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Wstêp
Utrzymanie przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstwa na rynku
w warunkach gospodarki opartej na wiedzy (GOW), globalizacji, zasobach niematerialnych, innowacji i informatyzacji jest obecnie niezwykle
trudnym zadaniem. Jednym ze sposobów utrzymania pozycji konkurencyjnej firmy jest wzmo¿ona dzia³alnoœæ badawczo-rozwojowa. Wed³ug
szacunków Banku Œwiatowego [2015] w 2014 roku tylko w Stanach Zjednoczonych wydano na badania i rozwój (B+R) 465 mld USD, co stanowi³o 2,8% PKB tego kraju, w Chinach wydatki na B+R osi¹gnê³y poziom
284 mld USD (2% PKB), w Japonii 165 mld USD (3,4% PKB), a w Niemczech 92 mld USD (2,9% PKB) (rysunek 1).
Rysunek 1. Wydatki na B+R w wybranych krajach

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Bank Œwiatowy, 2015].
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W 2014 roku wydatki na badania i rozwój na œwiecie osi¹gnê³y poziom
1,618 tryliona USD, co stanowi³o 1,8% œwiatowego PKB. W stosunku do
roku 2013 odnotowano wzrost o 3,8%, a w relacji do roku 2012 – o 6,6%.
Tendencja wzrostowa w tym obszarze jest m.in. pochodn¹ zwiêkszaj¹cej
siê konkurencji przedsiêbiorstw na globalnym rynku. Najwiêksze wydatki na B+R ponosz¹ firmy z sektora wysokich („High-Tech”) i œrednio
wysokich technologii („Medium High-Tech”). Wzmo¿ona konkurencja
w zakresie wdra¿ania innowacji poprzez dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ spó³ek skutkuje równie¿ roszczeniami jednych firm wobec innych
w zakresie naruszeñ praw ochrony patentowej. W ostatnich latach zaobserwowano wzmo¿on¹ aktywnoœæ spó³ek typu NPEs (Non-Performing
Entities) nazywanych równie¿ „trollami patentowymi”. W 2011 roku liczba pozwów w USA ze strony NPEs wynosi³a prawie 5 tys., a w 2013 roku
oko³o 3 tys. Koszty roszczeñ patentowych pochodz¹cych od firm NPEs
(tylko wobec spó³ek notowanych na amerykañskiej gie³dzie papierów
wartoœciowych) wynosz¹ œrednio 60 mld USD rocznie. Udowodniono
równie¿, i¿ dzia³alnoœæ NPEs skutkuje w USA spadkiem poziomu wdra¿ania innowacji o 49% w przypadku du¿ych firm, o 19% w przypadku
ma³ych firm i spadkiem o 14% w przypadku funduszy typu venture [Bessen, 2014].
Obecnie sektory „High-Tech” i „Medium High–Tech”, pomimo aktywnoœci „trolli patentowych” i zawirowañ spowodowanych kryzysem
finansowym z 2007 roku, nadal nale¿¹ do jednych z najszybciej rozwijaj¹cych siê sektorów zarówno w Europie (dla EU-27 jest to 26% wzrostu
produkcji w okresie 2005–2013), jak i na œwiecie [Jaegers i inni, 2013].
W procesie zarz¹dzania strategicznego niezwykle wa¿nym aspektem jest
ocena pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa, jednak wystêpuj¹ce najczêœciej jednowymiarowe narzêdzia oceny wydaj¹ siê byæ niewystarczaj¹ce do analizy tak z³o¿onego zagadnienia.
Celem artyku³u jest konstrukcja Mapy Pozycji Konkurencyjnej
przedsiêbiorstw z zastosowaniem syntetycznych miar w obszarze wydatków na B+R i wyników finansowych. Do realizacji celu wykorzystano
wielowymiarow¹ analizê porównawcz¹, dziêki której oszacowano
zmienne syntetyczne umo¿liwiaj¹ce konstrukcjê rankingów dla ka¿dego
z badanych obszarów. Poni¿sze rozwa¿ania osadzone s¹ w nurcie teorii
zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa.

Zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy Pozycji…

319

1. Pozycja konkurencyjna spó³ek w teorii zarz¹dzania wartoœci¹
przedsiêbiorstwa
Koncepcja okresu przewagi konkurencyjnej jest obecna od dawna
w literaturze z zakresu finansów przedsiêbiorstw [Rappaport, 1992;
Miller, Modgiliani, 1961, Bennett-Stewart III, 1991]. W teorii zarz¹dzania
wartoœci¹ przedsiêbiorstwa pojêcie przewagi konkurencyjnej pojawia siê
przy okazji identyfikacji tzw. generatorów wartoœci firmy. Jednym z generatorów wartoœci wg Alfreda Rappaporta [1999, s. 65] jest okres wzrostu wartoœci, który powinien byæ zbie¿ny z okresem, w którym przedsiêbiorstwo jest w stanie utrzymaæ przewagê konkurencyjn¹ (pozycjê
lidera) w bran¿y. Przewaga konkurencyjna jest Ÿród³em ponadprzeciêtnych wyników firmy w d³ugim okresie [Porter, 2006, s. 38] i stanowi kluczowy element procesu formu³owania strategii przedsiêbiorstwa [Porter,
1980; Porter, 1985]. Przewaga konkurencyjna wystêpuje równie¿ wówczas, gdy firma wdra¿a strategiê przyczyniaj¹c¹ siê do kreacji wartoœci,
a konkurencyjne firmy nie s¹ w stanie osi¹gn¹æ podobnych korzyœci [Barney, 1991].
W procesie kszta³towania przewagi konkurencyjnej przedsiêbiorstw
funkcjonuj¹cych w GOW za kluczowe dla spó³ek mo¿na uznaæ m.in. wydatki na B+R. Aktywnoœæ badawczo-rozwojowa firmy powinna byæ nakierowana na wykreowanie innowacji mo¿liwej do skomercjalizowania
[Cohen, Levinthal, 1990]. Liczne badania [Griliches, 1986, 1994; Goto, Suzuki, 1989; Lichtenberg, Siegel, 1991; Scherer, 1993; Griffin, Page, 1996;
Wakelin, 2001] wykaza³y, ¿e inwestycje w B+R pozytywnie przek³adaj¹
siê na stopê zwrotu, rentownoœæ czy szybkoœæ wdra¿ania innowacji. Pomimo ryzyka zwi¹zanego z mo¿liwoœci¹ powielania innowacja uznana
zosta³a za bardzo wa¿ne Ÿród³o przewagi konkurencyjnej firmy [Mills,
2005]. Z pojêciem przewagi konkurencyjnej wi¹¿e siê pojêcie pozycji konkurencyjnej. Na potrzeby przeprowadzonego badania autorzy uznali za
pozycjê konkurencyjn¹ firmy jej relatywne po³o¿enie wobec konkurentów ze wzglêdu na przyjête kryteria.
W literaturze naukowej toczy siê debata na temat pozytywnej relacji
pomiêdzy wydatkami na B+R, przysz³ymi stopami zwrotu z akcji a pozycj¹ konkurencyjn¹ przedsiêbiorstwa [Chan i inni, 2001; Eberhart i inni,
2004; Lev i inni, 2005; McCann, 1991; Lichtenberg, Siegel, 1991]. Wykazano w badaniach [Goto, Suzuki, 1989; Cohen, Levinthal, 1990; Shan,
1990; Li, 2000; Wakelin, 2001], i¿ nak³ady na B+R przek³adaj¹ siê na wzrost
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stopy zwrotu, zyskownoœci, poziomu wyniku finansowego i wzrost poziomu wdra¿ania innowacji w gospodarce.

