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System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania 
małych i średnich przedsiębiorstw

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych 
w celu rozpoznania relacji między systemem pomiaru efektywności a efektyw-
nością funkcjonowania MSP. Na podstawie analizy czynnikowej wyróżniono trzy 
wymiary systemu pomiaru efektywności. Do oceny efektywności funkcjonowania 
przyjęto wskaźnik McKenzie. W badaniach wykorzystano analizę korelacji Pear-
sona i Spearmana oraz zbudowano modele regresji liniowej wielorakiej. Przepro-
wadzone badania wskazały, że największa zależność występuje między wymiarami 
systemu pomiaru efektywności: Wszechstronność – integracja, Wszechstronność 
– elastyczność oraz Orientacja strategiczna − efektywność MSP wyrażona wskaź-
nikiem McKenzie. Można stwierdzić, że w praktyce przedsiębiorstwa osiągające 
wyższy poziom tych wymiarów prawdopodobnie osiągają większą efektywność. 
Wobec powyższego proponuje się kadrze zarządzającej zwrócenie szczególnej 
uwagi na wskazane wymiary systemu pomiaru efektywności. 

Słowa kluczowe: system pomiaru efektywności, efektywność funkcjonowania, MSP.

Kody JEL: L25, D22

Wstęp 

Proces globalizacji doprowadził do dynamicznego wzrostu konkurencji na rynku, sta-
wiając przedsiębiorców przed nowymi, znacznie trudniejszymi zadaniami. Wzrost inten-
sywności i złożoności otoczenia oraz jego niestabilność powodują zwiększenie niepewności 
przy podejmowaniu decyzji. Przedsiębiorstwa, niezależnie od ich rozmiaru i rodzaju pro-
wadzonej działalności, poszukują okazji, aby zdobyć przewagę konkurencyjną. W związku 
z tym koncentrują się na wdrożeniu nowych narzędzi i metod zarządzania, wspierających 
ich konkurencyjność. Efektywność przedsiębiorstw jest ściśle powiązana z konkurencyjno-
ścią (Folan, Browne 2005). Systemy pomiaru efektywności, wykorzystujące różnego rodza-
ju wskaźniki, są powszechnie używane w procesach zarządzania i podejmowania decyzji do 
oceny poziomu realizacji celów przedsiębiorstwa. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają podstawową rolę we wszystkich rozwi-
niętych gospodarczo krajach. Są źródłem nie tylko powstawania nowych miejsc pracy, 
ale także nowych produktów, procesów i rynków. Wywierają ogromny wpływ na wzrost 
PKB (Czajkowska 2009). Firmy tego sektora potrafią lepiej zaspokoić gusty konsumentów 
i szybciej reagować na potrzeby rynku. Cechują je duża elastyczność i predyspozycje do 
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zdobywania nisz rynkowych, dzięki czemu wzmacniają konkurencyjność na rynku (Drab-
Kurowska, Sokół 2010). 

Mimo wyraźnego wzrostu wdrażania i stosowania systemów pomiaru efektywności, 
w literaturze przedmiotu nie znaleziono badań traktujących o relacji między systemami po-
miaru efektywności a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dla wypełnienia tej luki podjęto się zbadania tej zależności. 

Pomiar efektywności 

Efektywność organizacji jest jednym z najbardziej znaczących pojęć w badaniach em-
pirycznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Nie istnieje jedna, uniwersalna i powszechnie 
akceptowalna teoria efektywności organizacji, nie ma również żadnej uniwersalnej definicji, 
ani zestawu kryteriów służących do jej mierzenia. Przyjmując za Druckerem (1995), efek-
tywność to stopień realizacji celu. Zgodnie z teorią organizacji, efektywność jest nadrzędną 
kategorią w stosunku do podrzędnych pojęć, takich jak: wydajność, produktywność, rentow-
ność, skuteczność, sprawność, a nawet racjonalność (Skrzypek 2012). Efektywność można 
rozumieć jako relację nakład-efekt, umiejętność szybkiego przystosowywania się do zmian, 
narzędzie pomiaru skuteczności i sprawności działania, szybkość reakcji na wyzwania rynku 
oraz miarę zdolności organizacji do realizacji strategii i urzeczywistniania celów (Skrzypek 
2012). Już pierwsi teoretycy zarządzania argumentowali, że efektywną organizacją jest ta, 
która realizuje swoje cele (Barnard 1938). „Efektywność to termin w ekonomii opisujący 
performance organizacji, określający jak dobrze organizacja radzi sobie z realizacją celu, 
do którego realizacji została powołana” (Skrzypek 2012). Efektywność ekonomiczna wyra-
ża „rezultat działalności podmiotu gospodarczego lub określonego przedsięwzięcia, będący 
wynikiem relacji uzyskiwanych efektów do poniesionych nakładów” (Penc 1997). Stanowi 
ona podstawowe, ale niewystarczające narzędzie pomiaru dokonań organizacji.

