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Wstęp

Najważniejszym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest budowanie 

jego wartości. Wzrastająca wartość fi rm jest bowiem źródłem satysfakcji wła-

ścicieli, inwestorów, pracowników, konsumentów, społeczności itp. O wartości 

przedsiębiorstwa decydują źródła jego wartości. Wybór i właściwe zarządzanie 

tymi źródłami przesądzają nie tylko o poziomie wartości, ale i utrzymaniu się 

fi rmy na rynku. Identyfi kacja współczesnych źródeł budowy wartości oraz sposo-

bu jej zarządzania jest ważne dla każdej organizacji. Źródła kreowania wartości 

zmieniają się wraz ze zmianą czynników1. Do takich źródeł należy zaliczyć 

efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, którego skutki mogą przełożyć się 

na wyniki zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Nadwyżka efektów nad 

nakładami ekonomicznymi dowodzi efektywności funkcjonowania przedsiębior-

stwa i może być traktowana jako wartość, którą można określić mianem wartości 

ekonomicznej2. Wyrazem wartości ekonomicznej jest zdolność przedsiębiorstwa 

do generowania jego właścicielowi strumieni przepływów pieniężnych3.

1  Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, praca pod redakcją B. Dobiegały-Korony i A. Her-
mana, Dyfi n, Warszawa 2006, s. 11.

2  A. Jaki, Wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, Ofi cyna, Kraków 2008, s. 25.
3  B. Nita, Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007, 

s. 23.
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Jednym z zasadniczych narzędzi związanych z procesem efektywnego zarzą-

dzania i podejmowania racjonalnych decyzji jest analiza traktowana jako dro-

gowskaz w poszukiwaniu środków poprawy efektywności ekonomicznej sytu-

acji fi nansowej. Ogromna waga i istotność problemu, zarówno w praktyce, jak 

i w teorii, świadczy o potrzebie pogłębiania tematyki utrzymania efektywności 

ekonomicznej.

1. Interpretacja pojęcia efektywności ekonomicznej

W literaturze przedmiotu pojęcie efektywność jest bardzo szeroko rozumia-

ne. Jego interpretacja zależy od podejścia i koncepcji, jaką przyjmuje dany autor. 

Analizując różne ujęcia efektywności, można wyróżnić kilka obszarów, w jakich 

dokonuje się defi nicji tych pojęć4:

W prakseologii 1. efektywność jest defi niowana jako cecha działań dających 

jakiś oceniany pozytywnie wynik, bez względu na to, czy był on zamie-

rzony (...), czy nie zamierzony. Efektywne i jednocześnie sprawnie dzia-

łające przedsiębiorstwo to takie, które działa: skutecznie, korzystnie, eko-

nomicznie.

W kolejnej dziedzinie nauki, jaką jest teoria organizacji i zarządzania, 2. 

istota efektywności rozpatrywana jest w trzech sferach: sferze celowości, 

sferze systemu, sferze wielokryterialnej. Podejście celowościowe zakłada, 

że organizacje są tworzone i funkcjonują, aby zrealizować określone cele. 

Podejście systemowe akcentuje rozmyślność jako cechę organizacji, trak-

tuje je jako systemy naturalne, zbliżone do organizmów żywych. Wielo-

kryterialna ocena efektywności organizacji oparta jest na trzech katego-

riach: celach, warunkach do spełnienia i standardach.

Wielokryterialne podejście do istoty efektywności jest podejściem wielo-

wymiarowym. W koncepcji tej wyróżniono następujące wymiary efektywności 

organizacji5:

Rzeczowy, związany z realizacją misji organizacji. Odnosi się on do efek-1. 

tywności organizacji i zaspokajania określonych potrzeb społecznych, albo 

do stopnia, w jakim organizacja osiąga swoje cele zewnętrzne, pomijając 

w ocenie koszt osiągania tych celów.

4  J. Pawłowski, Metody oceny efektywności fi nansowej przedsięwzięć gospodarczych, Wydawnic-
two Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 30.

5  Ibidem, s. 35.
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Ekonomiczny (efektywność ekonomiczna), wyrażający relację między 2. 

efektami a nakładami. Jeżeli relacją jest stosunek efektów do nakładów, 

to kryteriami efektywności są wydajność (maszyn, ludzi), produktywność 

(majątków, środków trwałych) lub rentowność.