2. Metodyka badania
Uznano, i¿ istnieje niewielka przydatnoœæ zastosowania w badaniu
klasycznej statystyki jednowymiarowej, poniewa¿ dzia³alnoœæ B+R firmy
i jej wp³yw na proces kreacji wartoœci przedsiêbiorstwa oraz wyniku finansowego jest zjawiskiem zbyt z³o¿onym [Jajuga, 1993, s. 15]. Do badania wykorzystano za³o¿enia wielowymiarowej analizy porównawczej. Za
wykorzystaniem analizy wielowymiarowej do oceny pozycji konkurencyjnej spó³ek z punktu widzenia dzia³alnoœci B+R przemawiaj¹ wyniki
ostatnich badañ [Stock i inni, 2001; Gopalakrishnan, 2000; Kumar, Nei,
1998; Henderson, Cockburn, 1994], wed³ug których wydatki na dzia³alnoœæ badawczo-rozwojow¹ przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia mo¿liwoœci
technologicznych firm, wspieraj¹c procesy innowacyjne przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek, co w efekcie przek³ada siê na poprawê wyników finansowych przedsiêbiorstwa.
W ramach realizacji celu niniejszego opracowania przeprowadzono
badanie, które polega³o na dokonaniu wielowymiarowej oceny pozycji
konkurencyjnej przedsiêbiorstw. Jako wyjœciowy zbiór zmiennych wybrano macierz z³o¿on¹ z 10 wskaŸników wyznaczonych dla 2500 przedsiêbiorstw za 2013 rok. Dane te pochodzi³y z za³¹cznika (R&D ranking of
world top 2500 companies) do raportu The 2014 EU Industrial R&D Investment Scoreboard [Komisja Europejska, 2015]. W badaniu zaniechano weryfikacji poziomu korelacji pomiêdzy cechami, poniewa¿ w literaturze
funkcjonuje pogl¹d, i¿ nieporozumieniem jest formu³owany œcis³y wymóg nieskorelowania wybieranych cech. Poza tym koniecznoœæ dobrego
reprezentowania kryterium ogólnego z góry uniemo¿liwia znalezienie
zbioru cech nieskorelowanych parami, nawet jeœli tych cech ma byæ stosunkowo niewiele. W przypadku pos³ugiwania siê tylko cechami nieskorelowanymi wraz ze wzrostem ich liczby maleje sens porz¹dkowania
liniowego [Pociecha i inni, 1988, s. 66].
Na wstêpie podzielono wskaŸniki na te opisuj¹ce dzia³alnoœæ spó³ki
zwi¹zan¹ z wydatkami na sferê B+R (4 wskaŸniki):
1. R&D 2013 (mln EUR) – nak³ady przedsiêbiorstwa na dzia³alnoœæ B+R
w 2013 roku.
2. R&D 1 year growth (%) – procentowa stopa wzrostu nak³adów na
dzia³alnoœæ B+R w stosunku do roku poprzedniego.
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3. R&D 3 years growth (CAGR-3y, %) – procentowa stopa wzrostu
nak³adów na dzia³alnoœæ B+R za ostatnie trzy lata.
4. R&D intensity (%) – wartoœæ relacji nak³adów na dzia³alnoœæ B+R do
wartoœci przychodów za 2013 rok.
Nastêpnie na te, które s¹ zwi¹zane z wynikiem finansowym przedsiêbiorstwa (6 wskaŸników):
1. Sales 2013 (mln EUR) – wartoœæ przychodów firmy za 2013 rok,
2. Sales 1 year growth (%) – procentowa stopa wzrostu przychodów
w relacji do roku poprzedniego,
3. Sales 3 years growth (CAGR-3y, %) – procentowa stopa wzrostu przychodów za ostatnie trzy lata,
4. Profits 2013(mln EUR) – wartoœæ zysku netto za 2013 rok,
5. Profits 1 year growth (%) – procentowa stopa wzrostu zysku netto firmy w relacji do roku poprzedniego,
6. Profitability (%) – wskaŸnik zyskownoœci, czyli relacji zysku netto do
wartoœci przychodów ze sprzeda¿y za 2013 rok.
Wszystkie powy¿sze wskaŸniki uznano za stymulanty, czyli im wy¿sza wartoœæ wskaŸnika, tym lepiej dla badanego zjawiska. W efekcie powsta³y dwie macierze. Pierwsza z 4 wskaŸnikami dla 2500 spó³ek (co daje
³¹cznie 10 tysiêcy obserwacji) oraz druga z 6 wskaŸnikami dla tych samych 2500 spó³ek (15 tysiêcy obserwacji). W pierwszej macierzy wyst¹pi³y braki w danych w iloœci 126 (1,26% ogólnej liczby obserwacji). W macierzy drugiej iloœæ brakuj¹cych danych wynosi³a 206 (2,06% ogólnej liczby
obserwacji). W celu uzupe³nienia braków danych wykorzystano za³o¿enia metody imputacji danych za pomoc¹ mediany. Ponadto w wyznaczonych macierzach pojawi³y siê wartoœci istotnie odbiegaj¹ce od pozosta³ych, dlatego wykorzystano procedurê outlier correction i zast¹piono te
cechy wartoœci¹ œredni¹ (dla macierzy pierwszej by³y to 34 przypadki, zaœ
dla macierzy drugiej 80 przypadków).
W kolejnej czêœci badania dokonano wyznaczenia zmiennej syntetycznej uwzglêdniaj¹cej dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z wydatkami na sferê B+R
badanych spó³ek (SMR [B+R]) oraz zmienn¹ syntetyczn¹ uwzglêdniaj¹c¹
wskaŸniki zwi¹zane z wynikiem finansowym badanych firm (SMR [WF]).
Procedura obliczenia zmiennej syntetycznej (SMR [B+R] i SMR [WF])
obejmowa³a nastêpuj¹ce etapy [Paw³owicz, 1988, s. 10; Jajuga, 1993, s. 18]:
1. Stworzenie macierzy obserwacji X
X = ëx ij û

