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LESZEK ŻABIŃSKI
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Innowacyjne produkty systemowe i ich konsumpcja. 
Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju

Celem artykułu jest identyfikacja – w płaszczyźnie teoretyczno-opisowej oraz 
na podstawie już przeprowadzonych badań empirycznych, głównie eksploracyjnych 
i o charakterze jakościowym (naukowe studia przypadków) (Żabiński (red.) 2012; 
Żabiński (red.) 2009) – istoty, węzłowych uwarunkowań i mechanizmów rozwoju 
dynamicznie tworzącej się, przede wszystkim w krajach o gospodarkach stymulo-
wanych wiedzą i innowacjami, relatywnie jeszcze nowej dziedziny produktów, tzw. 
produktów systemowych (multiwartości). W odróżnieniu od tradycyjnych dóbr ma-
terialnych czy usług, tzw. monoproduktów, dzięki zawartej w niej wiązce wielu rów-
norzędnych wartości (korzyści) dla konsumenta zaspokajają one jednocześnie jego 
kilka/wiele potrzeb i oczekiwań, zarówno komplementarnych jak i autonomicznych, 
uznanych przezeń za istotne w różnych dziedzinach potrzeb i konsumpcji. Kreowanie 
i upowszechnianie produktów systemowych wymaga także na ogół nowych, innowa-
cyjnych modeli biznesu i zarządzania przedsiębiorstw. 

Istota i mikrouwarunkowania rozwoju produktów systemowych

Produkty systemowe (produkty wiedzy, multiwartości, produkty nowoczesne czy 
złożone technologicznie) to nowa generacja złożonych, wielordzeniowych produk-
tów, w tym usług/produktów usługowych, której pojawienie się w wysoko rozwi-
niętych, zserwicyzowanych gospodarkach rynkowych umożliwił dynamiczny postęp 
technologiczny, szczególnie w zakresie mikroelektroniki i technik informatycznych. 
Ale ich upowszechnienie i dalszy rozwój wynika nie tylko z globalizacji tych gospo-
darek oraz dyfuzji, w skali światowej, wzorców konsumpcji krajów wysoko rozwi-
niętych. Ma miejsce dlatego, że na ogół lepiej i bardziej kompleksowo zaspokajają 
potrzeby nabywców finalnych, w tym konsumentów, niż  produkty klasyczne, które 
dostarczają im „tylko” pojedynczych wartości podstawowych, nabywanych w odręb-
nych aktach sprzedaży.

Nowy produkt, rezultat specyficznego typu innowacji (produktowej), był niemal 
„od zawsze” przedmiotem zainteresowań i działań w ramach dojrzałych, pełnych 
koncepcji/modeli marketingu przedsiębiorstw, nawet wtedy, gdy te, działające zgod-
nie z ową filozofią biznesu, wykazywały się tradycyjną, jednowymiarową orientacją 
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na duże rynki docelowe. Jednakże zainteresowanie nowym produktem w klasycznym 
marketingu przedsiębiorstwa, który to produkt nie stanowił dominującego udziału 
w jego ofercie rynkowej, ograniczało się zwykle do jednej branży/sektora, której to 
przedsiębiorstwo było uczestnikiem, do jednej głównej potrzeby konsumenta zaspo-
kajanej przez ten produkt. I odbywało się na ogół bez angażowania nabywcy doce-
lowego do kreowania nowych produktów (tzw. zamknięty, laboratoryjny model in-
nowacyjności), chociaż jak szacowano już wtedy blisko 1/3 idei nowych produktów 
pochodziła od potencjalnych nabywców (Kramer, 2004).

Obecnie ta nowa dziedzina produktów stanowi przedmiot znacznego zaintereso-
wania ze strony współczesnej praktyki marketingowej, gdyż:
• częsty, aktywny współudział konsumentów, a także dostawców czy pośredników 

handlowych przedsiębiorstwa we współtworzeniu przezeń produktów systemo-
wych (tzw. otwarty model innowacji) wymaga zmiany tradycyjnej, jednokierun-
kowej orientacji rynkowej przedsiębiorstw na klienta docelowego na nową, wie-
lowymiarową orientację na tych interesariuszy przedsiębiorstwa i na ich wiedzę, 
(a nie tylko na wiedzę o nich),

