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Problem pomiaru wyniku1

Streszczenie

Celem opracowania jest identyfikacja narzędzi pomiaru wyniku firmy determinowanego 
orientacją przedsiębiorczą. Realizacja tego celu wpisuje się tematykę pomiaru efektywności 
funkcjonowania przedsiębiorstw za pomocą obiektywnych i subiektywnych indykatorów 
finansowych i pozafinansowych. W pierwszej kolejności rozpoznano istotę pojęć: orientacja 
przedsiębiorcza, elastyczność strategiczna i efektywność operacyjna. Później przedstawiono 
znaczenie elastyczności strategicznej i efektywności operacyjnej w osiąganiu i utrzymaniu 
przewagi konkurencyjnej w długim okresie. Kolejno, studia literatury umożliwiły rozpoznanie 
indykatorów wyników firmy wykorzystywanych w badaniach związku między orientacją przed
siębiorczą a wynikami biznesowymi. Dalsze rozważania skierowane zostały na identyfikację 
ograniczeń zarówno obiektywnych, jak i subiektywnych wskaźników wyników biznesowych. 
Całość rozważań domyka odpowiedź na pytanie, czy istnieje jeden obiektywny indykator 
efektywności przedsiębiorstw.

1 Opracowanie powstało w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki 
DEC-2014/15/B/HS4/04326.
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1. Wstęp

Trwała przewaga konkurencyjna jest podstawą rentowności przedsiębiorstw. 

Jednak niełatwo ją  utrzymać w długim okresie i zwiększać wyniki. Przewaga powią
zana jest z generowaniem szans rozwojowych i z osiąganiem ponadprzeciętnych 

wyników z tego tytułu. Szans rozumianych jako przyszłe sytuacje, które wydają 

się pożądane i możliwe do osiągnięcia2. Narzędziem kapitalizowania szans, prowa
dzącym do wzrostu efektywności przedsiębiorstwa, jest orientacja przedsiębiorcza3. 

Przeżyją najlepiej dostosowani4. Zaostrzają się więc wymogi wobec menedżerów, 

aby ci podejmowali trafne decyzje i prowadzili firmy we właściwym kierunku5, lecz
0 ile zmiana celów strategicznych może być szybka, o tyle dostosowanie zasobów do 

nowych celów zawsze trwa długo i opóźnia wdrożenie nowej strategii6.

W spomniana powyżej zależność pomiędzy strategicznymi kierunkam i rozwoju

1 w ynikam i firmy jest szeroko badanym obszarem od początku lat 80. ubiegłego 
wieku. Badaniu orientacji przedsiębiorczej i jej związku z w ynikam i firmy uczeni 

poświęcili w literaturze7 wiele uwagi. Orientacja przedsiębiorcza odzwierciedla nasta

wienie organizacji do angażowania się w działania strategiczne, mające charakter

2 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i dynamika organizacji, „Organizacja i Kierowanie” 2001, 
nr 2(104), s. 4 -5 .

3 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość organizacyjna: orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, w: Roz
wój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarzą
dzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 148.

4 E. Stańczyk-Hugiet, Przeżyje najlepiej dostosowany, w: Zarządzanie strategiczne. Quo vadis?, 
red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013, 
s. 133-135.

5 A. Sopińska, Racjonalizm i rozmyślność, czy kreatywność i samorzutność -  podstawowe dylematy 
tworzenia strategii, w: Zarządzanie strategiczne. Problemy, kierunki badań, red. Rafał Krupski, W ał
brzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 162.

6 M. Romanowska, Zasobowe ograniczenia reorientacji strategicznej, w: Rozwój szkoły zasobowej 
zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębior
czości, Wałbrzych 2011, s. 39.

7 M. Filser, F. Eggers, S. Kraus, E. M akm cs, The effect oj fmancial resource availability on entre- 
preneurial orientation, customer orientation and firm performance in an international context: an
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innowacyjnych, proaktywnych i obarczonych ryzykiem8. Istnieje więc wiele dowo

dów empirycznych wskazujących, że strategiczne działania implikowane przez 

orientację przedsiębiorczą, takie jak  rozwój nowych produktów, mają konsekwencje 
finansowe. Podstawową funkcją orientacji przedsiębiorczej jest poprawa wyników 

finansowych9. Predestynuje ją  to do roli powszechnie akceptowanego narzędzia 

ukierunkowującego przedsiębiorstwo w stronę przedsiębiorczości10. Przedsiębiorcze 
organizacje mogą być zidentyfikowane poprzez ich zachowania wzbudzane orienta

cją przedsiębiorczą. Zdefiniowanie orientacji przedsiębiorczej poprzez cechy warto

ści, rzadkości, nieimitowalności oraz niesubstytucyjności wskazuje ją  jako główną 

zm ienną wyjaśniającą, a efektywność jako zm ienną zależną11. Pojawia się jednak 
kwestia pomiaru wyników firm y Tym bardziej, że w literaturze maleje częstotliwość 

wykorzystywania term inu „cele”, podczas gdy pojęcia „wyniki” wzrasta. Oznacza 

to, że strategia przeniosła punkt ciężkości z dążenia do uzyskania celów organiza
cji na poprawę jej wyników12. W  tej sytuacji, by ocenić, jak  przedsiębiorstwo jest 

zarządzane, należy badać jego efekty Indykatory efektywności stanowią odpowied

nie narzędzie pomiaru rezultatów aktywności przedsiębiorczej. W  związku z tym, 
że indykatory finansowe obrazują przeszłe w yniki i nie zawsze są w stanie wskazać 

te czynniki, które rzeczywiście wpływają na wzrost udziału w rynku czy zysków, 

poszukuje się pozafinansowych indykatorów wyników firmy, które pozwalałyby 
na prognozowanie przyszłych wyników finansowych.

