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Strategy as a determinant 
of company ef ectiveness 

The paper presents the concept and essence of manage-
ment efficiency. It discusses the issue of the determinants of ef-
fective management and measuring their impact. It demonstrates 
that the strategy can be seen as a factor determining the effec-
tiveness of a company. A list of criteria for effective strategy was 
proposed in the paper. The list is to be used as a tool to analyse 
organizational strategy solutions.
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         W artykule przedstawiono pojęcie i istotę efektywności. 
Omówiono problem determinant efektywności gospodarowania 
i pomiaru ich wpływu. Przedstawiono i wykazano, że strategia 
może być postrzegana jako czynnik determinujący efektywność 
przedsiębiorstwa. Stworzono listę kryteriów efektywnej strategii. 
Zaproponowano, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przy-
jętych rozwiązań strategicznych w organizacji.

Słowa kluczowe: efektywność gospodarowania, determinanty 
efektywności gospodarowania, strategia jako determinanta efek-
tywności przedsiębiorstwa.
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Dzisiejsze warunki gospodarcze sprawiają, że proces efek-
tywnego zarządzania i gospodarowania staje się coraz trudniejszy. 
„Niepewność i ryzyko związane z działalnością obecną i przyszłą 
wpływa na wzrost znaczenia informacji, niezbędnych do podejmo-
wania racjonalnych decyzji, możliwie najlepszych z punktu widze-
nia właścicieli firm i efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem” 
(Buczyński, Przychodzki 2008). Powyższy fakt powoduje zatem ko-
nieczność dokładnej analizy sytuacji danego przedsiębiorstwa, która 
odzwierciedla efektywność w przedsiębiorstwie, a jej analiza po-
mocna jest w poszukiwaniu środków poprawy efektywności ekono-
micznej oraz sytuacji finansowej (Biuletyn rachunkowości i finansów 
2007). Ogromna waga i istotność problemu, zarówno w praktyce, 
jak i w teorii, świadczy o potrzebie zgłębiania tematyki i jej analizy 
w różnych jej aspektach. W literaturze poświęconej analizie finan-
sowej wiele się mówi o wpływie czynników na kształtowanie się 
parametrów ekonomicznych. Niewiele jednak było prób zbadania 
rodzaju relacji pomiędzy czynnikami wewnętrznymi pozaekono-
micznymi a efektywnością. Brak jest w tej kwestii zarówno badań 
problemowych – teoretycznych, jak i analiz. Wobec powyższego ce-
lem artykułu jest wykazanie, że strategia może być postrzegana jako 
czynnik determinujący efektywność.

Pojęcie i istota efektywności przedsiębiorstwa

Ocena efektywności jest więc podstawową przesłanką podej-
mowania decyzji gospodarczych. Można powiedzieć, że efektyw-
ność jest kierunkowskazem w procesie kontynuacji działalności 
podmiotu gospodarczego (Ćwiąkała-Małys, Nowa 2009: 169). 

W każdym przedsiębiorstwie, bez względu na rodzaj jego działal-
ności oraz niezależnie od jego wielkości, są podejmowane waż-
ne decyzje, które wywołują skutki finansowe, zarówno bieżące, 
taktyczne, jak i strategiczne. Efektywne zarządzanie gwarantuje 
przewagę konkurencyjną, minimalizuje ryzyko podejmowanych 
działań, jest także równoznaczne z wysoką jakością procesu decy-
zyjnego (Skowronek-Mielczarek, Leszczyński 2008: 11). Interpre-
tując pojęcie efektywności organizacją, należy rozpocząć od wyja-
śnienia, czym ona jest w istocie. Podejście holistyczne postrzega 
efektywność jako naturalną cechę organizacji porównywanej do 
organizmu ludzkiego. Podkreśla się tu konieczność stwarzania 
odpowiedniej atmosfery niezbędnego do osiągnięcia celów, do 
których dąży organizacja. W zaproponowanych przez H. Emerso-
na zasadach należy zwrócić uwagę, że zaleca nieprzywiązywanie 
nadmiernej wagi do egzekwowania tylko efektywności poszcze-
gólnych części i tworzenie warunków sprzyjających efektywności 
organizacji jako całości. By uzupełnić rozważania na temat właści-
wego podejścia do efektywności, przytoczymy jeszcze kilka kate-
gorii zaproponowanych przez M. Hosltein-Beck’a, które określają 
zakres terminu „efektywność” (Dudycz, Tomaszewicz 2007: 339; 
Osbert-Pociecha 2006: 543): 