W rozważaniach na temat wyników organizacji często naprzemiennie stosuje się pojęcia 
„efektywność organizacyjna” i „efektywność funkcjonowania organizacji”. Dla rozróżnie-
nia tych dwóch pojęć należy przyjąć za Bratnickim i Ząbkowską (2010), iż efektywność 
funkcjonowania organizacji (organizational performance) obejmuje obszary osiągnięć fir-
my, takie jak: wynik finansowy (zysk, zwrot aktywów, zwrot inwestycji itd.), funkcjonowa-
nie produktu na rynku (sprzedaż, udział w rynku itd.) i stopa zwrotu dla udziałowców (TSR, 
ekonomiczna wartość dodana itd.). Efektywność organizacyjna (organizational effective-
ness) z kolei obejmuje zarówno efektywność funkcjonowania, jak i wiele wewnętrznie osią-
ganych wyników powiązanych z działaniami operacyjnymi oraz zewnętrznymi wyznaczni-
kami. Według Dyducha (2013) „ważne jest, aby mówiąc o efektywności funkcjonowania 
organizacji wskazywać na wyniki o charakterze ilościowym (wielkość sprzedaży, zyskow-
ność, ROA, ROE itp.) oraz o charakterze jakościowym (skuteczność, efekty pracy, zadowo-
lenie klientów i pracowników, innowacyjność, kultura organizacyjna)”.

Kilku autorów wskazuje połowę lat 80. ubiegłego wieku jako moment kryzysu w pomia-
rze efektywności, nawiązując tym samym do tradycyjnych i współczesnych podejść (Olsen 
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i in. 2007; Burgess, Ong, Shaw 2007;, Kennerley, Neely 2003). W tradycyjnym podejściu 
miary efektywności były już niewystarczające w zarządzaniu organizacjami konkurującymi 
na współczesnych rynkach, ponieważ skupiały się tylko na kwestiach finansowych, w bar-
dzo małym stopniu odnosiły się do przyszłej efektywności, obejmowały krótki czas, były 
nastawione bardziej na wnętrze organizacji (niż na czynniki zewnętrzne), tylko w małym 
stopniu uwzględniały kwestie konkurentów i klientów, brakowało im nastawienia na strate-
gię, utrudniały innowacje, wynikały z działań, co powodowało niewielki wgląd w to, w jaki 
sposób pewna efektywność została osiągnięta lub w jaki sposób mogłaby być poprawiona 
(Olsen i in. 2007; Medori, Steeple 2000).

„Pomiar efektywności odnosi się do całego zbioru narzędzi służących praktycznym 
procesom projektowania, wdrażania i wykorzystywania prawidłowych miar i wskaźników 
oceny. Przydatność danej koncepcji, metody czy techniki jest nieodłącznie związana ze sto-
sowaną przez decydenta mapą sukcesu ze zrealizowaną strategią w tle, która uzasadnia, 
dlaczego sformułowane cele są ważne oraz w jaki sposób strategia będzie urzeczywistniana. 
Współczesne myślenie o pomiarze efektywności nie może uciec od dużej wagi strategicznej 
składników niematerialnych oraz od potrzeb i oczekiwań interesariuszy” (Gębczyńska 2013, 
za Bratnicki 2009).

Dogłębna analiza literatury przedmiotu pokazuje, że nie ma porozumienia co do sposobu 
definiowania systemu pomiaru efektywności i jego głównych właściwości. Jedną z najpo-
pularniejszych definicji jest ta zaproponowana przez Neelyego (1998), który opisuje system 
pomiaru efektywności jako zestaw miar, używanych do ilościowego wyrażenia sprawności 
i skuteczności przeszłych działań oraz zbieranie, zestawianie, sortowanie, analizowanie, in-
terpretację i rozpowszechnianie odpowiednich danych. Pillai, Joshi, Rao (2002) twierdzą, że 
system pomiaru efektywności jest niezbędny do wyrażenia potrzeb i oczekiwań wszystkich 
inetersariuszy. Utrzymują również, że dla zapewnienia braku konfliktów, sporów i obwinia-
nia siebie nawzajem, efektywność pod kątem zaspokojenia potrzeb interesariuszy musi być 
regularnie mierzona i oceniana. Tapinos, Dyson i Meadows (2005) twierdzą, że systemy 
pomiaru efektywności odgrywają kluczową rolę w przełożeniu strategii na działania. 