Dlatego celem opracowania jest identyfikacja narzędzi pomiaru wyniku firmy 

determinowanego orientacją przedsiębiorczą. lego realizacja powinna dać odpo

wiedź na pytanie: Czy istnieje kompleksowa operacjonalizacja wyników firmy?

empirical analysis from Austria and Hungary, „Journal for East European Management Studies” 2014, 
19(1), s. 7-30.

8 J.G. Covin, D.P. Slevin, Strategie Management oj Smali Firms in Hostile and Bening Emironments, 
„Strategie Management Journal” 1989, vol. 10, s. 75-87.

9 A. Rauch, J. Wiklund, G.T. Lumpkin, M. Frese, Orientation and Business Performance: An Assess- 
ment of Past Research and Suggestions for the Futurę, „Entrepreneurship: Theory and Practice” 2009, 
33(3), s. 761-787.

10 T. Kollmann, Ch. Stóckmann, Filling the entrepreneurial orientation -  performance gap: The 
mediating effects of exploratory and exploitative innovations, „Entrepreneurship: Theory & Practice” 
2014, 39(5), s. 1001-1026.

11 M. Bratnicki, Przedsiębiorczość organizacyjna..., op.cit., s. 154.
12 G.A. Ronda-Pupo, L.A. Guerras-M artin, Dynamie of the evolution of the strategy concept 

1962-2008: A co-word analysis, „Strategie Management Journal” 2012, 33, 162-188.
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2. Elastyczność strategiczna oraz efektywność 
operacyjna jako warunki osiągania i utrzymywania 
przewagi konkurencyjnej w długim okresie

W  turbulentnym otoczeniu przedsiębiorstwa, nie mogąc unikać niepewności, 
muszą się w niej niejako „zanurzać”13. Rzutuje to na zmianę paradygmatu trakto

wania niepewności w zarządzaniu (od ograniczania do poszukiwania i wykorzy

stywania)14 i sprawia, że pożądaną cechą przedsiębiorstwa staje się elastyczność. 

Elastyczność jest właściwością przedsiębiorstwa sprowadzającą się do radzenia sobie 
ze zm ianam i w otoczeniu, ale nie w sposób prostego ekstrapolowania dotychczaso

wego sposobu funkcjonowania15. Menedżerowie, tworząc nowe czasoprzestrzenie do 

działalności swojej i innych osób, zm ieniają sposób wykonania czegoś w społeczeń
stwie16. Natomiast efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa jest utożsamiana 

z efektywnością finansową lub umiejętnością pozyskiwania zasobów potrzebnych do 

jej przetrwania, um iejętnością tworzenia wartości, która będzie akceptowana przez 
klientów i innych interesariuszy oraz ze stopniem osiągania celów związanych ze 

specyfiką danego przedsiębiorstwa17. Przedstawione sposoby użycia pojęcia efek

tywność przez badaczy wskazują na jego wielowymiarowość.

W obec tego poszukiwaniu kompromisu pomiędzy elastycznością strategiczną 
a efektywnością operacyjną poświęca się coraz więcej uwagi w literaturze z zakresu 

zarządzania strategicznego18 i zarządzania operacyjnego19. Z jednej strony -  przed

siębiorstwa muszą być elastyczne strategicznie, by dostosowywać się do sytuacji

13 Elastyczność organizacji, red. R. Krupski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 9-33.
14 M. Golonka, Zarządzanie z przewagą sztuki, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 223.
15 Elastyczność..., op.cit., s. 9-33.
16 M. Bratnicki, Kontekstualne rozwiązanie problemu budowania teorii przedsiębiorczości, „Prze

gląd Organizacji” 2008, nr 5, s. 17.
17 W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, s. 111.
18 M. Bratnicki, P. Zbierowski, Orientacje strategiczne przedsiębiorstwa jako ważny kierunek przy

szłych badań zarządzania strategicznego, w: Zarządzanie strategiczne, Quo vadis, red. R. Krupski, W ał
brzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2013, s. 141-158; Elastyczność..., 
op.cit.; W. Dyduch, Twórcza... op.cit., s. 110-120; S. Kortmann, C. Gelhard, C. Zimmermann, F.T. Pil- 
ler, Linking strategieflexibility and operational efficiency: The mediating role of ambidextrous operatio- 
nal capabilities, „Journal of Operations Management” 2014, 32, 475-490.

19 T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, B. Brycz, Efektywność -  rozważania nad istotą ipomiarem, Prace 
Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015; B. Ziębicki, Efektywność orga
nizacyjna podmiotów sektora publicznego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2014.
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w nieprzewidywanych i szybko zmieniających się środowiskach, z drugiej strony 

-  potrzebują optym alizacji procesów biznesowych w celu osiągnięcia i utrzym a

nia zwiększonej efektyw ności operacyjnej20. Efektyw ność operacyjna wiąże się 
z oszczędnością kosztów i czasu, które generują krótkoterminowe korzyści. Efektyw

ność operacyjna oddaje stosunek efektów do nakładów w procesie tworzenia warto

ści i składa się z dwóch wymiarów, a mianowicie efektywności opartej na kosztach 
i efektywności opartej na czasie. Przedsiębiorstwa czynią to głównie z perspektywy 

celów operatywnych, natomiast stosunkowo rzadko w odniesieniu do strategii21.

Kierując się tą logiką, można powiedzieć, że elastyczność strategiczna i efek

tywność operacyjna to warunki konieczne22, lecz niewystarczające do utrzymania 
przewagi konkurencyjnej w długim okresie23. W  jakim  stopniu zatem przedsiębior

stwo powinno się przeobrażać, aby nie ucierpiała na tym jego efektywność? Dorobek 

literatury przedmiotu wyraźnie wskazuje, że efektywne przedsiębiorstwa działają 
inteligentnie, balansując na linii między eksploracją a eksploatacją24.

