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Streszczenie
W artykule zostały wyróĪnione podstawowe czynniki produktywnoĞci. Stwierdzono, Īe konieczna jest koncepcja produktywnoĞci łącząca wszystkie wysiłki skierowane na produkcjĊ i wyraĪona w postaci wyników. Pokazano, Īe produktywnoĞü jest
powiązana z ekonomicznoĞcią oraz skutecznoĞcią. Wyznaczone podstawowe zadania
wyĪszego kierownictwa przedsiĊbiorstwem.
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1. Wprowadzenie
Wszystkie przedsibiorstwa w gospodarce postindustrialnej na wiecie posiadaj mniej wicej
równy dostp do zasobów. Jedyne co odrónia jedne przedsibiorstwo od drugiego to jako zarzdzania na wszystkich poziomach. Stałe podnoszenie produktywnoci to jedno z głównych zada zarzdzania. Jedno z najtrudniejszych, bo produktywno przedsibiorstwa oznacza ten
bilans pomidzy wszystkimi czynnikami produkcji (materialnymi, finansowymi, ludzkimi,
informacyjnymi i innymi), który daje najwiksz produkcj przy najmniejszych wysiłkach.
2. Czynniki produktywnoci
Wzrostu produktywnoci we współczesnej gospodarce nie mona osign poprzez wysiłki
fizyczne, lecz odwrotnie jeli jest to wynikiem ich skrócenia lub zamiany. Wyróniamy podstawowe czynniki produktywnoci [1]. Po pierwsze zamiana fizycznej pracy na umysłow.
W wyniku tego decydujcy wpływ na produktywno maj nie pracownicy fizyczni a umysłowi
(knowledge workers) – menederowie, specjalici, technicy. Podstawowym czynnikiem rozwoju
współczesnej gospodarki jest norma „skupienia umysłów” i tempo w jakim pastwo produkuje
ludzi posiadajcych wykształcenie, wyobrani, zdolnoci teoretyczne i analityczne.
Szybkie unowoczenienie techniki, skupienie informacji i zada przewiduje nieprzerwan nauk i podniesienie kwalifikacji personelu. Na podstawie zachodnich opinii dzi połowa wiedzy
starzeje si w przecigu 3-5 lat. Kolejnym problemem jest zagwarantowanie masowej wiedzy
komputerowej.
Nastpny czynnik to czas. Nie ma nic bardziej nieproduktywnego od postoju, zatrzymania
działania drogiego sprztu lub wysoko opłacanych i zdolnych ludzi.
Nieproduktywnymi mog by zarówno próby pracy w zbyt małej fabryce na trzy zmiany, na
starym lub zuytym sprzcie. Najbardziej produktywny (lub odwrotnie: nieproduktywny) czas to
czas samego menedera.
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Produktywno jest take funkcj bilansu pomidzy rónymi kombinacjami jednych
i tyche zasobów. Na przykład rónica w dochodzie od rónych asortymentowych moliwoci
rzadko jest proporcjonalna w stosunku do wydatków produkcyjnych. Przedsibiorstwo produkujce stał ilo towarów z niezmiennych materiałów, charakterystycznych i bezporednich oraz
porednich wydatków na prac, moe zarówno wzbogaci si jak i splajtowa w zalenoci od
moliwoci asortymentowej.
Jest take wany czynnik, który nazywaj kombinacj procesów produkcyjnych. Co jest
bardziej produktywne dla przedsibiorstwa – kupi w detalu lub wyprodukowa samemu, wykona konieczn produkcj samemu lub zleci jej zleceniobiorcy, sprzedawa j pod własn mark
handlow poprzez własn sie handlow lub wykorzysta usługi niezalenych hurtowni?
Na koniec produktywno silnie zaley od organizacyjnej struktury zarzdzania przedsibiorstwem. Brak konkretnej organizacji wymusza na menederach, e zamiast twórczej pracy,
marnuj oni czas na wyjanienia tego co inni powinni wykonywa.