(i = 1 ,..., n , j = 1 ,..., m )

(1)
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gdzie: x ij – wartoœæ j-tej cechy w i-tym obiekcie.
W badaniu utworzone zosta³y dwie macierze. W pierwszej macierzy
za cechy przyjête zosta³y 4 wskaŸniki zwi¹zane z wydatkami na B+R,
w drugiej zaœ 6 wskaŸników zwi¹zanych z wynikiem finansowym
przedsiêbiorstwa. Obiektami zarówno w pierwszej, jak i w drugiej
macierzy by³o 2500 przedsiêbiorstw.
2. Kolejnym etapem badania by³o sprowadzenie do porównywalnoœci
zmiennych o ró¿nych mianach z wykorzystaniem standaryzacji za pomoc¹ poni¿szego wzoru:
x ij - x j
(2)
z ij =
(i = 1 ,..., n , j = 1 ,..., m )
Sj
gdzie:
x j – œrednia arytmetyczna dla j-tej zmiennej,
S j – odchylenie standardowe dla j-tej zmiennej,
z ij – element macierzy zmiennych po standaryzacji.
Efektem tego etapu badania by³o utworzenie dwóch macierzy cech
wartoœci standaryzowanych charakteryzuj¹cych siê œredni¹ arytmetyczn¹ równ¹ zeru i odchyleniem standardowym równym jeden.
3. Oszacowanie wspó³rzêdnych pozytywnego wzorca rozwoju (PWR),
poprzez wyznaczenie maksymalnych wartoœci dla ka¿dej ze standaryzowanych cech (stymulant) w dwóch macierzach.
4. Obliczenie odleg³oœci euklidesowej ka¿dego obiektu od PWR dla
ka¿dej z wyznaczonej macierzy wg wzoru:
m

d i = S (z ij – z pj )2
j =1

(i = 1 ,..., n )