Rozwikłaniu złożonych relacji między elastycznością strategiczną a efektyw

nością operacyjną sprzyja koncepcja zdolności dynamicznych25, która akcentuje 
powiązanie zdolności operacyjnych ze zdolnościam i dynamicznymi. Orientacja 

przedsiębiorcza jest dynamiczną zdolnością, która może prowadzić do cennych, 

rzadkich, niepowtarzalnych i niesubstytucyjnych kom binacji zasobów26. Zdolno

ści dynamiczne nie wpływają bezpośrednio na wyniki firmy, w której są osadzone,

20 E.I. Stańczyk-Hugiet, Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo UE we W ro
cławiu, Wrocław 2013, s. 11; S. Kortmann, C. Gelhard, C. Zimmermann, F.T. Piller, Linking..., op.cit.

21 Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, red. T. Dudycz, Wydawnictwo Indygo 
Zahir Media, Wrocław 2008, s. 39-45

22 Warunek konieczny oznacza, że zmienna A musi wystąpić, aby wystąpiło zjawisko B. Zob. W. Cza- 
kon, Zastosowanie studiów przypadków w badaniach nad sieciami międzyorganizacyjnymi, w: Metody 
badań problemów zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządza
nia i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2011, s. 184.

23 R. Krause, M. Semadeni, A.A. Cannella, External COO/presidents as expert directors: A new 
look at the service role of boards, „Strategie Management Journal” 2013, 34(13), s. 1628-1641; W. Cza- 
kon, Wzrost efektywności jako przesłanka tworzenia więzi między organizacyjnych, w: Nowe kierunki 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem -  celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, 
Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 2006, nr 1104, s. 244-280.

24 M. Bratnicki, Organizacyjne uczenie się i odnowa strategiczna: zarys teorii przedsiębiorczego roz
woju organizacji, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw -  czego nauczył nas kryzys?, 
red. J. Skalik, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 508.

25 K. Krzakiewicz, Sz. Cyfert, The strategie dimension of the dynamie capabilities of enterprises, 
„Management” 2014, 18(2), s. 7-18.

26 S.A. Alvarez, L.W. Busenitz, The entrepreneurship of resource-based theory, „Journal of Manage
m ent” 2001, 27(6), 755-775.
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ale pośrednio przyczyniają się do tego poprzez wpływ na zdolności operacyjne27, 

które są odpowiedzialne za rozwój i dostarczenie produktów na rynek28. Zdolności 

operacyjne mogą też hamować efektywność przedsiębiorstwa, jeśli powodują zbyt 
wielkie zmiany w jego bazie zasobowej29. Na tym tle przedsiębiorstwa, żeby osiągnąć 

wysoką efektywność w długim okresie dzięki odnowie i rozwojowi, muszą dokony

wać eksploracji zdolności, czyli uczyć się nowych sposobów działania, równocześnie 
wykorzystując już posiadane zdolności operacyjne.

Między tym i dwoma procesami zachodzi pewnego rodzaju sprzeczność -  przed

siębiorstwa zmuszone są dokonywać wymiany długookresowej efektywności poprzez 

eksplorację na eksploatację krótkookresową. Przedsiębiorstwa dążące do rozwoju 
muszą działać, używając narzędzi już rozpoznanych (w celu utrzym ania aktual

nej pozycji konkurencyjnej), równocześnie eksperymentując z wykorzystywaniem 

nowej wiedzy i zdolności (w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej przez dłuższy 
okres -  najczęściej liczony w latach). Strona eksploracyjna w porównaniu z eksplo

atacyjną jest skupiona na innowacjach i wzroście30. Wprowadzane innowacje muszą 

być dostosowane nie tylko do zmian gospodarczych i technologicznych, lecz także 
do zmian w sferze społecznej, związanej z zachowaniami konsumentów na okre

ślonym rynku31. Narzędzia strony eksploatacyjnej są skierowane na udoskonalanie 

rutynowego zestawu czynności nastawionych na utrzymanie przedsiębiorstwa przy 
życiu w krótkim  okresie32. W ysoka efektywność w długim okresie może wobec tego 
zachodzić wtedy, gdy przedsiębiorstwo wykorzystuje zasoby i zdolności przyczynia

jące się do osiągania wzrostu i trwałości pozycji konkurencyjnej.

Przeciwstawienie sobie eksploracji i eksploatacji prowadzi do konstatacji, że obie 
strony tej sprzeczności konieczne są do osiągnięcia efektywności przedsiębiorstwa33.

27 D.J. Teece, The foundations of enterprise performance: Dynamie and ordinary capabilities in an 
(economic) theory offirms, „The Academy of Management Perspectives” 2014,28(4), 328-352; S.G. W in
ter, Understanding dynamie capabilities, „Strategie Management Journal” 2003, 24(10), 991-995.

28 O. Schilke, Second-order capabilities: How do they matter?, „The Academy of Management Per- 
spectives” 2014, 28(4), 368-380.

29 O. Schilke, On the contingent value of dynamie capabilities for competitive advantage: The nonlinear 
moderating effect of emironmental dynamism, „Strategie Management Journal” 2014, 35, s. 179-203.

30 P. Zbierowski, Orientacja pozytywna organizacji wysokiej efektywności, Oficyna a Wolters Klu- 
wer business, Warszawa 2012, s. 25-26.

31 A. A. Szpitter, Zarządzanie wiedzą w tworzeniu innowacji: model dojrzałości projektowej organi
zacji, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2013, s. 65.