• wydajność (w ujęciu techniczno-ekonomicznym szkoły na-
ukowego zarządzania);

• kompetencyjność (w ujęciu organizacyjno-biurokratycznym 
M. Webera);

• sprawność (w ujęciu prakseologicznym T. Kotarbińskiego);
• funkcjonalność (w ujęciu humanistycznym R. Beckharda);
• komunikatywność (w ujęciu osobowościowym D. Lawlessa);
• moralność (w ujęciu behawioralnym K. Obuchowskiego              

i T. M. Scalona).
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Przedstawiona koncepcja uznaje, że przedsiębiorstwo jest 
efektywne, jeśli jest jednocześnie wydajne, kompetentne, spraw-
ne, funkcjonalne, komunikatywne oraz moralne. Szerokie podej-
ście do omawianego zagadnienia związane jest z faktem, iż takie 
rozpatrywanie efektywności gospodarowania uwzględnia także 
elastyczność, która jest wymogiem stawianym przed przedsiębior-
stwami (Osbert-Pociecha 2006: 544-545). Wśród wielu podejść do 
problemu efektywności gospodarowania warto wspomnieć również 
o tym, które łączy je nierozerwalnie z pojęciem konkurencyjności, 
pojmowanej jako umiejętność firmy do wytwarzania bogactwa na 
poziomie wyższym od konkurencji. Biorąc pod uwagę, że zarówno 
bogactwo, jak i konkurencyjność są pojęciami trudnymi w jedno-
znacznym zdefiniowaniu, to tym bardziej określenie, czym w od-
niesieniu do tej definicji jest efektywność gospodarowania, nie jest 
trywialne. Można jednak powiedzieć, że „ekonomia podejmuje 
wątek efektywności z punktu widzenia skutków decyzji podejmo-
wanych przez uczestników rynku. Mówiąc o efektywności, traktuje 
optymalność: producenta (optymalna krzywa kosztów), i rynku (tzw. 
efektywność alokacyjna V. Pareto). Głównym narzędziem określania 
optymalności pozostaje rachunek różniczkowy, gdyż to na analizie 
marginalnej oparta jest efektywność w ekonomii klasycznej i neokla-
sycznej” (Czekon 2005: 123). Aspektem łączącym te kategorie jest 
dążenie do zharmonizowania natury i kultury – tego, co stworzyła 
natura, z dorobkiem człowieka. Z tego podejścia wywodzi się zalece-
nie dokonywania oceny efektywności na zasadzie sprawdzenia, czy 
są one ze względu na osiąganie celu głównego oraz celów pośred-
nich jednocześnie: wydajne, kompetentne, sprawne, funkcjonalne, 
komunikatywne, moralne i ekologiczne (Czekon 2005: 339-340). 
Przytoczone podejścia do interpretacji efektywności niestety nie 
zostały wystarczająco sprecyzowane, by móc je bezpośrednio wyko-
rzystywać w praktyce. Istota efektywności w aspekcie praktycznym 
musi zostać sprowadzona do badania relacji ogółu wyników działa-
nia do poniesionych w związku z nimi nakładów przy użyciu formuł 
ilorazowych lub różnicowych, co wiąże się z koniecznością zidenty-
fikowania w sposób wymierny zarówno wyników, jak i nakładów. 
Dodatkowo dane, by mogły być porównywane, muszą być wyrażone 
w jednolitej mierze, np. pieniądzu. Właśnie ta mierzalność wyników 
i nakładów stanowi kryterium pozwalające odróżnić efektywność od 
racjonalności (Czekon 2005: 340-341).

Racjonalność gospodarowania to sposób postępowania jedno-
stek gospodarczych, które będące świadome celu swojej działalno-
ści oraz ograniczoności (rzadkości) środków służących jego realizacji, 
dążą do uzyskania maksymalnych efektów przy określonych, założo-
nych nakładach (zasada największej wydajności) albo do minimali-
zacji nakładów ponoszonych celem osiągnięcia założonego efektu 
(zasada oszczędności). Warunkami racjonalności gospodarowania 
podmiotu gospodarczego są: umiejętność określenia i uporządko-
wania według ważności celów, które powinny być zrealizowane, po-
siadanie wiedzy na temat sposobów ich realizacji oraz znajomość 
i uwzględnianie zewnętrznych i wewnętrznych warunków ograni-
czających jego działania (http://portalwiedzy.onet.pl/38170,,,,ra-
cjonalnosc_gospodarowania,haslo.html za Popularna Encyklopedia 
Powszechna http://www.fogra.com.pl/ 2008). Racjonalność gospo-
darowania związana jest z konkretnym podmiotem gospodarczym, 
ma zatem charakter subiektywny. Wybór racjonalny z punktu wi-
dzenia jednego podmiotu gospodarczego nie musi być racjonalny 