Systemowy (efektywność systemowa), będący wyrazem 3. „zdrowia” systemu 

organizacyjnego i jego zdolności do istnienia w danym otoczeniu.

Polityczny (efektywność polityczna), odnoszący się do efektywności or-4. 

ganizacji w utrwaleniu (lub naruszeniu) istniejącego w naszym kraju ładu 

społeczno-politycznego.

Kulturowy (efektywność kulturowa), odnoszący się do zdolności organi-5. 

zacji do utrwalania i/albo zmiany wartości i szeroko rozumianych norm 

kulturowych w otoczeniu społecznym.

Behawioralny (efektywność behawioralna), wyrażający interesy uczestni-6. 

ków organizacji i służący głównie ocenie z ich punktu widzenia.

W literaturze przedmiotu spotykamy również systemowe ujęcie analizy efek-

tywności działań, które stanowi sumę dwóch efektywności (zewnętrznej, we-

wnętrznej) systemu operacyjnego. Przy ocenie efektywności przedsiębiorstwa 

w aspekcie wewnętrznym systemu operacyjnego, brany jest pod uwagę bilans 

nakładów, które są rezultatem danego przedsięwzięcia gospodarczego we wszyst-

kich elementach tego systemu. Natomiast przy ocenie zewnętrznej efektywności 

systemu rozpatrywany jest wpływ otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie 

wszystkich jego elementów.

Działanie przedsiębiorcy, które przynosi zamierzone rezultaty, jest działa-

niem efektywnym, inaczej określanym jako działanie sprawne. Samą sprawność 

działania, można zdefi niować jako zdolność i umiejętność osiągania ustalonych celów, 

realizacji strategii i zadań, powiązanych z racjonalnym wykorzystaniem zasobów6. 

Umiejętność nowoczesnej aplikacji, pozyskiwania wiedzy w dziedzinie, w której 

prowadzona jest działalność gospodarcza, ponadto aktywne pozyskiwanie zasobów 

niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa (zasoby ludzkie, fi nansowe, 

rzeczowe, informacyjne) i kompleksowe wykorzystanie ich w działalności, te 

wszystkie elementy charakteryzują sprawne działanie.

Traktując dwa pojęcia – efektywności i sprawności – jako tożsame, warto podać 

różnice w interpretacji między nimi. Sprawność określa tylko cząstkowe działania 

w przedsiębiorstwie. Opisuje je uwzględniając zakres przedmiotowy, czasowy 

6  Ibidem, s. 47.
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oraz funkcjonalny. Dzięki niej można wyznaczać krótkoterminowe cele i zadania, 

warunki, w jakich mają dane cele zostać osiągnięte, procesy im towarzyszące, jak 

i zasoby potrzebne do osiągnięcia danych celów. Ogólnie sprawność związana 

jest z działaniami na poziomie operacyjnym, natomiast efektywność odnosi się 

do całego przedsiębiorstwa i analizuje pełny okres jego żywotności.

Aby racjonalnie działać na danym rynku, przedsiębiorca musi kierować się 

strategiami mikroekonomicznymi, których realizacja pozwoli osiągnąć zamierzone 

efekty fi nansowe, jakim jest na przykład osiągnięcie zysku, pomnożyć kapitał 

zaangażowany w przedsiębiorstwie, a głównie kapitał własny.

Reasumując, efektywność ekonomiczną kształtują kompetencje i zdolności 

przedsiębiorcy do defi niowania celów i strategii fi nansowych przedsiębiorstwa 

oraz jest ona ukierunkowana na osiągnięcie założonych efektów fi nansowych, co 

wynika ze sprawności realizacji postawionych wcześniej celów7.

2. Czynniki kształtujące efektywność ekonomiczną

Dzięki analizie ściśle związanych ze sobą czynników wyznaczających efek-

tywność (nakładów, efektów, czasu i ryzyka) można ocenić efektywność eko-

nomiczną.

Ponosząc określone nakłady kapitałowe, które są inwestycją w określone 

przedsięwzięcie gospodarcze, przedsiębiorca oczekuje ich pomnożenia w satysfak-

cjonującym go wymiarze fi nansowym. Jeżeli musi natomiast korzystać z obcych 

źródeł fi nansowania, które konieczne są do realizacji i eksploatacji inwestycji, 

wówczas wielkość generowanych z przedsięwzięcia dochodów musi być pomniej-

szona o koszt pożyczonego od wierzycieli kapitału.