32 J. Karpacz, Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorców zachowań pracowni
ków, „Zarządzanie i Finanse” 2013, nr 4, cz. 2, s. 171-180.

33 P. Zbierowski, Orientacja..., op.cit., s. 26.
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Jednakże w praktyce może pojawić się, na skutek presji interesariuszy, problem pre

ferowania rentowności krótkoterminowej nad długoterminową adaptacyjnością. 

M enedżerowie mogą wówczas nadm iernie akcentować efektywność operacyjną 
kosztem strategicznej elastyczności. Ten brak równowagi przejawia się zaniecha

niem inwestycji w rozwój. Owe zaniechania sprawią, że przedsiębiorstwa będą miały 

wysoki poziom efektywności w teraźniejszości, który może doprowadzić do sła
bych perspektyw na przyszłość. Oznacza to, że pojmowanie efektywności powinno 

opierać się na ocenie wyników, będących rezultatem aktywności biznesowej w per

spektywie wpływu obecnie osiąganych wyników na wyniki, jakie przedsiębiorstwo 

będzie mogło osiągnąć w przyszłości. Efektywność jest zatem konstruktem rozpo
startym  między krótkim  a długim okresem, a jej pom iar nie jest jednostkowym 

wydarzeniem, ale procesem o odpowiedniej dynamice i konsekwencjach rzutujących 

na długowieczność przedsiębiorstwa. Ponadto ocena efektywności jest zależna od 
zewnętrznego i wewnętrznego kontekstu znajdującego się pod wpływem różnych 

grup interesariuszy, których oczekiwania powinny zostać spełnione przynajmniej 

w m inim alnym  stopniu34. Struktura interesariuszy oraz specyfika kontekstu wpły
wają na interpretację wybranych indykatorów w zakresie organizacyjnego sukcesu 

i porażki35. Poza uwzględnieniem krótkiego i długiego okresu analizy interesująca 

jest identyfikacja indykatorów wyników biznesowych.

3. Finansowe i pozafinansowe indykatory wyników firmy

W yniki to pojęcie wielowymiarowe. W  literaturze przedmiotu spotyka się duże 

zróżnicowanie wskaźników dotyczących wyników36. Relacja między orientacją przed

siębiorczą a wynikami może zatem zależeć od wskaźników stosowanych do ich oceny

Powszechny jest podział na indykatory pozafinansowe i finansowe. Pozafinan
sowe wskaźniki obejmują takie cele, jak  satysfakcja i ogólna ocena sukcesów doko

nanych przez właścicieli i menedżerów czy stopień lojalności klientów w ostatnich 

trzech latach w porównaniu do głównych konkurentów. W skaźniki finansowe uży
wane tradycyjnie w rachunkowości to podstawa podejścia ilościowego w pomiarze. 

Obejm ują one ocenę czynników, takich jak  wzrost sprzedaży i zwrot z inwestycji

34 B. Ziębicki, Efektywność..., op.cit., s. 43.
35 P. Zbierowski, Orientacja..., op.cit., s. 27.
36 A. Rauch, J. W iklund, G.T. Lumpkin, M. Frese, Orientation..., op.cit.
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(ROI), zyskowność (mierzona zyskiem netto) w ostatnich trzech latach albo zyskow- 

ność (mierzona zyskiem netto) w ostatnich trzech latach w porównaniu do głów

nych konkurentów. Jeśli chodzi o w yniki finansowe, to często w badaniach ma 
miejsce niska konwergencja między różnymi wskaźnikami. W  ocenie wiarygod

ności finansowej przedsiębiorstwa brana jest pod uwagę rzetelność w wywiązywa

niu się ze zobowiązań, prognozy jego sytuacji finansowej oraz analizy wszystkich 
typów ryzyka. Jednak istotnym ograniczeniem używania tych wielkości w pomiarze 

efektywności przedsiębiorstw są trudności związane z pozyskiwaniem w badaniach 

wiarygodnych danych finansowych, zapewne w obawie przed przechwyceniem ich 

przez konkurencję. Powszechnie archiwalne w yniki finansowe traktuje się jako 
obiektywne, co często jest założeniem błędnym, ponieważ powstaje subiektywność 

dotycząca pomiaru i interpretacji wyników przez menedżerów. Ponadto na wynik 

finansowy wpływa wiele czynników37, oprócz orientacji przedsiębiorczej, i trudno 
jest odseparować ich wpływ38.

W  badaniach empirycznych wyniki finansowe to dane za ostatnie trzy lata zgro

madzone na koniec każdego roku. Jednym z powodów oceny wyników obejmujących 
wskazany okres są długookresowe następstwa orientacji strategicznej przedsiębior

stwa, a orientacja przedsiębiorcza do takich właśnie się zalicza. Rezultaty orientacji 

przedsiębiorczej rozpatrywane przez pryzmat efektywności rosną zatem po kilku 

latach39. Stąd też w badaniach naukowych jej efektów w odniesieniu do przedsię
biorstwa, przyjmuje się perspektywę ostatnich trzech lat. Dlatego w celu zaobser

wowania dynamicznych zmian w efektywności przedsiębiorstwa, zasadne byłoby 

przeprowadzenie badań podłużnych (ang. longitudinal study) i powtórzenie analizy 
na tej samej próbie za pięć lub dziesięć lat.

Pod względem koncepcyjnym można wyróżniać indykatory wzrostu i indyka

tory rentowności. W  skład zestawu indykatorów wzrostu wchodzą: wzrost sprzedaży, 

przeciętny roczny wzrost sprzedaży (netto) w ostatnich trzech latach, wzrost udziału 
w rynku, przeciętny roczny wzrost zatrudnienia w ostatnich trzech latach. Nato

miast do zestawu indykatorów rentowności należą: średnia rentowność sprzedaży

37 J. Karpacz, Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce, w: Zarządzanie 
strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, Wydawnictwo UE 
we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 236-247.

