynienia w sferze zarządzania przed-
siębiorstwem . 

efektywność w naukach o zarządzaniu 

ozpatrując kategorię efektywności na grun-
cie nauk o zarządzaniu, należy w pierwszej 
kolejności zwrócić uwagę na jej ścisłe powią-

zanie z realizacją celów organizacji . Z pojęciem celu 
jest bowiem związany przedmiotowo i podmiotowo 
zdefiniowany przyszły, pożądany stan lub rezultat 
działania organizacji, który uznaje się za możliwy 
i przewidziany do osiągnięcia w założonym terminie9) . 

Celowościowe podejście do istoty efektywności 
wymaga m .in . dokonania kwantyfikacji celów orga-
nizacji, co zwłaszcza w odniesieniu do celów o cha-
rakterze jakościowym staje się rzeczą trudną, a nie-
kiedy też zgoła niewykonalną . Stało się to podstawą 
do krytyki tego podejścia i szerszego propagowania 
podejścia systemowego jako koncepcyjnej podstawy 
do interpretacji efektywności na gruncie nauk o za-
rządzaniu10) . Podejście systemowe traktuje organiza-
cje jako systemy względnie odosobnione, a zatem 
systemy, które z jednej strony dążą do zachowania 
wewnętrznej i zewnętrznej autonomii, z drugiej zaś 
dążą do zachowania integralności z otoczeniem 
oraz wzmacniania własnej pozycji w stosunku do 
innych równolegle funkcjonujących organizacji . 
W tym kontekście efektywność organizacji stanowić ,
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będzie wypadkową opartą na oddziaływaniu dwoja-
kiego rodzaju czynników11): 
zz zdolności organizacji do wykorzystywania zaso-

bów pochodzących z otoczenia, ograniczania niepew-
ności płynącej z otoczenia i umiejętności oddziały-
wania na otoczenie w kierunku kształtowania wa-
runków sprzyjających rozwojowi organizacji; 
zz sprawności organizacji w zakresie optymalnego wy-

korzystania posiadanych zasobów gospodarczych w celu 
długookresowej maksymalizacji jej dochodów, co określa 
się także mianem wewnętrznej wydajności organizacji . 

Za kluczowy wyznacznik wzrostu efektywności 
na gruncie podejścia systemowego należałoby w tej 
sytuacji uznać umiejętność kreowania przez organi-
zację komplementarności różnych składników jej za-
sobów gospodarczych i związaną z tym zdolność do 
uzyskiwania korzyści wynikających z oddziaływania 
efektu synergii systemowej . 

Rozwój nauk o zarządzaniu związany jest także 
z kształtowaniem nowych paradygmatów zarządza-
nia współczesnymi przedsiębiorstwami i innymi or-
ganizacjami . Przejawem tego rozwoju jest zmiana 
sposobu postrzegania zmiennego otoczenia przed-
siębiorstwa i oddziaływania związanych z nim inte-
resariuszy na sposoby zarządzania, jak również dzia-
łania integracyjne i unifikacyjne różnych obszarów 
zarządzania zorientowane na tworzenie systemów 
zintegrowanego zarządzania12) . Na gruncie rozwoju 
paradygmatów nauk o zarządzaniu oraz różnych mo-
deli przedsiębiorstwa ukształtowane zostały nastę-
pujące wymiary efektywności organizacji13): 
zz efektywność rzeczowa, związana z realizacją mi-

sji organizacji; 
zz efektywność ekonomiczna, oparta na dążeniu do 

maksymalizacji relacji: efekty/nakłady; 
zz efektywność techniczno-produkcyjna, odnosząca 

się do optymalizacji doboru i wykorzystania zasobów 
gospodarczych; 
zz efektywność systemowa, skoncentrowana na dą-