• oferty rynkowe produktów systemowych stają się nową, bardziej skuteczną i efek-
tywną podstawą/bazą konkurowania i jednocześnie określonej współpracy mię-
dzy przedsiębiorstwami, dość często jeszcze dodatkowo wspomaganą działaniami 
państwa, zainteresowanego zwiększaniem atrakcyjności i konkurencyjności całej 
gospodarki (w płaszczyźnie międzynarodowej) oraz modernizacją struktur kon-
sumpcji,

• na ogół innowacyjny charakter produktów systemowych oraz aktywny udział kon-
sumentów i innych interesariuszy przedsiębiorstwa (jego pracowników, dystrybu-
torów, społeczności lokalnych) we współtworzeniu i dostarczeniu multiwartości 
dla klienta wymaga innych niż klasyczna organizacji działań marketingowych, 
systemów zarządzania nimi, a często też odmiennych, innowacyjnych koncepcji 
biznesu1.
Z tych samych przyczyn, chociaż nie tylko, dziedzina produktów systemowych 

budzi zainteresowanie marketingu jako nauki/wiedzy stosowanej.
Historycznie biorąc, zawsze nowe generacje produktów, istotnych wartości dla 

nabywcy i zmiany warunków rynkowych wyznaczały kolejne etapy rozwoju marke-
tingu jako nauki (a przynajmniej niektóre z tych etapów). Tak było z dziedziną ma-
terialnych dóbr konsumpcyjnych (tradycyjnych monoproduktów) i rolą konsumenta 
skoncentrowanego na rynkowej wymianie i weryfikacji wartości oferowanego pro-
duktu na rynku (szkoła marketingu management, koncepcja marketingu transakcji 
w latach 50-60 ubiegłego wieku, uzupełniona  w latach 70. koncepcją marketingu 

1  Powody te znajdują odzwierciedlenie w nowej, z 2007 r., definicji marketingu AMA (American Marketing 
Associaton). Zgodnie z tą definicją „marketing jest działalnością, zbiorem instytucji i procesów tworzenia, 
dostarczania i wymiany ofert posiadających wartość dla klientów, odbiorców, partnerów oraz społeczeństwa jako 
całości” (Kamiński, 2009, s. 10-11).
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strategicznego (konkurencyjnego). Podobnie dziedziny produktów inwestycyjnych 
oraz tradycyjnych i nowoczesnych usług, w tworzeniu których znaczenie nabywcy 
finalnego/konsumenta niewspółmiernie wzrosło (w zakresie współdziałania z do-
stawcą tych produktów w fazie ich tworzenia, wymiany i użytkowania/konsumpcji), 
przyczyniły się decydująco do powstania w dwóch ostatnich dekadach XX wieku 
kolejnych szkół marketingu społecznościowego, marketingu usług, marketingu rela-
cji (partnerskiego), w tym fundamentalnej koncepcji marketingu relacyjnego szkoły 
nordyckiej marketingu (a także kilku innych szkół inspirowanych ponadto koncepcja-
mi zasobowymi zarządzania strategicznego, w tym marketingu wartości i marketingu 
sieci organizacyjnych)2.

Z uwagi na znaczące podobieństwa marketingowego procesu tworzenia, komu-
nikowania i dostarczania produktów, w tym przede wszystkim produktów systemo-
wych (materialnych) do procesu usługowego, od 2004 r. trwa dyskusja nad możli-
wością całościowej zmiany paradygmatu marketingu, zgodnie z logiką tego procesu 
(Vargo, Lusch, 2004).

Identyfikując istotę i analizując atrybuty produktów systemowych najczęściej pod-
nosi się, że cechuje je wysoki stopień  zaawansowania technologicznego (w szcze-
gólności w dziedzinie technik informatycznych/telekomunikacyjnych), a przy ich 
kreowaniu używa się nowych, wyrafinowanych technik projektowania3. Jednak wiele 
produktów systemowych, w szczególności złożonych usług (systemowych produk-
tów usługowych), nie musi cechować najwyższy poziom technologiczny w zakresie 
wszystkich tworzących je usług – komponentów. Podobnie jest z innym atrybutem 
tych produktów – globalnością. Choć najczęściej są to produkty globalne, poszu-
kiwane przez konsumentów – kosmopolitów z górnych i średnich rynków, to wiele 
systemowych (złożonych) produktów usługowych (np. turystyczne produkty miejsca, 
oferty usługowe wielu marek hoteli systemowych) cechuje glokalność, umiejętnie 
komponowany wymiar uniwersalności i specyfiki lokalnej (Żabiński, 2012, s. 25; 
Sala, 2008).