38 J. Lichtarski, Kryteria i metody oceny efektywności przedsięwzięć organizatorskich w przedsiębior
stwie, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu 1982, nr 216, s. 32.

39 W. Dyduch, Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo AE im. Karola Adamiec
kiego w Katowicach, Katowice 2008, s. 65.
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(zysk netto do sprzedaży netto, ROS) w ostatnich trzech latach, średnia rentowność 

kapitału własnego (zysk netto do kapitału własnego, ROE) w ostatnich trzech latach, 

średnia rentowność aktywów (zysk netto do wartości aktywów ogółem, ROA) w ostat
nich trzech latach. Chociaż te pojęcia teoretycznie są powiązane, niemniej jednak 

istnieją między nim i również istotne różnice, np. przedsiębiorstwo może inwesto

wać w długoterminowy wzrost, a tym samym pogorszyć krótkoterminowe zyski. 
Przedsiębiorstwa z wysoką orientacją przedsiębiorczą mogą koncentrować się na seg

mentach rynkuprem iu m , mogą narzucać wysokie ceny i być na rynku przed konku

rencją, co powinno zapewnić im większe zyski i pozwolić im się rozwijać szybciej. 

Koncepcyjne argumenty relacji orientacja przedsiębiorcza-w yniki firm y koncen
trują się głównie na aspektach finansowych wyników przedsiębiorstwa. Natomiast 

relacje między konstruktem  orientacji przedsiębiorczej i pozafinansowymi celami, 

takim i jak  zwiększenie satysfakcji właściciela firmy, są mniej oczywiste. Rauch i in. 
wręcz sugerują, że związek ten jest wątpliwy40. Na przykład cele pozafinansowe 

mają pierwszorzędne znaczenie, gdy niepewność towarzysząca śmiałym inicjaty

wom i podejmowaniu ryzyka implikowana przez orientację przedsiębiorczą może 
potencjalnie prowadzić do nieprzespanych nocy i mniejszej satysfakcji właściciela. 

Jednak jego satysfakcja może wzrosnąć z powodu lepszych wyników finansowych.

Przyjęcie założenia, że efekty pośrednie są zwykle m niejsze niż bezpośredni 

skutek, prowadzi do wniosku, że związek orientacji przedsiębiorczej i wyników 
finansowych będzie silniejszy niż orientacji przedsiębiorczej i wyników pozafinan

sowych. Pod względem wyników finansowych badania mogą polegać na własnej 

ocenie lub danych archiwalnych, pochodzących ze źródeł wtórnych. W  wypadku 
narzędzia pomiaru efektywności organizacyjnej z wykorzystaniem miar subiektyw

nych w ocenie wyników firmy respondent kieruje się wyłącznie własnym sposobem 

widzenia. Jednakże jego ocena wyników nie może być interpretowana swobodnie, 

czyli bez właściwej bazy odniesienia, którą mogą stanowić: wielkości oczekiwane, 
wielkości z poprzednich okresów, wielkości średniobranżowe i obowiązujące stan

dardy, wielkości osiągane przez konkurentów. J. W iklund i D. Shepherd sądzą, że 

chociaż dane z wywiadu41 mogą oferować większe możliwości testowania wielu

40 A. Rauch, J. W iklund, G.T. Lumpkin, M. Frese, Orientation..., op.cit.
41 S. van Doorn, J.J.P. Jansen, F.A.J. van den Bosch, Fi.W. Volberda, Entrepreneurial Orientation 

and Firm Performance: Drawing Attention to the Senior Team, „Journal of Product Innovation M ana
gement” 2013, 30(5), 821-836; Y.S. Cho, J.Y. Jung, The relationship between matacognition, entrepre
neurial orientation, and firm performance: An empirical imestigation, „Academy of Entrepreneurship 
Journal” 2014, 20(2), s. 71-86.
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wymiarów wyników, takie jak  porównanie z konkurentami, to jednak mogą być one 

zniekształcone ze względu na dezaprobatę społeczną dla zadawanych respondentom 

pytań czy też utratę pam ięci42. W  celu zapewnienia pełnego przeglądu używanych 
indykatorów wyników firmy w badaniach relacji orientacja przedsiębiorcza-w ynik 

firm y oparto się na skomputeryzowanym wyszukiwaniu słów kluczowych orienta

c ja  przedsiębiorcza oraz w yniki w bazie EBSC O host, a w odniesieniu do praktyk 
polskich badaczy w tym  względzie dodatkowo przeprowadzono ręczne wyszuki

wanie tych m iar w czasopismach, zeszytach naukowych i monografiach (tabela 1).

Tabela 1. Wskaźniki wyników organizacji i autorzy, w których badaniach 
są wykorzystywane

Lp. W sk a źn ik  w y n ik ó w N a zw isko  a u to ra /ó w  (rok)

1 A rc h iw a ln e  w yn ik i 
f in a n so w e

Sh ak e r A. Z a h ra  (1993); Sh ak e r A . Z a h ra  (1996); D e n n is  M. G arvis 
(2000); Sh ak e r A. Z a h ra  i G erard  G e o rg e  i in . (2001); B ruce  H. K e m e lg o r 
(2002); O r la n d o  C. R ichard  i in. (2004); Je ffre y  G. C o v in  i in. (2006); 
C a th e rin e  L. W a n g  (2008); V ish a l K. G u pta  i in. (2014)