Bardzo wane jest nie tylko okrelenie produktywnoci obejmujcej wszystkie wpływajce na
ni czynniki, ale i stawi cele podnoszenia produktywnoci, które brałyby pod uwag wszystkie
czynniki. Potrzebne zasoby pozwalaj rozliczy produktywne i „pasoytnicze” administracyjne
wydatki, ocenia jak wpływaj na produktywno przedstawione powyej czynniki. W adekwatnych pomiarach produktywnoci jest zapotrzebowanie zarówno na menedment jak i na gospodark w całoci. Ich niedostateczno to najwikszy minus w statystyce ekonomicznej, powanie
osłabiajcy polityk gospodarcz.
Za prac produkcyjn uwaa si prac pracowników obsługujcych sprzt i maszyny oraz
tworzcych produkcj. Do pracy nieprodukcyjnej zalicza si prac wszystkich osób, które nie
obsługuj wyposaenia, ale wnosz wkład w produkcj. Tak prac jest np. mało produkcyjna
praca sprztaczek, tradycyjnie wysokokwalifikowana praca narzdziowców, wykształconych pracowników przemysłowych: mistrzów, technologów, kontrolerów. Na kocu do „wydatków administracyjnych” (termin ten jest zrozumiały sam w sobie jako moralna dezaprobata) dołczaj najbardziej produktywne zasoby ludzkie: menederów, badaczy, projektantów, ekonomistów planowania, nowatorów itp.
Koncepcja produktywnoci, która rozumie, e fizyczna praca jest jedynym produktywnym wysiłkiem jest beznadziejnie przestarzała. Konieczna jest koncepcja produktywnoci
łczca wszystkie wysiłki skierowane na produkcj i wyraona w postaci wyników.
Nawet taka koncepcja bdca znacznym krokiem do przodu bdzie nie adekwatna jeli wysiłki bd ograniczone poprzez rodzaje działalnoci mierzone w formie konkretnych bezporednich
wydatków.
3. Efektywno produkcji
Pojcie produktywnoci jest cile powizane z innymi gospodarczymi wskanikami, wród
których szczególne znaczenie ma ekonomiczno (efficiency) oraz skuteczno lub aktywne
działanie (effectiveness). Oba te wyrazy na jzyk polski tłumacz si jako efektywno .
Chocia teraz s wystarczajco konkretne wyznaczniki, w szerokim rozumieniu efektywno
oznacza zwikszenie produkcji, zmniejszajc jednoczenie wydatki na proces produkcyjny.
Jeeli zwróci uwag menedmentu na ograniczenie wydatków i tym samym podwyszenie
efektywnoci wykorzystania posiadanych zasobów to mona powiedzie, e jest to działanie eko-
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nomiczne. Jeeli uwaga zwrócona jest na moliwoci tworzenia rynku, poprawy ekonomicznych
statystyk i jakoci towarów itp., tym samym zwiksza si aktywne działanie przedsibiorstwa.
Mówic o efektywnoci naley wymieni H.Emersona, który z efektywnoci uczynił prawdziw filozofi oraz sformułował 12 zasad fundamentalnych efektywnoci [2]. Oto te zasady:
Konkretne wyraenie ideałów, znaczenie których dla praktycznej pracy organizacji trudno
przeceni. Kierownicy powinni uwiadamia swoich pracowników o przeznaczeniu swojej organizacji. Tylko wtedy przedsibiorstwo moe osiga wysoki stopie efektywnoci.
Zdrowy sens, bez którego przedsibiorstwo nie ma szans na efektywn prac. Przykładem
współczesnego menedmentu jest działajcy w wielu amerykaskich firmach program optymalizacji technologii produkcyjnej, w której cele organizacji, jej struktura i zdrowy sens znajduj
wspólne zastosowanie przy rozwizaniu problemów produkcji przemysłowej.
Porady ekspertów, jest to rola personelu specjalistów technicznych w pracy organizacji. W
miar komplikacji zarzdzania kierownik musi coraz czciej zwraca si o pomoc do ekspertów
technicznych, gdy aden kierownik nie jest od razu specjalist we wszystkim, co jest niezbdne
do sukcesywnego prowadzenia spraw.