Produkty systemowe są na ogół produktami innowacyjnymi z punktu widzenia 
rynku/ konsumentów, gdyż umożliwiają odmienny, często ulepszony, niekiedy zupeł-
nie nowy sposób zaspokojenia ich potrzeb, oczekiwań, względnie możliwość zaspo-
kojenia dotąd niezrealizowanych lub odraczanych potrzeb. Zależy to m.in. od tego, 
czy produkty  te są rezultatem tzw. technologii/innowacji tradycyjnych (kontynuowa-
nych), czy technologii/ innowacji przełomowych. W pierwszej sytuacji są one adre-
sowane do rynków już istniejących, wymagających produktów o wyższej niż dotąd 
jakości, kompleksowości czy lepszej obsługi nabywców, a w drugim przypadku do 
nowych rynków docelowych (Żabiński, 2012, s. 26).

2  Systematykę głównych szkół marketingu autorstwa Vargo i Luscha przytoczono za P. Kowalskim (2009, s. 73). 
3  Według Morgana u podstaw tych technik projektowania leży metafora świata einsteinowskiego, tj. przemyślenie na 
nowo roli czasu, przestrzeni i masy w projektowaniu, czyli możliwość kompresji tych czynników, co zaowocowało 
„wielomiarowymi” produktami – mniejszymi, mobilnymi i bardziej inteligentnymi (Morgan, 2001, s. 288).
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Nową, w stosunku do produktów tradycyjnych, cechą  produktów systemowych 
jest ich zdolność do samodoskonalenia ich użycia przez konsumentów, a także do 
dalszego ich rozwoju. Zdolność tę umożliwiają zarówno zaawansowana technologia 
informatyczna (np. zwiększanie bezpieczeństwa jazdy samochodem dzięki wskaza-
niom komputera pokładowego), jak i systemy natychmiastowej wymiany informacji 
i doświadczeń między konsumentami /użytkownikami/ a firmami producentami tych 
produktów.

Z przeprowadzonej, krótkiej  z konieczności, analizy wybranych atrybutów pro-
duktów systemowych nie można wyprowadzać wniosku, że sfera produktów syste-
mowych, w tym ich konsumpcja, jest wyłączną domeną krajów wysoko rozwiniętych. 
Pojawiały się one również w wielu dziedzinach we wcześniejszych etapach rozwoju 
gospodarki rynkowej jako rezultat ówczesnych innowacji biznesowych czy społecz-
nych, w mniejszym stopniu innowacji technologicznych. 

Stadia rozwoju/konkurencyjności współczesnych gospodarek 
rynkowych a rozwój innowacyjnych produktów systemowych4

Pojawienie się i rozwój produktów systemowych wymaga specyficznego środowi-
ska/sfery funkcjonowania biznesu i jego otoczenia ekonomicznego, technologiczne-
go, a nawet międzynarodowego. Środowisko to obejmuje, w otoczeniu sektorowym 
przedsiębiorstw kreujących i upowszechniających produkty systemowe, intensywne 
i zaawansowane co do formy procesy konkurowania tych przedsiębiorstw o zwięk-
szający się fundusz swobodnego wyboru nabywcy finalnego, konsumenta o wy-
sokich aspiracjach i oczekiwaniach. Obejmuje też, występujące i rozwijane w tym 
środowisku, innowacyjne modele prowadzenia biznesu (czy zarządzania przedsię-
biorstwami), pozwalające nie tylko odnosić sukcesy rynkowe (na krótką metę), lecz 
także zapobiegać, wprawdzie z różną skutecznością, imitacji innowacyjnych na ogół 
produktów systemowych przed rywalami rynkowymi. Szczególną rolę w kształtowa-
niu tego środowiska ma do odegrania państwo i jego instytucje, czy ogólniej ukształ-
towany i funkcjonujący w danym kraju model (typ) systemu gospodarki rynkowej 
(kapitalistycznej), mniej lub bardziej otwarty na otoczenie międzynarodowe i glo-
balne, wreszcie prowadzona w danym państwie polityka strategiczna rozwoju, zmian 
systemowych, polityka przemysłowa, naukowa i technologiczna oraz polityka kształ-
towania rynku (w tym stymulowania konkurencji) i konsumpcji5.