2 S u b ie k ty w n e  w yn ik i 
f in a n so w e

D a n n y  M iller i Je a n -M a rie T o u lo u s e  (1986); N. V e n ka tra m a n  (1989);
Je ffre y  G. C o v in  i Teresa  J . C o v in  (1990); Je ffre y  G. C o v in , Jo h n  E. Prescott 
i D e n n is  P. S levin  (1990); Jo h n  L. N am an  i D e nn is  P. S le v in  (1993);
Je ffre y  G. C o v in  i in. (1994); D e n ise  T. Sm art i Je ffre y  S. C o n a n t (1994);
Sh ak e r A . Z a h ra  i D o n a ld  0 .  N e u b au m  (1998); R ichard  C. Becherer 
i Jo h n  G. M aurer (1999); S ta n le y  F. S la te r i Jo h n  C. N arver (2000); Kw aku  
A tu a h e n e -G im a  (2001); G .T. Lu m p k in  i G re g o ry  G. D ess (2001); C h o o n w o o  
Lee  i in. (2001); D irk  D e C lercq , H arry J. Sa p ie n za , i H an s C rijn s  (2003);
G. T o m a s  M. Hult, Robert F. H u rley  i G ary  A. K n ig h t  (2004); G . T o m a s  M. H u lt 
i in . (2003); W ou ter Stam  i T o m  E lfrin g  (2006); J .B . A rb a u g h , Larry W . C o x  
i S. M ichael C a m p  (2005); Jo h a n  W ik lu n d  i D ean Sh e p h e rd  (2005); Ju stin  Tan  
i D avid  Tan  (2005); Ju n e  M .L. Poon, Raja A z im a h  A in u d d in  i Sa 'o d a h  H. Ju n it  
(2006); Y u an  Li i in. (2008); B o g d a n  N o g a lsk i i Ja ro s ła w  K a rp a cz (2012); Z h i 
T a n g  i J in to n g  T a n g  (2012); Se b astiaa n  V an  D oorn  i in. (2013); K atarzyn a  
B ratn icka  i W o jc ie ch  D y d u ch  (2014); Keith  D. B routhers, G e o rg e  N akoś, 
P av lo s D im itrato s (2014); Z h o n g fe n g  Su, En X ie  i D o n g  W a n g  (2015); A n is  
K h e d h a o u ria  i in. (2015);Thorsten  S e m ra u ,T in a  A m b o s  i Sasch a  Kraus (2016)

3 S u b ie k ty w n e  w yn ik i 
n ie fin a n so w e

H ilton  Barrett i A rt W ein ste in  (1998); Je a n  L. V a n G e ld e r (1999); A . R ichter 
(1999); Patrick  Kreiser, Lo u is  M arino  i K. M ark W eav er (2002); Lo u is  M arino 
i in . (2002); Sh a h id  N. B h u ian  i in. (2003); Rob  V ita le , Jo e G ig l ie r a n o  i M organ  
M iles (2003); P av lo s D im itrato s i in. (2004); Erik M onsen  (2005); M ariusz 
B ratn icki i B artłom ie j G ab ryś (2011); Sh ak e r A . Z a h ra , R. D u an e  Ireland 
i M ich ael A. H itt (2000); M ile T e rz io v sk i (2010); Ju a n  C. Real i in . (2014); 
S u sa n n e  B irg it Sp ille c k e  i M altę  Brette l (2014); P e n g  S h an  i in. (2016)

42 J. W iklund, D. Shepherd, Entrepreneurial orientation and smali business performance: A confi- 
gurational approach, „Journal of Business Yenturing” 2005, 20(1), s. 71-89.
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cd. tab. 1

Lp. W sk a źn ik  w y n ik ó w N azw isko  au to ra /ó w  (rok)

4 S u b ie k ty w n e  w yn ik i 
f in a n so w e  i n ie fin a n so w e

Je ffre y  G. C o v in  i D e n n is  P. S levin  (1986); Phil E. S te tz  i in. (2000); Li H a iy a n g , 
K w aku  A tu a h e n e -G im a  i Yan  Z h a n  (2000); S o -J in  Y o o  (2001); A lb e rt 
C aru an a , M ic h a e lT . E w in g  i B. R am asesh an  (2002); Jo h a n  W ik lu n d  i D ean 
Sh e p h e rd  (2003); Robert E. M o rgan  i C a ro ly n  A . S tro n g  (2003); Rainer 
Elarm s i T h o m a s  Eh rm ann  (2003); Fredric W illia m  Sw ie rcze k  i T h a i Th a n h  
Ela (2003); A n d re a s  R auch  i in. (2006); A ch im  W alter i in. (2006); W ojcie ch  
D y d u ch  (2008); P rze m y sła w  Z b ie ro w sk i (2012); T o b ia s  K o llm a n n  i C h risto p h  
S tó ck m a n n  (2012); J .P . C oe n  R ig te rin g  i in. (2014)

5 S u b ie k ty w n e  i a rch iw a ln e  
w y n ik i f in a n so w e

Sh ak e r A . Z a h ra  (1991); Ken C h a d w ic k  i in. (1999)

6 S u b ie k ty w n e  i a rch iw a ln e  
w y n ik i f in a n so w e  i su b ie k 
ty w n e  w y n ik i n ie fin a n so w e