(3)

gdzie:
zpj = max {zij} – pozytywny wzorzec rozwoju (PWR).
5. W zwi¹zku z faktem, i¿ zmienna syntetyczna wyznaczona wg wzoru
(3) nie jest unormowana, wykorzystano postulat normatywnoœci [Tarczyñski, £uniewska, 2006, s. 43] i doprowadzono do zmiany preferencji zmiennej, gdzie wiêksze wartoœci bêd¹ œwiadczy³y o wy¿szym
poziomie badanego zjawiska. WskaŸnik SMR przyjmie zatem wartoœci z przedzia³u od 0 do 1. Wykorzystano do tego celu poni¿sz¹ formu³ê:
di
(4)
SMRi = 1 –
(i = 1 ,..., n )
d i + aSd
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gdzie:
SMR – syntetyczna miara rozwoju dla i-tego obiektu,
d i – odleg³oœæ euklidesowa od PWR,
d i – œrednia arytmetyczna zmiennej d i ,
Sd – odchylenie standardowe zmiennej d i ,
a – parametr spe³niaj¹cy nierównoœæ
a³

max d i - d i
Sd

(5)

Na tym etapie badania po wyznaczeniu wartoœci wskaŸnika syntetycznego SMR [B+R] i SMR [WF] powsta³y dwa rankingi 2500 przedsiêbiorstw. Pierwszy ranking obejmowa³ przedsiêbiorstwa uszeregowane
od najlepszego do najgorszego (od max SMR [B+R] do min SMR [B+R])
z punktu widzenia wskaŸników opartych o dzia³alnoœæ z obszaru B+R.
Drugi ranking uwzglêdnia³ spó³ki uszeregowane od najlepszej do najgorszej (od max SMR [WF] do min SMR [WF]) z punktu widzenia wskaŸników powi¹zanych z wynikiem finansowym.
Do oceny pozycji konkurencyjnej poddanych badaniu przedsiêbiorstw
wykorzystano uk³ad wspó³rzêdnych, gdzie na osi OX umieszczono wartoœci syntetycznej miary SMR [B+R], natomiast na osi OY wartoœci syntetycznej miary SMR [WF]. W ten sposób uzyskano Mapê Pozycji Konkurencyjnej bêd¹c¹ narzêdziem s³u¿¹cym do relatywnej oceny po³o¿enia
wobec konkurentów ze wzglêdu na przyjête kryteria.

3. Wyniki badania
W wyniku zestawienia w uk³adzie dwuwymiarowym syntetycznych
miar SMR [B+R] i SMR [WF] uzyskano Mapê Pozycji Konkurencyjnej Top
2500 przedsiêbiorstw za 2013 rok (rysunek 2).
Taka graficzna prezentacja otrzymanych wyników pozwala na relatywn¹ ocenê pozycji konkurencyjnej spó³ki. W efekcie otrzymano cztery
grupy:
– Grupa A, gdzie SMR [B+R] ³ 0,1872, oraz SMR [WF] ³ 0,1647,
– Grupa B, gdzie SMR [B+R] < 0,1872, oraz SMR [WF] ³ 0,1647,
– Grupa C, gdzie SMR [B+R] < 0,1872, oraz SMR [WF] < 0,1647,
– Grupa D, gdzie SMR [B+R] ³ 0,1872, oraz SMR [WF] < 0,1647.
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Rysunek 2. Mapa Pozycji Konkurencyjnej Top 2500 przedsiêbiorstw za 2013
rok ze wzglêdu na SMR [B+R] i SMR [WF]

ród³o: Opracowanie w³asne.