Najlepszym sposobem szacowania efektów fi nansowych jest kategoria prze-

pływów pieniężnych. Zatem syntetyczną kategorią stosowaną do oceny efektyw-

ności ekonomicznej jest wartość tzw. przepływów pieniężnych netto. Aby dobrze 

określić wartość przepływów pieniężnych netto, wymaga się poprawności w okre-

śleniu elementów, które zalicza się do strumieni przepływów pieniężnych, oraz 

oszacowania ich wartości w kolejnych latach tworzenia i eksploatacji inwestycji.

Kolejnym czynnikiem efektywności jest czynnik czasu. Odgrywa on istotną 

rolę, gdy nakłady poniesione na realizację inwestycji i efekty, które można dzięki 

nim osiągnąć, rozkładają się w szerokim horyzoncie czasu. To właśnie tymi cechami 

7  Ibidem, s. 46.
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charakteryzują się inwestycje gospodarcze i to one właśnie powodują, że w rachunku 

opłacalności musi być zastosowana teoria wartości pieniądza w czasie8. Analizując 

powyższą teorię wartości pieniądza w czasie, należy zauważyć, że zasada ta, stoso-

wana w rachunku efektywności, sprowadza wszelkie kalkulacje efektów do wartości 

porównywalnych, czyli do określonych pozycji w przepływach z poszczególnych 

lat funkcjonowania przedsiębiorstwa, jak i w metodologicznych porównaniach wa-

riantów o porównywalnej sile dochodowej osiągniętej w różnym czasie. Kierując się 

teorią wartości pieniądza w czasie możemy uzyskać wysoką efektywność realizowa-

nych przedsięwzięć, gdy im później ponosić będziemy nakłady na daną inwestycję 

i wcześniej uzyskiwać efekty, tym nasza efektywność będzie większa.

Niezbędnym elementem każdego procesu gospodarowania jest ryzyko. Decy-

zje inwestycyjne podejmowane są w warunkach niepewności, a ryzyko, rozumiane 

jako skutek niepewności, jest tym większe, im dłuższy jest czas żywotności ana-

lizowanego przedsięwzięcia gospodarczego9. W przedstawionej defi nicji ryzyka 

występuje również pojęcie niepewności.

W literaturze mamy do czynienia z wieloma ujęciami tego pojęcia. Część 

autorów pojęcie ryzyka utożsamia z niepewnością, jednak przeważają poglądy 

mówiące o różnicach między tymi dwoma pojęciami. Według Knighta: Nie-

pewność oznacza możliwość odchyleń od stanu oczekiwanego, której nie można 

zmierzyć, ponieważ nie można zastosować rachunku prawdopodobieństwa. Na-

tomiast ryzyko jest również możliwością odchyleń od stanu oczekiwanego, ale 

można je wyrazić prawdopodobieństwem. Inny autor, Grzybowski, przedstawia 

niepewność jako pojęcie, które da się zastosować do każdej sytuacji, której nie 

można opisać w sposób absolutnie dokładny bez względu na stopień dokładno-

ści oraz bez względu na to, czy opisywana sytuacja grozi powstaniem odchyleń 

różnokierunkowych, czy tylko odchyleń ujemnych. Z kolei pojęcie ryzyka odnosi 

się do sytuacji, które grożą zaistnieniem odchylenia ujemnego, bądź dla których 

odchylenie ujemne jest jedną z możliwych alternatyw.

Jeżeli uwzględniamy w rachunku efektywności czynnik czasu i czynnik ryzyka, 

możemy uznać, że optymalne przepływy pieniężne, gwarantujące wzrost przed-

sięwzięcia w szerokim horyzoncie czasowym, są ważnym kryterium opłacalności 

przedsięwzięć gospodarczych.