System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych 
i średnich przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych 

Badania zostały przeprowadzone wśród 89 śląskich MSP zrzeszonych w RIG w Katowicach. 
Do doboru próby posłużył dobór celowy (Rószkiewicz 2002; Sztumski 2005). Materiał 
empiryczny został zebrany w drodze wywiadu z właścicielami/menadżerami kadry zarzą-
dzającej tych przedsiębiorstw, który został przeprowadzony ściśle na podstawie wcześniej 
przygotowanego kwestionariusza. Na początku, na grupie 17 respondentów (właścicieli/me-
nadżerów kadry zarządzającej MSP), przeprowadzono badania pilotażowe, których celem 
była ocena wartości kwestionariusza pod kątem tego, czy zawarte w nim pytania wywołują 
odpowiedzi istotne (Lutyński 1972). 
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W pierwszym etapie badań empirycznych, na podstawie analizy czynnikowej, wyróż-
niono trzy wymiary systemu pomiaru efektywności (I) Wszechstronność, (II) Prawidłowość 
funkcjonowania systemu, (III) Orientacja strategiczna. Wymiar pierwszy − Wszechstronność, 
podzielono na cztery podwymiary, którym nadano następujące nazwy: 1) Integracja,  
2) Wewnętrzne – zewnętrzne, 3) Elastyczność, 4) Wielopoziomowość (Gębczyńska 2016). 

W przeprowadzonych badaniach empirycznych zmienną zależną stanowiła efektyw-
ność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Do oceny efektywności funkcjonowania małych 
i średnich przedsiębiorstw przyjęto syntetyczny wskaźnik McKenzie (1996). Wskaźnik 
McKenzie, obliczany jako iloraz zysku brutto i przychodów ze sprzedaży netto, wykorzy-
stywany jest do pomiaru efektywności przedsiębiorstw dowolnych rozmiarów i działających 
w różnych branżach. Co istotne, przy ocenie bieżącej efektywności, konstrukcja wskaźnika 
McKenzie wyklucza wpływ opodatkowania na jego poziom.

Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie relacji między systemem pomia-
ru efektywności a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, dla-
tego też na początku przeprowadzono analizę korelacji Pearsona oraz analizę korelacji 
Spearmana pomiędzy wymiarami systemu pomiaru efektywności a wskaźnikiem McKenzie. 
Przeprowadzona analiza wykazała, iż między wskaźnikiem McKenzie a wymiarami syste-
mu pomiaru efektywności istnieją wyraźne korelacje dodatnie (por. tabela 1).

Tabela 1
Wyniki analizy korelacyjnej pomiędzy wymiarami systemu pomiaru efektywności 
a efektywnością małych i średnich przedsiębiorstw

WYMIARY SYSTEMU POMIARU EFEKTYWNOŚCI

EFEKTYWNOŚĆ MIERZONA
wskaźnikiem J. McKenzie

Korelacja Pearsona Korelacja Spearmana

1) Orientacja strategiczna 0,579** 0,585**

2) Prawidłowość funkcjonowania systemu 0,436** 0,419**

3) Wszechstronność 0,722** 0,734**

3a) Wszechstronność- integracja 0,724** 0,726**

3b) Wszechstronność- wewnętrzne - zewnętrze 0,691** 0,689**

3c) Wszechstronność-elastyczność 0,701** 0,702**

3d) Wszechstronność-wielopoziomowość 0,672** 0,690**

* Korelacja na poziomie istotności 0,05.
** Korelacja na poziomie istotności 0,01.
Źródło: opracowanie własne.

Przeprowadzone badania empiryczne wskazują, że największy wpływ na efektyw-
ność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw mierzoną wielkością wskaźnika 
McKenzie mają wymiary Wszechstronność – integracja i Wszechstronność – elastyczność. 
Stosunkowo wysoka zależność występuje również pomiędzy wskaźnikiem McKenzie, 
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a takimi wymiarami jak: Wszechstronność – wewnętrzne – zewnętrzne, Wszechstronność 
– wielopoziomowość oraz Orientacja strategiczna. Stosunkowo najniższy wpływ na efek-
tywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw ma wymiar: Prawidłowość 
funkcjonowania systemu.