z punktu widzenia innych jednostek gospodarczych. Racjonalność 
można sprowadzić do realizacji działań związanych z wytwarzaniem 
pewnych dóbr czy usług, opierając się na metodach naukowych, dą-
żąc do osiągnięcia wzorca wynikającego z posiadanej wiedzy. Jeśli 
racjonalność gospodarcza daje się wyrazić rachunkowo, to można ją 
utożsamiać z efektywnością, jeśli zaś wyniki i nakłady identyfikuje 
się intuicyjnie, to mamy do czynienia z racjonalnością (http://portal-
wiedzy.onet.pl/38170,,,,racjonalnosc_gospodarowania,haslo.html 
za Popularna Encyklopedia Powszechna http://www.fogra.com.pl/ 
2008; Dudycz, Tomaszewicz 2007: 340).

Na podstawie dokonanego przeglądu literatury istotę efektyw-
ności można sprowadzić do działania mającego na celu zachowanie 
określonych mierzalnych relacji pomiędzy wynikami i nakładami bez 
względu na to, jaki jest rezultat tego porównania. 

By ułatwić sformułowanie definicji, należy przyjąć założenie, 
że przedsięwzięcie gospodarcze (Pawłowski 2007: 40):

• ma podmiotowość w sensie organizacyjno-prawnym lub au-
tonomiczność w sensie organizacyjnym i rozrachunkowym 
(jest przedsiębiorstwem podmiotu gospodarczego lub wy-
dzieloną jednostką organizacyjną w przedsiębiorstwie, np. 
zakładem);

• jest systemem celowym, w którym występuje podział celów 
na pod stawowe (strategiczne) i cząstkowe (operacyjne), któ-
re są spójne z celami podstawowymi;

• jest systemem względnie odosobnionym, jednak silnie po-
wiązanym z otoczeniem;

• czynnie reaguje na zmiany w otoczeniu oraz jest zdolne do 
względnego przewidywania okoliczności, które mogłyby 
spowodować zmniejszenie sprawności działania w przy-
szłości;

• ma możliwość pewnego wpływu na kształtowanie warunków 
otoczenia, w którym występuje ograniczona ilość zasobów nie-
zbędnych do przetrwania i rozwoju przedsięwzięcia. 

Rysunek 1. Istota efektywności przedsięwzięcia gospodarczego

Źródło: Pawłowski 2007: 45.

Kompetencje do:
 - kreowania pomysłów
 - definiowania i racjonalnego wyboru celów i strategii
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 - realizacji strategii i zadań
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W takich uwarunkowaniach podejmowania i prowadzenia 
działalności gospodarczej „efektywność przedsięwzięcia gospo-
darczego=efektywności gospodarczej, jest pozytywną cechą dzia-
łań przedsiębiorcy, będącą rezultatem kompetencji do kreowania 
pomysłów, definiowania i racjonalnego wyboru celów i strategii 
oraz sprawności działania we wszystkich fazach okresu żywotno-
ści przedsię wzięcia” (Pawłowski 2007: 44). J. Pawłowski proponuje 
ponadto schemat przedstawiający ogólną istotę formuły efektyw-
ności przedsięwzięcia gospodarczego, jak pokazano na rysunku 1. 