Interpretacja pozycji konkurencyjnej przedsiêbiorstwa w przeprowadzonym badaniu wynika g³ównie z przyporz¹dkowania do wyodrêbnionych grup i przedstawia siê nastêpuj¹co:
– przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w grupie A cechuje wzglêdnie wysoka pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej (mierzona syntetyczn¹ miar¹ SMR [B+R]) oraz wzglêdnie
wysoka pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z poziomu wyniku finansowego spó³ki (mierzona syntetyczn¹ miar¹ SMR [WF]) – innymi
s³owy, dotyczy to przedsiêbiorstw, które ponios³y wysokie nak³ady
na B+R, co mog³o siê prze³o¿yæ na wysokie wyniki finansowe spó³ki;
– przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w grupie B cechuje wzglêdnie niska
pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej oraz wzglêdnie wysoka pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca
z wyniku finansowego spó³ki – innymi s³owy, dotyczy to przedsiêbiorstw, które pomimo niskich nak³adów na B+R mog³y osi¹gn¹æ wysokie wyniki finansowe;
– przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w grupie C cechuje wzglêdnie niska
pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej oraz wzglêdnie niska pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z wyniku finansowego spó³ki – dotyczy to przedsiêbiorstw, które ponios³y
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niskie nak³ady na B+R, co mog³o siê prze³o¿yæ na niskie wyniki finansowe spó³ki;
– przedsiêbiorstwa znajduj¹ce siê w grupie D cechuje wzglêdnie wysoka pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca z dzia³alnoœci badawczo-rozwojowej oraz wzglêdnie niska pozycja konkurencyjna wynikaj¹ca
z wyniku finansowego spó³ki – innymi s³owy, dotyczy to przedsiêbiorstw, które ponios³y wysokie nak³ady na B+R, co niekoniecznie
prze³o¿y³o siê na wysokie wyniki finansowe spó³ki.
Z punktu widzenia teorii zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa
trudno szczegó³owo dokonaæ oceny pozycji konkurencyjnej spó³ek wzglêdem siebie. Innymi s³owy, nie jest mo¿liwa odpowiedŸ na pytanie, o ile
jest lepsza pozycja konkurencyjna jednej spó³ki od drugiej. Faktem jest, ¿e
najliczniejsz¹ grupê przedsiêbiorstw stanowi¹ spó³ki grupy C (1824 firmy
stanowi¹ce 73% ogó³u) charakteryzuj¹ce siê niskimi nak³adami na B+R
i niskimi wynikami finansowymi. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoœci grupê reprezentuje grupa B o niskich nak³adach na B+R i wysokich wynikach
finansowych – 553 spó³ki (22,1%). Do grupy A przyporz¹dkowano 70 spó³ek, co stanowi³o 2,8% próby badawczej, natomiast do grupy D 53 przedsiêbiorstwa (2,1%).
Dodatkowych wniosków dostarczaj¹ porównania przynale¿noœci
firm do poszczególnych grup wobec badanych bran¿, w których funkcjonuj¹ przedsiêbiorstwa (rysunek 3).
– grupa A, najliczniej reprezentowana jest przez spó³ki z bran¿y biotechnologicznej (20), oprogramowania i us³ug komputerowych (18),
bran¿y motoryzacyjnej (11), technologii sprzêtu i wyposa¿enia (10);
– grupa B, najliczniej reprezentowana jest przez spó³ki z bran¿y oprogramowania i us³ug komputerowych (83), biotechnologii (54), elektroniki (53), technologii sprzêtu i wyposa¿enia (51);
– grupa C, najliczniej reprezentowana jest przez spó³ki z bran¿y technologii sprzêtu i wyposa¿enia (270), in¿ynierii przemys³owej (186), biotechnologii (184) oraz elektroniki (183);
– grupa D, najliczniej reprezentowana jest przez spó³ki z bran¿y biotechnologii (36), technologii sprzêtu i wyposa¿enia (3), elektroniki (3)
oraz bran¿y motoryzacyjnej (2).
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Rysunek 3. Zestawienie grup przedsiêbiorstw w podziale na bran¿e

ród³o: Opracowanie w³asne.

Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ dokument The 2014 EU Industrial R&D
Investment Scoreboard sporz¹dzony przez administracjê Unii Europejskiej
jest pochodn¹ dzia³añ ukierunkowanych na realizacjê celów Strategii
Lizboñskiej, której za³o¿enia mia³y doprowadziæ do zwiêkszenia konkurencyjnoœci gospodarek UE wzglêdem innych gospodarek rozwiniêtych,
istotne wydaj¹ siê równie¿ wnioski wynikaj¹ce z przynale¿noœci firm do
poszczególnych grup wobec pañstw, w których s¹ zarejestrowane.
W grupie A dominuj¹ przedsiêbiorstwa ze Stanów Zjednoczonych
(33 spó³ki) i Chin (10). W grupie B firmy ze Stanów Zjednoczonych (185),
Japonii (88) i Chin (65). Natomiast w grupie C ze Stanów Zjednoczonych
(554), Japonii (293), Chin (120), Niemiec (111) oraz Wielkiej Brytanii (104).
W grupie D firmy amerykañskie (32). Nieliczna reprezentacja przedsiêbiorstw z pañstw UE na Mapie Pozycji Konkurencyjnej (poza Niemcami
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i Wielk¹ Brytani¹) œwiadczyæ mo¿e o ma³o skutecznej polityce zwiêkszania konkurencyjnoœci w gospodarce europejskiej.