żeniu do przetrwania i rozwoju organizacji; 

zz efektywność środowiskowa, związana z powsta-
niem i rozwojem paradygmatów nauki o zarządza-
niu środowiskiem; 
zz efektywność oparta na jakości, odnosząca się do 

realizacji paradygmatu jakości w zarządzaniu; 
zz efektywność społeczna, związana z koncep-

cją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa; 
zz efektywność etyczno-kulturowa, odnosząca się do 

tworzenia, utrwalania i promowania norm etycz-
nych i kulturowych w ramach szeroko rozumianego 
otoczenia społecznego i gospodarczego organizacji; 
zz efektywność behawioralna, koncentrująca się na 

realizacji interesów ludzi w organizacji . 
Pod postacią wymienionych wymiarów efektyw-

ności dostrzegalne staje się również szerokie 
uwzględnianie perspektywy wewnętrznych i ze-
wnętrznych interesariuszy organizacji jako współbe-
neficjentów różnorodnych efektów uzyskiwanych 
w toku podejmowanych działań . 

W wymiarze bardziej szczegółowym wyróżnić 
można różne obszary badania efektywności zarzą-
dzania w przedsiębiorstwie, odnoszące się do: 
zz efektywności zarządzania zasobami gospodarczy-

mi przedsiębiorstwa,
zz efektywności realizacji celów przedsiębiorstwa, 
zz efektywności przedsięwzięć gospodarczych reali-

zowanych w przedsiębiorstwie . 
W odniesieniu do każdego z wymienionych ob-

szarów wskazać można zróżnicowane aspekty efek-
tywności przedsiębiorstwa, wyznaczające kryteria 
i zakres bardziej pogłębionej analizy . 

efektywność zarządzania zasobami  
gospodarczymi przedsiębiorstwa 

adanie efektywności zarządzania zasobami 
gospodarczymi przedsiębiorstwa opiera się 
na możliwości wykorzystania zróżnicowa-

nych zakresów i narzędzi analizy, bezpośrednio do-
stosowanych do poszczególnych rodzajów zasobów 

Tab. 1. Badanie efektywności zasobów gospodarczych przedsiębiorstwa 

Lp. Zakres Obszary Narzędzia 

1 . Efektywność 
majątku i kapitału 

· analiza produktywności i rentowności 
majątku oraz kapitału 
· analiza struktury majątku i kapitału 
· analiza zużycia majątku 
· analiza kosztu kapitału 
· analiza wartości kapitału 

· wskaźniki i mierniki wykorzystywane 
w ramach poszczególnych obszarów 
analizy 
· metody wyceny przedsiębiorstwa 

2 . Efektywność pracy · analiza wydajności pracy 
· analiza czasu pracy 
· analiza rentowności kapitału ludzkiego 
· analiza wartości kapitału ludzkiego 

· wskaźniki i mierniki wykorzystywane 
w ramach poszczególnych obszarów 
analizy 
· audyt personalny 
· benchmarking personalny 
· metody wyceny kapitału ludzkiego 

3 . Efektywność 
informacji 

· analiza dostępności, rzetelności, kompletności, 
porównywalności i aktualności informacji 
· analiza jednoznaczności, szczegółowości, 
klarowności i adresowalności informacji 
· analiza produktywności i użyteczności 
informacji 
· analiza kosztu informacji 
· analiza wartości informacji 

· wskaźniki i mierniki wykorzystywane 
w ramach poszczególnych obszarów 
analizy 

Źródło: opracowanie własne . 
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i spełnianych przez nie w przedsiębiorstwie funkcji . 
W tym kontekście przedmiotem zainteresowania sta-
ją się: efektywność majątku i kapitałów przedsiębior-
stwa oraz poszczególnych ich składników14), efektyw-
ność pracy w jej aspekcie ilościowym i jakościowym15) 
oraz efektywność informacji, traktowanej współcze-
śnie jako kluczowy zasób przedsiębiorstwa, decydują-
cy o jego sile i konkurencyjności na rynku16) . Tak ro-
zumiana efektywność charakteryzuje aktywność po-
szczególnych czynników wytwórczych przedsiębior-
stwa w związku z ich wykorzystywaniem w proce-
sach gospodarczych, co prezentuje tabela 1 . 