W dalszej części analizy, dla dokładnego określenia możliwie równoczesnego wpływu 
poszczególnych wymiarów zmiennych niezależnych na efektywność funkcjonowania ma-
łych i średnich przedsiębiorstw oraz dla potwierdzenia, który z wymiarów ma najsilniej-
szy wpływ, zbudowano modele regresji liniowej wielorakiej wymiarów systemu pomiaru 
efektywności, których wartość stworzono przez średnią odpowiedzi na pytania wchodzące 
w skład danego wymiaru oraz wskaźnika McKenzie. W analizie zależności zachodzących 
między systemem pomiaru efektywności a efektywnością małych i średnich przedsiębiorstw, 
wymiary pełniły funkcję zmiennych objaśniających (niezależnych), efektywność natomiast 
zmiennej objaśnianej (zależnej). Do analizy wykorzystano automatyczną metodę selekcji 
modelu − metodę krokową (stepwise), stanowiącą połączenie metod selekcji postępującej 
(forward selection) i eliminacji wstecznej (backward elimination)

Zastosowanie metody krokowej wstecznej, jako metody selekcji modelu, pozwoliło na 
uzyskanie optymalnej kombinacji zmiennych objaśniających, to znaczy wyłonienie zmien-
nych objaśniających, które mają największy wpływ na zmienną objaśnianą, czyli efektyw-
ność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, mierzoną wielkością wskaźnika 
McKenzie i najwyższy poziom istotności statystycznej (Nurosis 1993). W wyniku estymacji 
funkcji liniowej regresji wielorakiej metodą krokową wsteczną otrzymano cztery mode-
le regresji. Pierwszy model, tłumaczący 37% zmienności zmiennej zależnej – wskaźnika 
McKenzie, obejmuje wszystkie (sześć) wymiary systemu pomiaru efektywności, natomiast 
z następnych kolejno usuwano wymiary opierając się m.in. na kryterium istotności staty-
stycznej. Wartość współczynnika regresji wielorakiej wynosi 0,609, co wskazuje na bardzo 
silne korelacje między wymiarami systemu pomiaru efektywności a wskaźnikiem McKenzie. 
W modelu tym tylko dwa z wyodrębnionych empirycznie wymiarów były istotne staty-
stycznie, to jest: Orientacja strategiczna i Wszechstronność – integracja. Podobnie sytuacja 
kształtowała się w modelu drugim i w modelu trzecim, przy czym w każdym z nich elimi-
nowano kolejne zmienne. Model czwarty, obejmujący już tylko trzy zmienne niezależne, 
wyjaśnia nieco niższy procent (33,4%) całkowitej zmienności zmiennej zależnej – wskaź-
nika McKenzie. Wartość współczynnika regresji wielorakiej wyniosła 0,578, co świadczy 
o wysokiej korelacji pomiędzy wymiarami: Orientacja strategiczna, Wszechstronność-
integracja i Wszechstronność wielopoziomowość a wskaźnikiem McKenzie.

W kolejnym etapie przeanalizowano kształtowanie się tych zależności z uwzględnieniem 
okresu istnienia przedsiębiorstwa, średniego poziomu zatrudnienia oraz z podziałem ze wzglę-
du na rodzaj prowadzonej działalności wg EKD. W tym celu również zbudowano modele 
analizy liniowej regresji wielorakiej i zastosowano metodę automatycznej selekcji zmiennych 
− metodę krokową wsteczną. Przeprowadzona analiza wskazuje, że ewentualny wpływ okresu 
istnienia przedsiębiorstwa, poziomu zatrudnienia i rodzaju prowadzonej działalności na za-
leżność między wymiarami systemu pomiaru efektywności i efektywnością funkcjonowania 
przedsiębiorstwa jest nieistotny statystycznie i zmienne te zostały kolejno wyeliminowane, co 
skutkowało tym, że żaden z końcowych modeli nie zawierał tych zmiennych.
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Konkludując, na podstawie wyników przeprowadzonych badań empirycznych należy 
wskazać potwierdzenie występowania zależności między systemami pomiaru efektywności 
a efektywnością funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Największa zależność 
występuje między wymiarami: Wszechstronność – integracja, Wszechstronność – elastycz-
ność oraz Orientacja strategiczna a efektywnością funkcjonowania wyrażoną wskaźnikiem 
McKenzie. 

Warto podkreślić, że mimo iż wymiar Prawidłowość funkcjonowania systemu w zbu-
dowanych modelach liniowej regresji wielorakiej był zmienną kolejno eliminowaną i nie 
znalazł się ani razu w ostatnim modelu, należałoby jednak zadbać o kilka charakteryzują-
cych go praktyk, mających przełożenie na udoskonalenie jego funkcjonowania i ułatwienie 
całego procesu pomiaru. Należą do nich m.in.: regularne przeglądanie systemu; zdefiniowa-
nie i uregulowanie procesów i częstotliwości zbierania i przetwarzania informacji, ich jasne 
i formalne przedstawienie pracownikom oraz zainwestowanie w oprogramowanie kompute-
rowe wspomagające wymienione procesy.