Środowiskowe uwarunkowania rozwoju sfery produktów systemowych występu-
ją, chociaż w bardzo różnym stopniu i zakresie, na każdym etapie rozwoju współcze-
snych gospodarek rynkowych. Jednak na każdym z tych etapów są wkomponowa-

4   Wykorzystano tu znaczne fragmenty tekstu autora (Żabiński, 2011, s. 4-7, 10-11).
5  Na współczesne znaczenie polityki konsumpcji w polityce strategicznej rozwoju społeczno-gospodarczego, a więc 
i potrzeby badań w tym zakresie słusznie wskazują Bywalec (2012) i Olejniczuk-Merta (2011).
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ne w znacznie szerszy zespół uwarunkowań rozwojowych tych gospodarek, będąc 
wobec nich albo komplementarnymi (np. polityka naukowa i szkolnictwa wyższego 
wobec polityki edukacyjnej państwa), albo mogą zaistnieć dopiero wtedy, gdy pod-
stawowe uwarunkowania rozwojowe w danej gospodarce już występują (np. system 
bankowo-finansowy jest już rozwinięty i gotowy do udziału w finansowaniu produk-
tów systemowych zwiększonego ryzyka). 

Prezentowane w literaturze modele opisowe (empiryczne) przedstawiające sta-
dia rozwoju gospodarek rynkowych, choć w bardzo uproszczony sposób zawierające 
środowiskowe uwarunkowania rozwoju sfery produktów systemowych, mogą być, 
naszym zdaniem,  pomocne nie tylko w identyfikacji i badaniu tych uwarunkowań6, 
ale także w  identyfikacji istoty (natury) samych tych produktów, obejmujących nie 
tylko konsumpcyjne produkty intelektualne (np. nowe koncepcje biznesu, nowe 
systemy edukacyjne), które mogą być upowszechniane albo w klasycznym obiegu 
rynkowym (w neoliberalnych gospodarkach rynkowych), albo pozostawać w sferze 
dóbr publicznych (zwłaszcza te ostatnie). Modele te prezentują stadia rozwoju kra-
jów w aspekcie typowych dla nich czynników (filarów) konkurencyjności, zakładając 
bezpośredni, bliski związek między konkurencyjnością i innowacjami, uzupełniany 
w naszych rozważaniach założeniem o innowacyjnym charakterze produktów syste-
mowych (czy to dla ich producenta, czy dla konsumenta).

Jednym z takich modeli jest model opracowany na Światowe Forum Ekonomiczne 
w Davos w 2008 r. (m.in. z udziałem Portera – tablica 1). Prezentuje on trzy stadia 
rozwoju krajów, zidentyfikowane na podstawie szerokiego zestawu 110 wskaźników 
– w 207 krajach, obejmujących wybrane cechy gospodarek, społeczeństw oraz syste-
mu ustrojowo-instytucjonalnego badanych państw pod względem ich międzynarodo-
wej konkurencyjności (i poziomu innowacyjności). Są to: 
• stadium 1:  gospodarki, których rozwój (i konkurencyjność) opiera się na tzw. pod-

stawowych czynnikach wytwórczych,
• stadium 2:  gospodarki stymulowane efektywnością (jej poprawą),
• stadium 3:  gospodarki, których rozwój zależy od innowacji.

W każdym stadium rozwoju występują wszystkie filary (czynniki) konkurencyj-
ności, ale są inne proporcje ich udziałów, a co za tym idzie dominują odmienne me-
tody/strategie konkurowania przedsiębiorstw7. 

6  Ich większa, naszym zdaniem, przydatność na potrzeby tej identyfikacji niż modeli teoretycznych budowanych, 
a w ostatnich latach nawet empirycznie weryfikowanych w ramach ekonomii tzw. głównego nurtu (np. nowej 
ekonomii klasycznej, postkeynesistów itp.) wynika z tego, że nie ograniczają się tylko do kwestii wzrostu 
gospodarczego, lecz koncentrują się, pod wpływem ekonomii instytucjonalnej, na rozwoju ujmowanym integralnie 
jako proces ewolucji kultury, społeczeństwa i gospodarki. Modele te nawiązują też koncepcyjnie do rozwijanego 
w ramach nauk o zarządzaniu nurtu analiz konkurencyjności międzynarodowej krajów, regionów i branż (grup firm), 
w tym do metody diamentu konkurencyjności Portera (i jego kolejnych rozwijanych wersji).  (Kotler et al., 1999; 
Łaźniewska, Gorynia (red.), 2012).
7  Poniższe omówienie tego modelu za: U. Płowiec (red.), 2010, s. 269 i następne.
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Tablica 1 
Stadia rozwoju krajów oraz ich filary konkurencyjności stymulujące rozwój 