efektywność realizacji celów  
przedsiębiorstwa 

ozpatrując kategorię efektywności na grun-
cie nauk o zarządzaniu, wskazano m .in . na 
podejście celowościowe, wiążące efektyw-

ność ze zdolnością przedsiębiorstwa do realizacji 
jego celów . Biorąc równocześnie pod uwagę fakt, że 
podejmując problem celów przedsiębiorstwa, mamy 
do czynienia z różnymi teoriami, modelami i rodza-
jami celów przedsiębiorstwa, powstałymi zarówno 
na gruncie nauk ekonomicznych, jak i innych dzie-
dzin nauki, a zarazem powiązanymi ze zróżnicowa-
nymi modelami ukazującymi złożoność kategorii 
przedsiębiorstwa17) . Szeroki kontekst realizacji przez 
przedsiębiorstwo różnych rodzajów celów wskazuje 
na zasadność rozpatrywania następujących aspek-
tów efektywności przedsiębiorstwa: 
zz efektywności finansowej, związanej z oceną 

efektywności kreowania wartości przedsiębiorstwa 
oraz realizacją jego innych szczegółowych celów fi-
nansowych18); 
zz efektywności technicznej, odnoszącej się do ba-

dania efektywności procesów produkcyjnych 
w przedsiębiorstwie oraz wzrostu ekonomizacji wy-
korzystania jego zasobów w celu maksymalizacji 
efektów techniczno-produkcyjnych19); 

zz efektywności społecznej, bezpośrednio powiąza-
nej z realizacją celów społecznych przedsiębiorstwa 
i osadzoną na nich koncepcją społecznej odpowie-
dzialności przedsiębiorstwa20); 
zz efektywności środowiskowej (ekologicznej), odno-

szącej się do oceny realizacji celów ekologicznych 
przedsiębiorstwa, ich współzależności i integracji 
z innymi celami w aspekcie dążenia do zrównoważo-
nego rozwoju oraz propagowania prośrodowiskowej 
orientacji przedsiębiorstwa21) . 

Wymienione aspekty efektywności wytyczone 
przez realizację poszczególnych rodzajów celów 
przedsiębiorstwa wskazują równocześnie na różne 
zakresy i możliwe do wykorzystania narzędzia pro-
wadzenia jej analizy, co ukazuje tabela 2 . 

Współzależność realizacji różnych rodzajów ce-
lów, z jaką mamy do czynienia w toku działalności 
przedsiębiorstwa, wskazuje na potrzebę wiązania 
różnych aspektów jego efektywności . Rezultatem 
tego jest powiązanie ogólnej efektywności ekono-
micznej z efektywnością środowiskową (ekologiczną) 
i efektywnością społeczną . Powstała w ten sposób 
zintegrowana efektywność ekonomiczna, środowi-
skowa i społeczna porównuje ze sobą efekty o cha-
rakterze ekonomicznym, środowiskowym i społecz-
nym z nakładami niezbędnymi do ich uzyskania22) . 

efektywność przedsięwzięć gospodarczych 
w przedsiębiorstwie 

rzeci z wymienionych uprzednio obszarów 
badania efektywności odnosi się do oceny 
efektywności przedsięwzięć gospodarczych 

realizowanych w przedsiębiorstwie . Perspektywa pod-
stawowych przesłanek podejmowania takich przedsię-
wzięć, ich zakresu przedmiotowego oraz spodziewa-
nych efektów pozwala na wyróżnienie czterech rodza-
jów przedsięwzięć, wyznaczających takie zakresy ba-
dania efektywności w przedsiębiorstwie, jak: 
zz efektywność restrukturyzacji, wyznaczana przez 

zakres, charakter oraz cele realizo-
wanych przedsięwzięć restruktury-
zacyjnych23); 
zzefektywność projektu, która de-
terminowana jest zakresem, ro-
dzajem oraz celem konkretnego 
projektu ekonomicznego i/lub or-
ganizacyjnego24); 
zzefektywność inwestycji, odnoszą-
ca się do prowadzenia oceny przed-
sięwzięcia inwestycyjnego25); 
zzefektywność innowacji, związana 
ze złożonością, multidyscyplinarno-
ścią i wielopoziomowością przedsię-
wzięć innowacyjnych oraz impliko-
waną tym koniecznością uwzględ-
niania w toku prowadzonej oceny fi-
nansowych, marketingowych, orga-
nizacyjnych i technicznych uwarun-
kowań kształtowania się efektywno-
ści tego rodzaju przedsięwzięć26) . 