Dyscyplina. Osignicie ogólnych ideałów poprzez prac w organizacji zdyscyplinowanej
odbywa si przewanie w formie współpracy. Za Emersonem, współpraca to nie zasada, ale jej
brak – to ju przestpstwo.
Uczciwe prowadzenie spraw. Jednym z najbardziej skomplikowanych i najtrudniejszych
problemów do rozstrzygnicia w sprawach tworzenia klimatu właciwych relacji jest nieumiejtno dotrzymywania równowagi pomidzy wynagrodzeniem a produktywnoci. System wynagrodze powinien by taki aby jego poziom był do przyjcia w dniu dzisiejszym i stwarzał nadziej na lepsze jutro.
Prowadzenie bezporedniego, adekwatnego i stałego obliczenia. Tylko poprzez analiz
produktywnych wskaników ( normatywów, cen, stawek wynagrodzenia itp.) meneder moe
prawidłowo ocenia realny poziom efektywnoci oraz okreli poziom efektywnoci w porównaniu z istniejcymi normami.
System dyspozytorski – to aspekt planowania, który przewiduje si w kalendarzu planowania
czasu i wydatków podobnie do rozkładu jazdy pocigów.
Standardy i grafiki, jest to zaplanowany wybór regulaminów, norm i przepisów ogólnie
przyjtych w wyznaczonej sferze działalnoci.
Warunki standardowe. Techniczne metody i empiryczne przepisy powinny odpowiada
współczesnemu poziomowi produkcji.
Standaryzacja operacji, które gwarantuj uzyskanie wysokich wyników. W tym wypadku
dla osignicia wysokiej efektywnoci niezbdne s odpowiednie umysłowe zdolnoci i organizacyjne nawyki pozwalajce połczy swoje działania ze standardowymi przepisami.
Normatywy i praktyczne instrukcje wspomagaj nauk personelu organizacyjnego oraz
stopniowego udoskonalenia zada.
Wynagrodzenie za efektywn prac to przyznanie efektywnoci w miejscu pracy w zakresie
odpowiedzialnoci pracownika. Adekwatny system wynagrodze pozwala pracownikowi uwiadamia sobie ile jego praca znaczy dla przedsibiorstwa.
Gdy wszystkie te wymienione zasady funkcjonuj równoczenie straty mog by zminimalizowane. Równie odwrotnie, nie moemy mówi o efektywnoci jeli w danym przedsibiorstwie
funkcjonuj niejasne zasady lub nie ma ich wcale. Trzeba je zna i zastosowywa w realnych
sytuacjach.
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4. Wysze kierownictwo przedsibiorstwa
Wszystkie działy zarzdzania przedsibiorstwem zajmuj si zwykle jednym lub dwoma konkretnymi funkcjonalnymi zadaniami. Jedyny wyjtek to wysze kierownictwo przedsibiorstwa ( z
ang. top management team - to grupa wyszego kierownictwa), które nie posiada jednego zadania.
Zawsze s to zadania połczone:
Przemylenia dotyczce misji przedsibiorstwa, tj. odpowied na pytania: „na czym polega
nasz biznes?” i „jak powinien wyglda nasz biznes?”. Zadanie to wyznacza cel w postaci opracowania strategii i podjcia decyzji co do przyszłych wyników. Moe tego dokona tylko organ
spogldajcy na przedsibiorstwo jak na cało, zdolne zbilansowa zapotrzebowanie i moliwoci
oraz skierowa zasoby ludzkie, finansowe i inne na osignicie zamierzonych wyników.
Ustalenie standardów działalnoci i zachowa w przedsibiorstwie ( „u nas tak si nie robi”), likwidacja rozbienoci pomidzy tym co powinno oficjalnie wykona przedsibiorstwo, a
tym co faktycznie wykonuje. Organ wyznaczajcy wartoci i perspektywy przedsibiorstwa powinien spoglda i rozumie przedsibiorstwo jako cało.