Zakoñczenie
W procesie zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa wykorzystywane s¹ ró¿ne generatory wartoœci. Jednym z kluczowych obszarów zarz¹dzania strategicznego firmy jest pozycja konkurencyjna. W przeprowadzonym badaniu zaprezentowano mo¿liwoœæ zastosowania syntetycznych
miar opartych na wydatkach B+R oraz wyniku finansowym do konstrukcji Mapy Pozycji Konkurencyjnej przedsiêbiorstw. Zastosowanie syntetycznych miar dla grup wskaŸników lepiej odzwierciedla badane zjawisko ni¿ analiza jednowymiarowa. Mapa jako graficzna forma prezentacji
pozycji konkurencyjnej jest bardziej czyteln¹ form¹ ni¿ jednowymiarowy
ranking 2500 spó³ek, poniewa¿ daje mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania przedsiêbiorstw do 4 grup oraz ich relatywnej oceny. Zastosowana procedura
tworzenia Mapy Pozycji Konkurencyjnej mo¿e byæ stosowana w badaniu
innych zale¿noœci, a jej zalet¹ jest mo¿liwoœæ relatywnej oceny pozycji
obiektów w oparciu o syntetyczne miary.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest zastosowanie syntetycznych miar do konstrukcji Mapy
Pozycji Konkurencyjnej przedsiêbiorstw w 2013 roku, z punktu widzenia wydatków na B+R i wyników finansowych. Do realizacji celu wykorzystano wielowymiarow¹ analizê porównawcz¹, dziêki której oszacowano zmienne syntetyczne umo¿liwiaj¹ce konstrukcjê rankingów dla ka¿dego z badanych obszarów.
Rozwa¿ania w niniejszym artykule osadzone s¹ w nurcie teorii zarz¹dzania wartoœci¹ przedsiêbiorstwa. Zastosowanie syntetycznych miar dla grup wskaŸników
lepiej odzwierciedla badane zjawisko ni¿ analiza jednowymiarowa. Mapa jako
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graficzna forma prezentacji pozycji konkurencyjnej jest bardziej czyteln¹ form¹
ni¿ jednowymiarowy ranking 2500 spó³ek, poniewa¿ daje mo¿liwoœæ przyporz¹dkowania przedsiêbiorstw do 4 grup oraz ich relatywnej oceny. Zastosowana
procedura tworzenia Mapy Pozycji Konkurencyjnej mo¿e byæ stosowana w badaniu innych zale¿noœci, a jej zalet¹ jest mo¿liwoœæ relatywnej oceny pozycji
obiektów w oparciu o syntetyczne miary.
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The use of synthetic measures to construct the Competitive Position
Map of enterprises in terms of spending on R&D and financial results
(Summary)
The purpose of this article is the use of synthetic measures for the construction of Competitive Position Map of enterprises in 2013, from the point of view of
expenditure on R&D and financial results. To achieve the objective authors used
a multidimensional comparative analysis by which estimated that enables the
construction of synthetic variables rankings for each of the studied areas. The following considerations are embedded in the mainstream of value based management theory. The use of synthetic measures for groups of indicators better reflects
the studied phenomenon than a one-dimensional analysis. Competitive Position
Map as a graphic form of presenting competitive position is more readable form
than the one-dimensional ranking of 2,500 companies, because it gives the ability
to assign enterprises up to 4 groups, and their relative assessment. Used procedure for creating Competitive Position Map may be used in the study of other dependence. The advantage of this method is ability of relative position of objects on
the basis of synthetic measurement.
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