8  Ibidem.
9  Ibidem, s. 47.
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3. Problem utrzymania efektywności ekonomicznej

Wiele przedsiębiorstw ma trudności z uzyskaniem poprawnego poziomu, 

jak i później z utrzymaniem efektywności ekonomicznej. Aby przedsiębiorstwo 

uzyskało poprawny poziom efektywności, czyli było efektywne ekonomicznie, po-

winno posiadać zapas gotówki, materiałów, produkcji w toku, wyrobów gotowych 

i należności dla zapewnienia ciągłości procesów produkcji, sprzedaży i regula-

cji zobowiązań. Jeżeli przedsiębiorstwo posiada zróżnicowany poziom środków 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, wówczas umożliwia to ciągłość 

procesów w przedsiębiorstwie. Występujący w przedsiębiorstwie nadmiar środków 

może być przyczyną wystąpienia dodatkowych kosztów (kosztów magazynowania 

materiałów, kosztów fi nansowych), jak również strat. W przypadku posiadania 

mniejszej ilości środków niż niezbędna ilość, potrzebna do prawidłowego funkcjo-

nowania, przedsiębiorstwo może wpaść w tarapaty fi nansowe, których efektem są 

nieterminowe spłaty zobowiązań. Powstająca w spłacie zobowiązań zwłoka powo-

duje szereg zjawisk pogłębiających tę niekorzystną sytuację. W takim przypadku 

przedsiębiorstwo traci opinię rzetelnego partnera handlowego. Bank w takiej 

sytuacji często domaga się podjęcia szybkich działań zmierzających do poprawy 

sytuacji fi nansowej. Kredyt kupiecki zostanie ograniczony bądź całkowicie cofnięty 

przez dostawców. Jeżeli chodzi o odbiorców, będą oni mieli większe możliwości 

wynegocjowania korzystnych dla siebie warunków płatności lub cen.

Analizując te wszystkie założenia, które mają znaczenie dla efektywności 

ekonomicznej, można sformułować kilka zasad, które korzystnie wpływają na 

obraz przedsiębiorstwa w ujęciu fi nansowym. Umożliwi to zdolność przedsię-

biorstwa do terminowego regulowania zobowiązań, ograniczenie zamrażania 

środków. Zapewni ciągłość w transformacji materiałów w produkty, a później 

danych produktów w należności, jak i należności w gotówkę. Utrzymanie efek-

tywności jest ściśle uzależnione od utrzymania płynności fi nansowej jednostki 

gospodarczej. To z kolei jest związane z zyskiem i z gotówką. Utrzymanie odpo-

wiedniego poziomu gotówki w przedsiębiorstwie powoduje uelastycznienie tego 

przedsiębiorstwa w podejmowaniu działań, wzrost jego zyskowności i rentowności. 

Przedsiębiorca podejmując decyzje, które opierają się na wykorzystaniu kapitału 

obcego w przedsiębiorstwie, automatycznie zwiększa suwerenność tego przedsię-

biorstwa. Mówiąc o efektywności ekonomicznej, należy wspomnieć o skutkach, 

które w przedsiębiorstwie powoduje10:

10  S. Nahotko, Analiza i decyzje fi nansowe w przedsiębiorstwie, Ofi cyna Wydawnicza Ośrodka 
Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1998, s. 32.
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wycofanie wkładów przez współpracowników, –

wprowadzenie gotówkowego systemu rozliczeń przez dostawców, –

wzmocnienie, zabezpieczenie, i podwyższenie oprocentowania kredytu, co  –

spowoduje wzrost kosztów fi nansowych,

wzrost wpływu kapitałodawców na decyzje podejmowane w przedsiębior- –

stwie.

Przedsiębiorstwo nieefektywne ekonomicznie jest przedsięwzięciem gospodar-

czym nieatrakcyjnym na rynku. Utrata przez fi rmę płynności fi nansowej prowadzi 

do wielu negatywnych skutków. Jednym z najostrzejszych skutków braku efek-

tywności jak i braku płynności jest egzekucja generalna lub ogłoszenie upadłości. 

Jest to spowodowane brakiem środków służących na zaspokojenie wierzytelności. 

W takiej sytuacji wszczęte zostaje postępowanie sądowe przeciwko przedsiębior-

stwu, które często prowadzi do likwidacji przedsiębiorstwa.

4. Podstawowe kryteria oceny efektywności ekonomicznej

W gospodarce rynkowej przedsiębiorca inwestuje swój kapitał w działalność 

gospodarczą, oczekując, że będzie osiągał zysk z tej działalności w kwotach więk-

szych niż wynosiłyby odsetki od długoterminowej lokaty tego kapitału w banku. 