A ri Ja n tu n e n , Kaisu  P u u m a la in e n , Sam i Saare n ke to , Kalevi K y la h e iko  
(2005); S ilv ia  L. M artin i R a jsh e kh ar (Raj) G. Ja v a lg i (2016)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Rauch, J. Wiklund, G.T. Lumpkin, M. Frese, Orientation and Busi
ness Perform ance: An Assessment ofP ast Research and Suggestions fo r  the Futurę, „Entrepreneurship: Theory and 
Practice” 2009, 33(3); W. Dyduch, Twórcza strategia organizacji, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2013, 
s. 121-194; W. Dyduch, Pom iar przedsiębiorczości organizacyjnej, Wydawnictwo AE im. Karola Adamieckiego 
w Katowicach, Katowice 2008, s. 151-271; P. Zbierowski, Orientacja pożyty wna organizacji wysokiej efektywności, 
Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012, s. 176-221; B. Nogalski, J. Karpacz, Studium przypadku w b ad a
niu orientacji przedsiębiorczej organizacji, w: Metody badań  problem ów  zarządzania strategicznego, red. R. Krupski, 
Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2012, nr 17; M. Brat- 
nicki, B. Gabryś, Orientacja przedsiębiorcza a sukces organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, 
Gdańsk 2011, nr 4(2); S.A. Zahra, R.D. Ireland, M.A. Hitt, International expansion by new venturefirm s: Interna
tional diversity, modę o f  m arket entry, technological learning, and perform ance, „ Academy of Management Journal” 
2000,43(5), s. 925-950; K. Bratnicka, W. Dyduch, Strategiczna przedsiębiorczość: koncepcja i pom iar, w: Z arządza
nie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarzą
dzania i Przedsiębiorczości 2014, nr 27; C.L. Wang, Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm  
perform ance, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2008, 32(4), s. 635-656; M. Terziovski, Innovationpractice 
and itsperform ance implications in smali and m edium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector: A resource- 
-based view, „Strategie Management Journal” 2010,31, s. 892-902; J.P.C. Rigtering, S. Kraus, F. Eggers, S.H. Jensen, 
A comparative analysis o fth e  entrepreneurial orientation/growth relationship in service firm s and manufacturing 
firm s, „The Service Industries Journal” 2014, 34(4), s. 275-294; J.C. Real, J.L. Roldan, A. Leal, From entrepreneu
rial orientation and learning orientation to business perform ance: Analysing the m ediating role o f  organizational 
learning and the moderating effects o f  organizational size, „British Journal of Management” 2014, 25, s. 186-208; 
S.L. Martin, R.(R.)G. Javalgi, Entrepreneurial orientation, marketing capabilities and perform ance: The m odera
ting role o f  competitive intensity on Latin American international new ventures, „Journal of Business Research” 
2016, 69(6), s. 2040-2051; T. Kollmann, Ch. Stóckmann, Fillingthe entrepreneurial orientation-p er fo r  m ańce gap: 
The m ediating effects o f  exploratory and exploitative innovations, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2012, 
38(5), s. 1001-1026; A. Khedhaouria, C. Gurau, O. Torre's, Creativity, self-efficacy, and sm all-firm perform ance: 
the m ediating role o f  entrepreneurial orientation, „Smali Business Economics” 2015, 44, s. 485-504; V.K. Gupta, 
D.K. Dutta, X. Chen, Entrepreneurial orientation capability and firm  perform ance under conditions o f  organizatio
nal learning, „Journal of Managerial Issues” 2014, 26(2), 157-173; P. Shan, M. Song, X. Ju, Entrepreneurial orien 
tation and perform ance: Is innovation speed a mi ssing linki, „Journal of Business Research” 2016, 69, s. 683-690; 
S.B. Spillecke, M. Brettel, Antecedents and perform ance implications o f  a  sales departm enfs learning and entre
preneurial orientation in SMEs, „Journal of Smali Business Management” 2014 52(3), s. 407-426; K.D. Brouthers, 
G. Nakoś, P. Dimitratos, SME entrepreneurial orientation, international perform ance, and the m oderating role o f  
strategie alliances, „Entrepreneurship Theory and Practice” 2014, 39(5), s. 1161-1187; Y. Li, Y. Zhao, J. Tan, Y. Liu, 
M oderating effects o f  entrepreneurial orientation on market orientation-p er fo r  mańce linkage: Evidencefrom  Chinese 
sm ali firm s, „Journal of Smali Business Management” 2008, 46(1), s. 113-133; Z. Su, E. Xie, D. Wang, Entrepre
neurial orientation, m anagerial networking, and new venture perform ance in China, „Journal of Smali Business 
Management” 2015, 53(1), s. 228-248; Z. Tang, J. Tang, Entrepreneurial orientation and SME perform ance in C hi
na s changing environment: The moderating effects o f  strategies, „Asia Pacific Journal of Management” 2012, 29, 
s. 409-431; S. van Doorn, J.J.P. Jansen, F.A.J. van den Bosch, H.W. Volberda, Entrepreneurial orientation and firm  
perform ance: Drawing attention to the senior team, „Journal of Product Innovation Management” 2013, 30(5), 
s. 821-836; T. Semrau, T. Ambos, S. Kraus, Entrepreneurial orientation and SME perform ance across societal cul- 
tures: An international study, 2016, 69(5), s. 1928-1932.
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Jeśli chodzi o pomiar wyników firmy, to dziewięć badań empirycznych opierało 

się wyłącznie na pomiarach archiwalnych wyników finansowych (poz. 1 tabeli 1), 

w dwóch badaniach wykorzystano jednocześnie subiektywne i archiwalne indyka
tory wyników finansowych (poz. 5). Dwa badania łączyły wszystkie trzy postacie 

wskaźników wyników biznesowych (poz. 6) w ogólnym pomiarze wyników firmy. 