Organizacja efektywnego współdziałania ludzi, do tego naley przemyle struktur organizacyjn zarzdzanie przedsibiorstwem dzi i jutro, rozpatrywa przedsibiorstwo w całoci.
Zachowanie wyszego kierownictwa, jego przekonania i wartoci daj przykład całemu przedsibiorstwu i napawaj dum i szacunkiem kadego pracownika.
Pozyskanie i utrzymanie współpracy z klientami i dostawcami, z inwestorami i pa stwowymi instytucjami. Współpraca ta wpływa na wyniki pracy przedsibiorstwa i zostaje ustalona przez osoby odpowiedzialne za całe przedsibiorstwo i mogce by jego upowanionymi
przedstawicielami.
Zarzdzanie przedsibiorstwem w ekstremalnych lub nadzwyczajnych warunkach, kiedy
powstaje konieczno aby najbardziej dowiadczone i odpowiedzialne osoby zakasały rkawy i
wziły si za prac.
Na kocu, przedstawienie przedsibiorstwa na wszelkich ceremoniach – przyjciach, prezentacjach, witach i innych przedsiwziciach.
Idealnego modelu kierownictwa wyszego szczebla nie ma. Powinni oni pracowa uwzgldniajc specyfik przedsibiorstwa. Kierowanie na wysokim szczeblu to zadanie raczej dla grupy
ni dla jednej osoby. Rzadziej potrzebne s cztery charakterystyki osób: człowiek mylcy,
człowiek czynu, człowiek psycholog, człowiek publiczny. W prawidłowo działajcym zespole
wyszego szczebla punktem wyjciowym powinna by analiza postawionych przed nim zada.
Kade z tych zada powinno by przedstawione osobie, która ponosi za nie bezporedni i całkowit odpowiedzialno. Odpowiedzialno ta powinna by zgodna z charakterystyk osobowoci i
kwalifikacji członków zespołu.
Kierownictwo wyszego szczebla winno akceptowa twarde wymogi. Nie jest to proste strukturalnie. Nie bdzie kierownictwo dobrze pracowa tylko dlatego, e jego członkowie sympatyzuj
midzy sob. Członkowie kierowniczej grupy mog si nawzajem nie lubi, nawet nie mie do
siebie nawzajem szacunku, ale nie powinni negatywnie o sobie si wypowiada. Poza naradami
publicznymi nie powinni wypowiada zda krytycznych wobec siebie, ponia czy te chwali
jeden drugiego. Dostosowanie si do tej zasady to zadanie kapitana druyny, który powinien tego
obowizkowo przestrzega. Kapitan powinien by nie kierownikiem, ale liderem. Jest on niezbdny równie dlatego, by w krytycznym momencie wzi odpowiedzialno na siebie.
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Kady członek druyny kierownictwa wyszego szczebla odpowiada za wyznaczony zakres i
posiada w nim decydujce zdanie. Podwładni nie mog zaskara jego decyzji do pozostałych
członków kierownictwa. Nikt nie powinien podejmowa decyzji nie nalecych do zakresu jego
kompetencji. Najlepiej jeli członkowie druyny nie bd w ogóle wypowiada si na tematy bdce poza zakresem ich obowizków. Jednoczenie kady z członków kierownictwa wyszego
szczebla wystpuje w imieniu całej druyny. W innym przypadku zaczynaj si intrygi.
S jednak decyzje, które powinny by podejmowane wspólnie lub w skrajnych okolicznociach omawiane zespołowo – tylko cał druyn. To powinno da odpowiedzi na pytania: „na
czym polega nasz biznes?” i „jak powinien wyglda nasz biznes?”. Wspólnie omawia si
wane inwestycje i zasadnicze kwestie personalne, a take zaprzestanie lub wznowienie produkcji
istotnych wyrobów.