Zysk można osiągnąć prowadząc efektywną działalność gospodarczą. Pierwszą 

grupę kryteriów oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstwa stanowi kry-

terium efektywności.

Kupując obiekty majątku trwałego, materiały do produkcji, wypłacając wyna-

grodzenie pracownikom, zaciągając kredyt, płacąc podatki itp. przedsiębiorstwo 

wchodzi w układy płatnicze z innymi podmiotami. Efektywne gospodarowanie 

nie wystarcza do tego, aby przedsiębiorstwo utrzymało ciągłość w swojej dzia-

łalności gospodarczej. Niezbędne obok efektywnego gospodarowania jest takie 

prowadzenie działalności fi nansowej przedsiębiorstwa, aby zachować płynność 

i nie stracić wiarygodności płatniczej. W przypadku zaistnienia znaczących i trwa-

łych trudności płatniczych mogą powstać poważne zakłócenia w stosunkach 

z kontrahentami, pogłębiające zaistniałe trudności. Aby zachować daną płynność, 

należy odpowiednio dostosować strukturę aktywów do pasywów. Z tego można 

wnioskować, że utrzymanie płynności ściśle wpływa na efektywność ekonomiczną 

przedsiębiorstwa.

Osiągnięty zysk lub poniesiona strata są podstawowymi wielkościami do 

oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. Zysk wskazuje na istnienie 
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efektywności, a strata na jej brak. Bezpośredni wpływ na wynik fi nansowy mają 

uzyskane dochody i poniesione koszty. Wraz z zyskiem stanowią one przedmiot 

oceny efektywności ekonomicznej11. Osiągnięcie przez przedsiębiorstwo zysku jest 

podstawowym celem oceny siły dochodowej w oparciu o sprawozdania fi nansowe. 

W związku z tym jedną z podstawowych miar oceny efektywności gospodaro-

wania jest wypracowany przez przedsiębiorstwo zysk. Zjawisko efektywności jest 

szerokim pojęciem, które nie może być w pełni scharakteryzowane przez wielkość 

absolutną, jaką jest zysk. Gdyż ta sama wielkość zysku odniesiona do różnych wielkości 

obrotu lub różnych wielkości zaangażowanego kapitału oznacza różny poziom efek-

tywności12. Dlatego za bardziej precyzyjne kryterium oceny efektywności uznaje 

się zjawisko rentowności przedsiębiorstwa.

Kolejnym elementem, który buduje efektywność w przedsiębiorstwie, jest 

kapitał obrotowy13. W ciągu całego okresu, w jakim działa przedsiębiorstwo, 

możemy zaobserwować częste zmiany kapitału obrotowego, jego zapotrzebowa-

nia, jak i struktury. Wpływają na to zmiany w decyzjach o wielkości zakupów 

surowców i materiałów do produkcji, towarów, jak i sprzedaży wyrobów gotowych. 

Należności, zobowiązania, a co za tym idzie terminy ich realizacji mają również 

wpływ na poziom kapitału obrotowego organizacji. Dlatego też decyzje dotyczą-

ce gospodarowania tym kapitałem muszą być bardzo przemyślane. Im decyzje 

te będą bardziej efektywne, tym przedsiębiorstwo odniesie większy sukces, niż 

koszty związane z tym kapitałem.

Ważną część zasobów przedsiębiorstwa stanowi gotówka i krótkoterminowe 

papiery wartościowe. Należą one do zasobów najbardziej płynnych. Każdy przed-

siębiorca, umiejętnie zarządzając tymi zasobami, jest wstanie znacznie zwiększyć 

dochody fi rmy. Jest to możliwe dzięki funduszom zamrożonym w bieżącej gotów-

ce. Fundusze te nie tworzą żadnych dochodów dla organizacji, co jest powodem do 

ograniczania ich wielkości do racjonalnych rozmiarów. Prawidłowe zarządzanie 

gotówką powinno w konsekwencji doprowadzać do tworzenia innych jej form, 

wykorzystywanych w przedsiębiorstwie. Ponadto gospodarując zasobami gotówki 

w racjonalny sposób, można zminimalizować koszty zaangażowania gotówki 

w przedsiębiorstwie. Utrzymanie pewnego poziomu środków pieniężnych w kasie 

11  A. Kurth, J. Wolf, Bilanzanalyse und Bilanzpolitik, Carl Hanser Verlag, Muenchen-Wien 
1986, s. 219.

12  J. Szczepaniak, Ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań fi nansowych, Ekorno, Łódź 
1994, s. 103.

13  R. Lavaud, Comment mener une analyse fi nanciere, Dynod, Paris 1983, s. 131.
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jak i na rachunku bankowym nie jest zadaniem łatwym, ale jest konieczne dla 