Z pozostałych badań, w siedem nastu wykorzystano jednocześnie subiektywne 
wskaźniki finansowe i niefinansowe (poz. 4), podczas gdy w trzydziestu użyto tylko 

subiektywnych wskaźników wyników finansowych (poz. 2). Natomiast na subiek

tywnych wskaźnikach wyników niefinansowych opierano się w czternastu badaniach 

(poz. 3). Powyższe ustalenia wskazują, że istnieją różnice w określaniu pomiarów 
wyników biznesowych, lecz bezspornie dominują subiektywne indykatory wyników 

w badaniach relacji orientacja przedsiębiorcza-w ynik firmy. Jednak w ostatnich 

latach wyraźnie widoczne jest coraz większe zainteresowanie indykatorami pozafi
nansowymi. Zainteresowanie to wynika z faktu, że archiwalne wskaźniki finansowe 

funkcjonujące w oderwaniu od innych sposobów pomiaru tego, jak  przedsiębiorstwo 

radzi sobie w turbulentnym otoczeniu nie są w stanie zaprezentować pełnego obrazu 
aktywności biznesowej. Powstałą lukę wypełnia się w ynikam i pozafinansowymi, 

które oprócz diagnozy odkrywają przyszłość. Pojawiła się zatem realna potrzeba 

łączenia wskaźników finansowych i pozafinansowych. Wskaźniki te są komplemen

tarne wobec wskaźników finansowych. Poza tym coraz częściej pomiaru wyników 
firmy dokonuje się przy użyciu indykatorów subiektywnych. Wskaźniki subiektywne 

w pewien sposób dynamizują konstrukt efektywności poprzez możliwość w yraże

nia przez respondentów ukrytych zamierzeń strategicznych43. M etaanaliza odsło
niła, że efektywność nie jest jedynie zbiorem rezultatów finansowych, ale jest raczej 

efektywnością funkcjonow ania całego przedsiębiorstwa w miejsce efektywności 

finansowej. Jednakże w badaniach z wielu wskaźników finansowych i pozafinan

sowych, tak subiektywnych, jak  i obiektywnych, nie korzysta się. Jedną z przyczyn 
tej sytuacji może być brak otwartości respondentów na udzielanie tego typu danych 

do badań empirycznych w obawie przed konkurencją.

43 W. Dyduch, Twórcza .... op.cit., s. 170.
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4. Podsumowanie

W spółcześnie dla zarządzania strategicznego ważne jest w zm acnianie albo 

podtrzymywanie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. Dorobek litera

tury przedmiotu pozwala stwierdzić, że wysoki poziom orientacji przedsiębiorczej 
zapewnia efektywność przedsiębiorstw przy jednoczesnym sprostaniu wyzwaniom 

przyszłości. Orientacja przedsiębiorcza leży u podstaw wydłużenia horyzontu ich 

przetrwania opartego na godzeniu strategicznej elastyczności i efektywności opera

cyjnej, a przez to wspiera ona zdobywanie lub utrwalanie przewagi konkurencyjnej.
Efektywność jako zmienna zależna wyznaczana za pomocą różnych wskaźników 

była wielokrotnie wykorzystywana w badaniach empirycznych. Wielowymiarowość 

pojęcia efektywność sprawia, że nie istnieje jeden obiektywny indykator efektywno
ści dla każdego rodzaju organizacji. Istniejące m iary efektywności w różnym stop

niu były wykorzystywane. Nie zaleca się do pomiaru efektywności przedsiębiorstwa 

używać wyłącznie jednolitych (nierozdzielnych), syntetycznych i uniwersalnych 
indykatorów finansowych. Obecnie badanie efektywności nie ogranicza się tylko 

do aspektu czysto finansowego, lecz obejmuje szerszy wachlarz wyników firmy. 

Przy czym adekwatność wskaźników efektywności stosowanych w przedsiębior
stwie powinna być ciągle oceniana zarówno z pozycji wnętrza, jak  i jego otoczenia. 
Należy pamiętać, że subiektywna ocena indykatorów wyników firmy dokonywana 

jest przez różne grupy interesariuszy.

M iary wyników firm y podawane w literaturze przedm iotu m ają charakter 
jednowymiarowy, gdyż odnoszą się do jednego, wybranego aspektu efektywności 

przedsiębiorstwa. W  konsekwencji mają one istotne wady, wynikające z uproszczeń 

rzeczywistości, jakie wprowadzają. Brakuje zatem kompleksowej operacjonalizacji 

wyników firmy. Z tego też powodu wzmaga się potrzeba konstruowania bardziej 
rozbudowanych mierników, dzięki którym  można będzie dokonywać pom iaru 

wyników na poziomie całego przedsiębiorstwa. Sprostanie wyzwaniom płynącym 

z tego faktu może przynieść znaczne uzupełnienie wiedzy z zakresu identyfikowa
nia i kształtowania efektywności organizacyjnej oraz zarządzania przedsiębiorczymi 

organizacjam i. Na tym  tle wskazane liczne odwołania do literatury przedmiotu 

są drogowskazem do konkretnych mierników wyników firmy, które mogą być ade

kwatnymi narzędziami pomiaru efektywności w rękach menedżerów i badaczy
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Entrepreneurial Orientation and Business 
Performance. How to Measure Performance

Summary

The paper identifies tools used to measure companys performance determined by entre
preneurial orientation. Its subject belongs to the area concerning the measuring of business 
efficiency using objective and subjective financial and non-financial indicators. First, we 
examined the substance of the following terms: entrepreneurial orientation, strategie flexibility, 
and operating efficiency. Then, we presented the relevance of strategie flexibility and operating 
efficiency in achieving and maintaining the competitive advantage over a long period. Next, 
literaturę studies enabled to identify indicators, which are used to examine the relationship 
between entrepreneurial orientation and business performance. Further considerations focus 
on the Identification of restrictions, subjective and objective indicators of business perfor
mance. At the end, we find answers to the ąuestion whether there is one objective indicator 
of companys efficiency.

Keywords: entrepreneurial orientation, companys performance, business performance, 
strategie flexibility, operating efficiency, non-financial performance, financial performance