Rozwizywanie zada kierownictwa wyszego szczebla wymaga systematycznej i intensywnej wymiany informacji pomidzy członkami druyny. Ilo zada i rozwizanie kadego z nich
wywieraj wpływ na działalno przedsibiorstwa. Z drugiej za strony naley poinformowa
kadego członka kierownictwa wyszego szczebla o koniecznoci samodzielnego działania w
ramach swoich obowizków, natomiast oni powinni dołoy wszelkich stara aby informowa
swoich kolegów o swojej działalnoci.
Kierownictwo wyszego szczebla przedsibiorstwa to dyrektor i jego zastpcy - osoby zwykle
bardzo odpowiedzialne, nacechowane siln wol i rozsdnym egoizmem. Staraj si oni zawsze
spełni oczekiwania postawione im podczas rekrutacji. Spoczywa na nich wysoka odpowiedzialno za wszystko co si wydarzy, chocia naprawd s takimi samymi ludmi jak inni.
Przede wszystkim dyrektor. Zwykle nie jest on dostatecznie kompetentny we wszystkim co
dotyczy finansów, planowania, wynagrodzenia, ksigowoci. Kariera dyrektora zwykle przebiega
na szczeblu technicznym: mistrz, kierownik działu i hali, kierownik oddziału produkcyjno–
spedycyjnego, główny inynier i w kocu dyrektor. Wysłuchujc rónych zda swoich „funkcjonalnych” nie jest on w stanie w sposób szczególny zrozumie treci stawianych problemów, nie
ma ani czasu ani kwalifikacji do zrozumienia tych problemów. Jednak kompetencje „funkcjonalnych” nie zawsze s właciwe i mog one bardzo powanie „podłoy” dyrektora. W kocu dyrektor zaczyna podejmowa decyzje sił woli i póniej okazuje si jedynym winnym.
W praktyce dyrektorzy przedsibiorstw maj konflikty z głównymi ksigowymi. Jest to zwizane z tym, e bardzo wiele zasad przewidzianych przepisami jest niemoliwe do wykonania i
dyrektorzy, szczególnie młodzi s zmuszeni narusza je, za co przewidziane s powane sankcje
nawet karne. Główni ksigowi nie odpowiadaj za prac przedsibiorstwa i nie przejmuj si tym
jeli na podstawie zapisów finansowych przedsibiorstwo zostanie sparaliowane. Stary i dowiadczony dyrektor docenia warto spokojnego ycia i stara si mniej łama przepisy, ale za to
traci inicjatyw kierowania przedsibiorstwem.
Dyrektor i kierownicy produkcyjni (liniowi) uwaaj, e przedsibiorstwo opiera si na realnej pracy, tj. na konkretnej pracy wykonywanej w hali produkcyjnej. Pisanie papierków to zadanie personelu zarzdzajcego. Jeli realna praca jest wykonywana, to ekonomici funkcjonuj
tylko dlatego, aby w sprawozdaniu znajdował si niezbdny procent wykonania planu. Jeli
w dokumentach nie mona uzyska niezbdnego procentu wykonania planu to znaczy, e ekonomici s niekompetentni. Kiedy okazuje si, e od tego jak ekonomici pisz swoje dokumenty,
moe lepiej i realna praca to dla dyrektora jest najwikszym objawieniem.
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5. Podsumowanie
Nawet najzdrowsze przedsibiorstwo moe upa , jeeli nie bdzie przywizywa dostatecznej wagi do efektywnoci. Nawet najbardziej ekonomiczne przedsibiorstwo nie moe
funkcjonowa jeli produkuje zbdne produkty czyli przy braku skutecznoci. Skuteczno
jest podstaw sukcesu. Ekonomiczno jest podstawowym warunkiem przeycia po osigniciu
sukcesu.
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PRODUCTIVITY AND EFFICIENCY OF THE ENTERPRISE

Summary
The paper presents basic factors of productivity. It is stated that there is necessity of adaptation of the productivity concept included all efforts for production and
its effects. There is proved that productivity is connected with economicalness and
effectiveness. The basic tasks of enterprise management staff were pointed.
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