Cechy oraz specyfika przytoczo-
nych zakresów oceny efektywności 
różnych przedsięwzięć gospodar-
czych i ich częste zazębianie się 
sprawiają, że w obrębie tych zakre-
sów mamy do czynienie z potrzebą ,

Tab. 2. Badanie efektywności realizacji celów przedsiębiorstwa 

Lp. Zakres Narzędzia 

1 . Efektywność 
finansowa

· wskaźniki rentowności 
· wskaźniki płynności finansowej 
· wskaźniki sprawności działania 
· wskaźniki struktury kapitałowej 
· wskaźniki zdolności kredytowej 
· wskaźniki kosztu kapitału 

2 . Efektywność 
techniczna 

· wskaźniki produktywności 
· wskaźniki wykorzystania i dostępności 
zasobów gospodarczych 
· wskaźniki jakości produkcji 
· audyt i benchmarking produktywności 

3 . Efektywność 
społeczna 

· wartość dla interesariuszy 
· audyt społeczny i etyczny 
· standardy społecznej odpowiedzialności 
· ratingi społecznej odpowiedzialności 
· indeksy społecznej odpowiedzialności 

4 . Efektywność 
środowiskowa 

· wskaźniki oceny zarządzania środowiskowego 
· audyt środowiskowy 
· standardy zarządzania środowiskowego 

Źródło: opracowanie własne . 
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wskazać można zróżnicowany zakres oraz narzędzia 
prowadzenia oceny efektywności zarządzania, co 
prezentuje tabela 3 . 

W świetle zaprezentowanego ujęcia efektywności 
przedsiębiorstwa należy zwrócić uwagę na fakt, że 
zakresy i narzędzia jej oceny, z którymi mamy do 
czynienia w obrębie poszczególnych obszarów zarzą-
dzania, mają względem siebie charakter komple-
mentarny . Efektywność systemu zarządzania staje 
się tutaj wypadkową efektywności cząstkowych zwią-
zanych z funkcjonowaniem dziedzin wyspecjalizowa-
nego zarządzania wytyczonych przez różne funkcje 
rzeczowe, realizowane w ramach całego systemu za-
rządzania przedsiębiorstwem . 

podsumowanie 

erytoryczny sens kategorii efektywności, 
z jakim mamy do czynienia w obrębie proble-
matyki zarządzania przedsiębiorstwem, wi-

nien być każdorazowo rozpatrywany w szerokim kon-
tekście teoretyczno-metodycznym i aplikacyjnym . Zło-
żoność problemów występujących w różnych obsza-
rach i aspektach zarządzania tworzy szeroką perspek-
tywę do sposobu rozumienia zarówno istoty tej kate-
gorii, jak i narzędzi, za pomocą których dokonujemy 
pomiaru i oceny efektywności . Niezależnie jednak od 
powyższych uwarunkowań, sposób rozumienia efek-
tywności, z jakim mamy do czynienia w obrębie nauk 
o zarządzaniu, wpisuje się w mikroekonomiczny 
aspekt efektywności, stanowiący podstawę efektywne-
go funkcjonowania współczesnych gospodarek – za-
równo w aspekcie makroekonomicznym, jak i w wy-
miarze globalnym, stanowiącym swoistą syntezę niż-
szych poziomów analizy efektywności29) . 