Podsumowanie

Rozwój każdego przedsiębiorstwa powiązany jest z przyszłymi możliwościami, ryzy-
kiem i niepewnością. W związku z tym zdolność przedsiębiorstwa do generowania zysków, 
uzyskania i utrzymania przewagi konkurencyjnej oraz przetrwania zależy od umiejętności 
kadry zarządzającej do wdrożenia i wykorzystania nowoczesnych metod i narzędzi zarzą-
dzania. Celem pomiaru efektywności nie powinno być dostarczenie dokładnych, jedno-
znacznych liczb, mówiących wszystko co chcemy wiedzieć, ale raczej dostarczenie wiary-
godnych, znaczących informacji, które pozwolą na udoskonalenie podejmowanych decyzji 
(Kaydos 1999), co wraz z wdrożeniem odpowiedniego systemu pomiaru efektywności staje 
się nieodzownym elementem w dokonywaniu wyborów strategicznych w warunkach nie-
pewności. Dlatego, jeżeli przedsiębiorstwa są świadome znaczenia pomiaru efektywności 
i jego wpływu na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w długim czasie, kluczowe i decy-
dujące dla nich jest zrozumienie, w jaki sposób system pomiar efektywności powiązany 
z praktykami zarządzania pomaga w udoskonalaniu efektywności. 

Opierając się na konkluzjach empirycznych, należy podkreślić, że największy wpływ 
na efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw mają wymiary: 
Wszechstronność – integracja, Wszechstronność – elastyczność oraz Orientacja strategicz-
na. Zatem można stwierdzić, że w praktyce przedsiębiorstwa osiągające wyższy poziom 
tych wymiarów prawdopodobnie osiągają większą efektywność. Wobec powyższego propo-
nuje się kadrze zarządzającej zwrócenie szczególnej uwagi na wskazane wymiary systemu 
pomiaru efektywności. 

Na podstawie rezultatów przeprowadzonych badań empirycznych, można zaryzykować 
stwierdzenie, że system pomiaru efektywności w powiązaniu z efektywnością przedsiębior-
stwa wpływa na zwiększenie przewagi konkurencyjnej, co może stać się kierunkiem badań po-
dejmowanych w przyszłości, szczególnie w warunkach turbulentnego i niepewnego otoczenia.
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Performance Measurement System and Effectiveness of Small  
and Medium Enterprises 

Summary 

The aim of the paper is to present the results of the research conducted in order 
to recognise the relationship between the performance measurement system and 
effectiveness of SMSs. First, based on the factor analysis, three dimensions of the 
performance measurement system were distinguished. For evaluation of the effec-
tiveness the McKenzie indicator was adopted. In the research, an analysis of the 
Pearson’s and Spearman’s correlation was used as well as multiple linear regres-
sion models were built. The research has indicated that the biggest relationship is 
between dimensions of PMS: Versatility – integration, Versatility – flexibility and 
Strategic orientation and effectiveness expressed with the McKenzie indicator. It 
can be concluded that, in practice, enterprises with higher levels of these dimen-
sions probably achieve higher effectiveness. Therefore, it is proposed that managers 
should pay a particular attention to the indicated dimensions of the performance 
measurement system.

Key words: performance measurement system, effectiveness, SME.

JEL codes: L25, D22

Система измерения эффективности и эффективность 
функционирования малых и средних предприятий

Резюме

Цель статьи – представить результаты исследований, проведенных для 
выявления отношений между системой измерения эффективности и эффек-
тивностью функционирования МСП. На основе факторного анализа выдели-
ли три измерения системы измерения эффективности. Для оценки эффектив-
ности функционирования приняли показатель Маккензи. В исследованиях 
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использовали анализ корреляции Пирсона и Спирмена, а также построили 
модели линейной множественной регрессии. Проведенные исследования по-
казали, что самая большая зависимость выступает между измерениями систе-
мы измерения эффективности: «всесторонность – интеграция», «всесторон-
ность – эластичность» и «стратегическая ориентация – эффективность МСП», 
выраженная показателем Маккензи. Можно констатировать, что на практике 
предприятия, достигающие более высокого уровня этих измерений, вероятно 
достигают большей эффективности. В этой связи автор предлагает управля-
ющим кадрам обратить особое внимание на указанные измерения системы 
измерения эффективности. 

Ключевые слова: система измерения эффективности, эффективность фун-
кционирования, МСП.
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