Gospodarowanie definiowane jest jako rodzaj ludzkiej aktyw-
ności, a ponieważ przejawia się w różnych aspektach życia społecz-
nego, ma charakter „wielowymiarowy”. Oznacza to, że w zależności 
od tego, z punktu widzenia którego z wymiarów gospodarowanie 
będzie rozpatrywane, inne kryteria wyboru uznane zostaną za racjo-
nalne. W przypadku dominacji jednego z wymiarów decyzje o aloka-
cji zostaną podjęte na podstawie kryteriów związanych tylko z tym 
wymiarem (Wrzosek 2005: 356). Stąd też trudność sformułowania 
jednej, uniwersalnej, trafnej pod każdym względem definicji efek-
tywności gospodarowania. Realia dzisiejszych czasów wymuszają na 
przedsiębiorstwach prowadzenie takiej polityki, aby możliwe było 
osiągnięcie wysokiej efektywności gospodarowania w obu wspo-
mnianych wymiarach. Spowodowane jest to ciągle rosnącą konku-
rencją między organizacjami działającymi w ramach tej samej bran-
ży oraz tendencją dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Determinanty efektywności przedsiębiorstwa 

Na efektywność przedsiębiorstwa wpływa szereg czynników. 
Siła oddziaływania tych determinantów może być różna w krótkim, 
jak i długim okresie czasu. Znajomość tych czynników będzie bardzo 
pomocna przy zarządzaniu i kierowaniu daną jednostką gospodar-
czą. Determinanty te mogą mieć pozytywny, jak i negatywny cha-
rakter. W tym drugim przypadku istotną rolę odgrywa menadżer 
przedsiębiorstwa, który musi podjąć wszelkie starania, by poprawić 
wyniki finansowe danej firmie. Sporym wyzwaniem jest odnalezie-
nie, rozpoznanie tych czynników, które w danym momencie czasu 
są istotne. Literatura przedmiotu zawiera szereg list tych czynników, 
które A. Parkitna i B. Sadowska poddały próbie systematyzacji, co 
zaprezentowano w tabeli 1. 

Sposoby wyznaczania efektywności wynikają z celów, jakie za-
mierzają osiągnąć przedsiębiorstwa, co nierozerwalnie powiązane 
jest z ich formą własności. Interpretowanie pojęcia efektywności 
w danym przedsiębiorstwie uzależnione jest przede wszystkim od 
tego, kto jest właścicielem przedsiębiorstwa, jak również od stop-
nia rozproszenia własności. Przedsiębiorstwa państwowe do oceny 
efektywności funkcjonowania przyjmują rentowność. W związku 
z tym osiągany przez nie wynik finansowy (zysk) jest podstawą do 
liczenia efektywności. Znaczącą rolę przypisuje się również zacho-
waniu płynności przedsiębiorstwa, z tego też względu dodatkowym 
kryterium oceny efektywności jest wysokość nadwyżki wpływów 
gotówkowych nad pieniężnymi (Różański 2007: 427). Odmienny 
jest sposób postrzegania efektywności w przypadku spółek kapita-
łowych, szczególnie spółek akcyjnych. System oceny efektywności 
gospodarowania w tym przypadku jest oparty na maksymalizacji 
wartości przedsiębiorstwa na rzecz akcjonariuszy. Natomiast w spół-
kach osobowych, które nie są spółkami akcyjnymi, efektywność go

Tabela 1. Zestawienie determinantów wewnętrznych

Podział / Czynniki Otoczenie 
wewnętrzne

Otoczenie 
bliższe Brak

polityka rachunkowości

jakość produktów i usług

czas reakcji na zmiany 
rynkowe

zakończone sukcesem 
innowacje 

produktowe

inwestycje w kapitał ludzki

nakłady na badania 
i rozwój

innowacyjne 
rozwiązania w systemie 

obsługi klienta

optymalizacja kosztów

sprawne zarządzanie

wykorzystanie możliwości 
funkcjonowania na 

jednolitym rynku UE

umiejętne wykorzystanie 
środków finansowych              

pochodzących z funduszy
 strukturalnych

zarząd organizacji

pracownicy

kultura organizacji

nowe firmy na rynku

dostawcy

substytuty

transport

usługi

handel

konkurenci

nowe technologie

informacje i łączność

przepisy rządowe

inwestycje zagraniczne

kooperanci

rynek pracy

banki

odbiorcy

lokalna społeczność

zasoby rzeczowe

zasoby finansowe

Źródło: Parkitna, Sadowska 2011: 52.

M. Majowska

K. Obłój

A. Skowronek-Milczarek

E. Nowak B. Gajdzik, B. Jama

L. Nieżurawski, G. Owczarczyk-Szpakowska
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niem do jej formułowania. „Są to pytania o sens istnienia firmy dzi-
siaj i jej wizje funkcjonowania w przyszłości, o rynki i produkty oraz 
dominujący model działania” (Obłój 2007: 19). Autor wskazuje na 
trzy pytania, nazywając je pytaniami strategicznymi, a odpowiedzi 
na te pytania definiowane są przez niego jako wybory strategiczne. 
Na Rysunku 2 przedstawiono elementy strategii organizacji nazywa-
ne wyborami strategicznymi oraz ich cechy wspólne zamieszczone 
wewnątrz okręgu.