dr Andrzej Jaki 
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
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wykorzystywania zbliżonych metod i narzędzi bada-
nia efektywności . Wynika to chociażby z faktu, że 
w obrębie wielu złożonych przedsięwzięć restruktu-
ryzacyjnych są realizowane projekty ekonomiczne 
i organizacyjne, przedsięwzięcia inwestycyjne oraz 
projekty innowacyjne . Rozpatrując zaś ten problem 
z perspektywy zarządzania projektami, należy do-
strzec ich ścisłe powiązanie z różnymi zakresami re-
strukturyzacji oraz rozwojem związanym z podejmo-
waniem przedsięwzięć inwestycyjnych i realizacją 
innowacji technicznych, organizacyjnych i ekono-
micznych27) . 

efektywność obszarów zarządzania 

oncentrując rozważania, odnoszące się do 
efektywności przedsiębiorstwa, na funkcjono-
waniu jego systemu zarządzania, można tak-

że mówić o efektywności tego systemu . Może ona być 
rozpatrywana w wymiarze ekonomicznym, skupiają-
cym się na ocenie efektów finansowych, jak również 
na wymiarze organizacyjnym, ukierunkowanym na 
ocenę efektywności z punktu widzenia realizacji celów 
oraz kształtowania relacji przedsiębiorstwa z jego oto-
czeniem . W tym kontekście organizacyjna efektyw-
ność zarządzania uwzględnia obok aspektów ilościo-
wych także jakościowe aspekty efektywności28) . Wy-
mieniony zakres oceny efektywności jest realizowany 
w odniesieniu do różnych szczebli zarządzania i przyj-
muje postać całościowej (kompleksowej) oceny efek-
tywności systemu zarządzania przedsiębiorstwem . 

W wymiarze oceny cząstkowej należy równocze-
śnie zwrócić uwagę na potrzebę spojrzenia na rozpa-
trywany problem z perspektywy efektywności głów-
nych funkcjonalnych obszarów zarządzania przedsię-
biorstwem, obejmujących zarządzanie finansami, 
zarządzanie marketingiem, zarządzanie produkcją, 
zarządzanie logistyką oraz zarządzanie zasobami 
ludzkimi . W obrębie każdego z wymienionych obszarów 

Tab. 3. Badanie efektywności obszarów zarządzania przedsiębiorstwem 

Lp. Obszar zarządzania Zakres oceny efektywności 

1 . Zarządzanie finansami · analiza finansowa przedsiębiorstwa 
· rachunek efektywności inwestycji 
· analiza kreowania wartości 

2 . Zarządzanie 
marketingiem 

· analiza efektywności strategii marketingowych 
· analiza efektywności inwestycji marketingowych 
· pomiar i ocena wartości dla klienta 
· pomiar i ocena wartości oraz kapitału marki 

3 . Zarządzanie produkcją · analiza produktywności systemu produkcyjnego 
· optymalizacja cyklu produkcyjnego 
· optymalizacja zapasów produkcyjnych 
· kształtowanie struktury produkcyjno-administracyjnej 
· kształtowanie jakości 

4 . Zarządzanie logistyką · sterowanie zapasami 
· analiza kosztów logistycznych 
· optymalizacja łańcuchów logistycznych 

5 . Zarządzanie zasobami 
ludzkimi 

· analiza wydajności pracy 
· analiza rentowności pracy 
· analiza kosztów pracy 
· doskonalenie efektywności pracowników 
· analiza, planowanie i pomiar kapitału intelektualnego 

Źródło: opracowanie własne . 
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Summary 
Economic effectiveness, being the manifestation of rational 
management, constitutes the imperative of functioning and 
development of enterprises . Within the scope of manage-
ment, this category represents a model criterion of decision 
making and is treated as a general paradigm of theory and 
practice of contemporary management . Thereby, the para-
digm of effectiveness determines the method of fulfilling an 
enterprise objectives, as well as the scope and tools for 
managing its economic resources, and economic ventures 
implemented in the enterprise . In this context, this article 
shows broad research and application context of the catego-
ry of effectiveness in the sphere of enterprise management 
– both from the perspective of comprehensive effectiveness 
of management system, and from the point of view of par-
tial effectiveness referring to various areas of enterprise 
management . 
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