prawidłowego jego funkcjonowania. Jest to wynikiem zapewnienia przedsiębior-

stwu płynności fi nansowej.

Efektywne zarządzanie płynnymi zasobami przedsiębiorstwa może w znacz-

nym stopniu przyczynić się do powiększenia osiąganych przez przedsiębior-

stwo zysków. Wynika to z faktu, iż zamrożony kapitał nie przyczynia się do 

generowania nowych środków pieniężnych, a właściwe dysponowanie gotówką 

ma na celu tworzenie nowych aktywów pieniężnych, ponadto przyczynia się do 

minimalizowania kosztów ich zaangażowania w przedsiębiorstwie. Prawidłowe 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga utrzymania przez nie określonego 

poziomu gotówki operacyjnej. Wynika to bezpośrednio z potrzeby zapewnienia 

płynności fi nansowej przedsiębiorstwa.

Reasumując, utrzymanie odpowiedniego poziomu gotówki operacyjnej jest 

konieczne, aby zapewnić płynność fi nansową. Dostępne środki pieniężne w przed-

siębiorstwie umożliwiają mu nie tylko elastyczność w fi nansowaniu dóbr zaopa-

trzeniowych dostawców, czy też dobrą ocenę zdolności kredytowej przez bank 

i dostawców, ale przede wszystkim są podstawą do efektywnej reakcji w przypadku 

zagrożenia utraty płynności fi nansowej przedsiębiorstwa.

Wnioski

Przedsiębiorstwo należy do znakomitych wynalazków społecznych, służących 

zwiększeniu efektywności działalności gospodarczej14. Mierniki efektywności, 

zwłaszcza księgowe, krytykowane za małą korelację z wartością przedsiębior-

stwa, są jednak miernikami najpopularniejszymi. Sama zaś efektywność, naszym 

zdaniem, mieści się w czynnikach determinujących wartość przedsiębiorstwa. Na 

każdym bowiem etapie rozwoju przedsiębiorstwa sprawne, efektywne zarządzanie 

we wszystkich obszarach biznesowych tworzy jego wartość15. Wartość powsta-

je w wielu obszarach jego działania, których harmonijne, a więc i efektywne 

współgranie tworzy pozycję fi rmy na rynku, doskonałość działania i generuje jej 

rozwój16.

14  T. Dudycz, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005, s. 9.
15  Metody wyceny spółki, praca zbiorowa pod redakcją A. Panfi la i A. Szablewskiego, Poltext, 

Warszawa 2006, s. 19.
16  Zarządzanie wartością organizacji, praca zbiorowa pod redakcją E. Orechwa-Maliszew-

skiej i J. Paszkowskiego, Wydawnictwo WSZFiZ, Białystok 2007, s. 17.
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Zainteresowanie samą problematyką wartości to zjawisko pozytywne. Tema-

tyka ta zasługuje na dalsze badanie prowadzące do postępu metodologii w od-

powiedzi na pojawiające się trudności pomiaru. Dostateczna świadomość istnie-

nia wartości ekonomicznej pozwala skupić się nad czynnikami ją tworzącymi 

i uwzględnić je jako komponenty efektywności ekonomicznej.

THE ECONOMIC EFFECTIVITY OF THE ORGANIZATION 

IN THE CONTEXT OF CONSIDERATIONS OVER THE ECONOMIC VALUE

Summary

Considering over the economic value was passed. One took the discussion 
over chosen problems of the creation of the eff ectiveness of the economic 
organization. One described factors her formative. Was introduced basic 
criteria of the estimation of the economic eff ectiveness.

Translated by Agnieszka Parkitna 
and Patrycja Skóra