Rysunek 2. Podstawowe decyzje strategiczne i ich istota

Źródło: opracowanie własne na podstawie Obłój 2007: 19-21.

Obłój zwraca uwagę, że dla istnienia i rozwoju organizacji oraz 
budowania skutecznej i efektywnej przewagi konkurencyjnej bardzo 
ważne jest odpowiednie dostosowanie i dopasowanie wszystkich 
elementów strategii ze sobą, przy czym należy pamiętać, że są one 
współzależne. Reasumując, osiąganie niedostatecznej efektywno-
ści należy upatrywać w niewłaściwie zintegrowanych elementach 
strategii bądź też w błędnie zdefiniowanych jej składowych – wizji 
strategicznej, modelu działania oraz rynków i produktów. Dążenie 
do maksymalizacji efektywności ekonomicznej organizacji zmusiło 
badaczy do określenia warunków, jakie powinna spełniać przyjęta 
w przedsiębiorstwie strategia, by wspierała osiąganie pożądanych 
skutków finansowych. Problem efektywnej strategii rozpatrywany 
jest przez H. Mintzberga. W literaturze przedmiotu badacz nakreślił 
kryteria, jakie muszą zostać spełnione, by można było mówić o efek-
tywności strategii, jak wykazano w tabeli 2.

Proponujemy, aby posłużyły one jako narzędzie do analizy przy-
jętych rozwiązań strategicznych w organizacji. Rzetelnie przeprowa-
dzona analiza dostarczy odpowiedzi na pytanie, gdzie znajdują się 
obszary wymagające skorygowania bądź redefinicji, a implementa-
cja poprawnych rozwiązań będzie skutkować poprawą efektywności 
ekonomicznej organizacji. Interesującym i wartym przytoczenia spo-
strzeżeniem w rozważaniach dotyczących wpływu strategii na efek-
tywność gospodarowania w przedsiębiorstwie jest istotność jej for-
malizacji. K. Janasz wskazuje, że „warunkiem powodzenia określonej 

spodarowania jest postrzegana jako zdolność do osiągania zysku, 
a nie zwiększania wartości przedsiębiorstwa. W tym przypadku 
osiągane zyski stanowią niejednokrotnie jedyne źródło utrzyma-
nia właścicieli i wartość przedsiębiorstwa nie jest priorytetem dla 
właścicieli spółki, ponieważ jej sprzedaż bądź sprzedaż udziałów 
w spółce może być jednoznaczna z utratą źródła utrzymania. W li-
teraturze przedmiotu spotykamy się z licznymi badaniami na temat 
czynników wpływających na efektywność, które są zależne od same-
go przedsiębiorstwa, w następstwie czego powstają różne poglądy 
i wskazania na rozmaite determinanty. „Elementami otoczenia bliż-
szego, na które wskazywano w badanych firmach, jest lokalizacja 
firmy oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry” (Kopertyńska 2009). 
Kolejnymi czynnikami otoczenia bliższego, na które wskazuje                               
M. W. Kopertyńska są: wystarczające zasoby kapitałowe, dostęp 
do rynku nabywców, dostępność surowców i materiałów (Koper-
tyńska 2009). Pionierami badań nad wysokością wynagrodzenia 
byli M. Taussig i R. S. Baker. Przedstawili oni sławną zależność 
efektywności organizacji od wynagrodzeń pracowników wyższego 
szczebla, ale na tyle zaskakującą, że bez problemu znaleźli się liczni 
ich następcy. Z czasem funkcja badań została zmodyfikowana. Na 
początku badacze odnosili się do wynagrodzeń menadżerów jako do 
środka umożliwiającego przeprowadzenie dyskusji nad rolą zarządu 
firmy (np. badając, czy zarząd wypłaca zbyt wysokie wynagrodzenie 
menadżerom) (Zajac 1990: 217-230). Po modyfikacji traktowano te 
badania jako narzędzie służące do sterowania efektywnością. Wy-
niki prowadzonych badań pomimo stosowania zbliżonych źródeł 
danych oraz identycznych metod statystycznych nie prezentowały 
jednoznacznych opinii (Gomez-Mejia 1992; Boyd 2001). Niektóre 
potwierdzały zależność efektywności od wynagrodzenia, inne wręcz 
przeciwnie, jeszcze inne były niejednoznaczne. 

Strategia jako wewnętrzna 
determinanta efektywności 

We wstępie artykułu podkreślono konieczność analizy danego 
przedsiębiorstwa w celu odzwierciedlenia zdefiniowanej powyżej 
efektywności gospodarowania. Analiza ta ma na celu znalezienie 
środków poprawy efektywności ekonomicznej, co w konsekwencji 
przekłada się na wzrost wyniku finansowego organizacji. Metodyka 
niniejszego badania powinna zawierać kompleksowy przegląd każ-
dego z elementów przedsiębiorstwa, do których należy strategia. 
Definiując strategię w kontekście jej wpływu na efektywność, ko-
nieczne jest zarysowanie związku pomiędzy zarządzaniem strate-
gicznym a strategią. Literatura przedmiotu wskazuje, że „zarządzanie 
strategiczne to kompleksowy, interdyscyplinarny, wieloszczeblowy 
i wielofazowy proces formułowania strategii” (Janasz, Janasz, Kozioł, 
Szopik-Depczyńska 2010: 27). Strategia w odniesieniu do organizacji 
to pewna idea, która odzwierciedla przyjęte cele i plany realizacji 
tych celów, z uwzględnieniem warunków wynikających z otoczenia 
(bliższego i dalszego) oraz zdolności wytwórczych i szeroko pojętego 
potencjału organizacji. Strategia jest elementem zarządzania stra-
tegicznego, nadaje konkretny wymiar wszystkim elementom zarzą-
dzania, tj. planowaniu, organizowaniu, przewodzeniu i kontrolowa-
niu. W organizacji strategia urzeczywistnia się poprzez zarządzanie 
strategiczne. K. Obłój definiuje strategię poprzez pryzmat pytań, na 
jakie musi odpowiedzieć sobie każda organizacja przed przystąpie-
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strategii jest jej poprawna formalizacja”, ponieważ „przyczynia się 
do poprawy organizacji prac w procesie zarządzania strategicznego” 
(Janasz, Janasz, Kozioł, Szopik-Depczyńska 2010: 62). H. Mintzberg 
sygnalizuje, że strategia powinna „determinować bieg wydarzeń” 
lub sprzyjać szybkiej reakcji na zmiany w otoczeniu organizacji, tak 
aby uniknąć „długotrwałej biernej reakcji”, gdyż ma ona negatywny 
wpływ na jej funkcjonowanie. Uwidacznia się to poprzez „wzrost 
kosztów działania, zmniejszenie liczby dostępnych opcji strategicz-
nych, zmniejszenie prawdopodobieństwa osiągnięcia satysfakcjo-
nującego sukcesu oraz zapewnienia niezależności i ciągłości” (Min-
tzberg, Lampe, Quinn, Ghoshal 2003: 15-16).

Podsumowanie 

Na podstawie rozważań możemy uznać, że zależność pomię-
dzy strategią a efektywnością jest tematem trudnym. Przedstawione 
krótkie studium dowodzi, że literatura przedmiotu omawia i iden-
tyfikuje czynniki wpływające, lecz brak jest konkretnych badań co 
do ich intensywności wpływu na efektywność. Może to dziwić, gdyż 
zdaniem Autorek jest to bardzo ważny aspekt zarządzania przed-
siębiorstwem. Identyfikacja i umiejętna ocena wpływu czynników 
oddziałujących na przedsiębiorstwo ułatwia menadżerowi reakcję 
na sytuację, w jakiej znajduje się dana jednostka gospodarcza. Prze-
prowadzone rozważania mimo różnorodności tematycznej i złożo-
ności charakteru wykazują, że strategia może być postrzegana jako 
czynnik determinujący efektywność. Praca ta w świetle tak złożo-
nego problemu powinna być traktowana jako przyczynek do dalszej 
dyskusji.

Żródłem finansowania badań i artykułu były środki Uczelni.
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Tabela 2. Kryteria efektywnej strategii

Kryteria Pytania badawcze

Jasne i wyraźne 
cele dla wszystkich 

członków organizacji

Czy wszystkie wysiłki skierowane są w stronę 
jasnego zrozumienia i stanowczego osiągania 

zamierzonych celów?

Czy cele szczegółowe podległe jednostkom 
organizacji mogą się zmieniać przy 

zachowaniu na tyle jasnych nadrzędnych 
celów strategicznych, aby zapewnić ciągłość 

i spójność dla wyborów taktycznych 
w przyjętym horyzoncie czasowym? 

Czy osiągnięte cele zapewniają szanse 
powodzenia organizacji i kontynuują jej 

żywotność? 

Utrzymanie inicjatywy

Czy strategia kultywuje wolność do 
podejmowania działań i zachęca do 

zaangażowania pracowników?

Czy strategia doprowadza do zamierzonych 
celów i determinuje bieg wydarzeń bardziej 

niż reaguje na te wydarzenia w otoczeniu 
organizacji?

Koncentracja

Czy strategia koncentruje najważniejsze 
zasoby organizacji w odpowiednim czasie 
i miejscu, w  decydujących momentach jej 

cyklu życia? 

Czy strategia definiuje precyzyjnie, co sprawi, 
że przedsiębiorstwo będzie ponadprzeciętne 

i wyróżniające się w stosunku do konkurencji?

Elastyczność
Czy strategia celowo przewiduje bufor 
bezpieczeństwa zasobów w wymiarze 

uelastyczniania organizacji?

Koordynacja 
i zaangażowanie  

przywództwa

Czy strategia sprzyja odpowiedzialności, 
zaangażowaniu przywództwa w każdym 

z celów głównych?

Czy zaangażowanie liderów w realizację 
celów wynika z ich własnych potrzeb 

i przekonań, czy traktowane jest przez nich 
jako zadanie wynikające z pełniącej przez nich 

funkcji w organizacji?

Zaskoczenie

Czy strategia jest stworzona, aby szybko, 
dyskretnie i inteligentnie zaatakować 

i zdemaskować niczego nie spodziewającego 
się przeciwnika w nieokreślonym czasie?

Bezpieczeństwo

Czy strategia zabezpiecza bazy zasobów 
organizacji i istotne punkty przedsiębiorstwa?

Czy strategia rozwija efektywny, inteligentny 
system, adekwatny do zapobiegania 

niespodziewanym zdarzeniom wynikającym 
z relacji z przeciwnikami?

Czy strategia rozwija pełne wsparcie 
logistyczne dla każdego z głównych zadań 

przez nią realizowanych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie Mintzberg, Lampel, Quinn, 
Ghoshal 2003: 15-16.



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 1(22)/2017                                                                                                    

114

10. Mintzberg H., Lampel J., Quinn J.B., Ghoshal S., (2003) The strategy 
process. Concepts, contexts, cases, Harlow: Pearon Education Limited.

11. Obłój K., (2007) Strategia organizacji, Warszawa: Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne.

12. Osbert-Pociecha G., (2006) Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie 
efektywności przedsiębiorstwa, Prace naukowe Akademii Ekonomicz-
nej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.

13. Parkitna A., Sadowska B., (2011) Factors determining the profitabili-
ty of enterprises – influence assessment, ”Operations Research and 
Decisions” nr 2.

14. Pawłowski J., (2007) Wybrane metody oceny efektywności finansowej 
przedsięwzięć gospodarczych, wydanie 2 zm. i popr. Łódź: Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego.

15. Różański J., (2007) Dylematy związane z interpretacją pojęcia efektyw-
ności a obecne uwarunkowania działania przedsiębiorstwa [w:] Efek-
tywność – rozważania nad istotą i pomiarem, Wrocław: Prace Naukowe 
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. 

16. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., (2008) Analiza działalności 
i rozwoju przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne.

17. Wrzosek S., (2005) Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach 
decyzyjnych przedsiębiorstw, Wrocław: Prace Naukowe Akademii Eko-
nomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1060.

18. Zajac E.L., (1990) CEO selection, succession, compensation, and firm per-
formance: A theoretical integration and empirical analysis, ”Strategic 
Management Journal” nr 11(3) [w:] Majowska M., (2008) W kierunku 
definiowania efektywności organizacyjnej, Finanse, rynki finansowe, 
ubezpieczenia, Szczecin: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskie-
go nr 14. 

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów oraz Agencji Managerskiej VIP for You.
Pełna treść licencji dostępna pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ 
Publikacja dostępna w sieci pod adresem: http://kwartalnikrsk.pl