(w % wpływu)  
Progi dochodu 

wyznaczające stadium 
rozwoju kraju  

(PKB/c w USD

Stadium rozwoju  
a podstawowy filar 

konkurencyjności gospodarki

Udział poszczególnych 
filarów konkurencyjności 

w rozwoju kraju

Stadium 1 Stadium 1: Podstawowe wymagania/ 
tanie czynniki 

Filary 
konkurencyjności

Udział 
w % 
rozwoju

Gospodarki 
stymulowane 
tanimi 
czynnikami

<2000 Instytucje prywatne i publiczne
Infrastruktura transportowa, 
komunikacyjna, energetyczna
Stabilność makroekonomiczna 
(kontrola inflacji 
stóp procentowych, kosztów obsługi 
i zadłużenia) 
Zdrowie i podstawowa edukacja/
szkolnictwo

Tanie czynniki 
produkcji
Stymulatory 
efektywności
Innowacje

 
60

 
35
5

Przejście od 
stadium 
1 do stadium 2

2 000-
3 000

Podstawowe  metody 
konkurowania
Konkurencja cenowa, 
informacyjna 

Stadium 2 Stadium 2: Stymulatory  
efektywności

Filary 
konkurencyjności

Udział 
w % 
rozwoju

Gospodarki 
stymulowane 
efektywnością 

3 000-
9 000

Szkolnictwo wyższe i wyszkolenie
Efektywność rynku produktów
Efektywność rynku pracy 
Rozwój rynku finansowego
Gotowość technologiczna 
Rozmiar rynku vs. Orientacja 
proeksportowa

Tanie czynniki 
produkcji
Stymulatory 
efektywności
Innowacje

 
40

 
50
10

Przejście  
od stadium 1  
do stadium 2

9 000-
17 000

Podstawowe  metody 
konkurowania
Konkurencja jakościowa, 
promocyjna  

Stadium 3 Stadium 3: Innowacje Filary 
konkurencyjności

Udział 
w % 
rozwoju

Gospodarki 
stymulowane 
innowacjami

> 17 000 Złożoność biznesu
Innowacje (technologiczne 
i systemowe)

Tanie czynniki 
produkcji
Stymulatory 
efektywności
Innowacje

 
20

 
50
30

Podstawowe  metody 
konkurowania
Metody hiperkonkurencji  
Metody koopetycji/ 
kooperancji 

Źródło: Opracowano na podstawie: Płowiec (red.), 2010, s. 269-272.
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W stadium 1 rozwój gospodarczy kraju bazuje na tanich zasobach nisko kwalifiko-
wanej pracy i surowcach, a przedsiębiorstwa, orientując się na produkcję produktów 
o niskiej jakości dla masowych rynków, o niskiej sile nabywczej klientów, konkurują 
głównie ceną. Podstawowe znaczenie dla rozwoju krajów mają: tworzone szeroko 
rozumiane instytucje prywatne i publiczne, budowana infrastruktura transportowa, 
komunikacyjna  i energetyczna, utrzymywana stabilność makroekonomiczna, zapew-
niona podstawowa opieka zdrowotna i edukacyjna ludności. I chociaż udział inno-
wacji na tym etapie rozwoju oszacowano w badanym modelu  na  poziomie ok. 5%, 
to ich oddziaływanie na rozwój jest z pewnością większe. Mogą to być nie tylko 
pojedyncze innowacje technologiczne  (produktowe), ale również nowatorskie mo-
dele biznesu czy zarządzania. Świadczą o tym przykłady  z przeszłości*, jak również 
współczesne** (ramka).  

* Uprzemysłowienie amerykańskiego rolnictwa w XIX wieku jest związane nie tylko 
z działalnością technologiczną i produkcyjną wynalazcy mechanicznej żniwiarki C. Mc Cormicka, 
lecz także z opracowaniem i wdrożeniem przez niego pionierskiego systemu marketingu, 
obejmującego projektowanie (i udoskonalanie) tego produktu na potrzeby gospodarstw 
farmerskich, trafną politykę ustalania cen łączoną ze sprzedażą ratalną, umożliwiającą zakup tego 
produktu przez rolników na poczet ich przyszłych dochodów, nowoczesne łączenie sprzedaży 
z serwisem dla klienta, a nawet badania rynkowe i konkurentów. Według  Druckera, McCormick 
był autentycznym przedsiębiorcą, ojcem zarządzania biznesem, który znalazł naśladowców 
dopiero na początku XX w. (Drucker, 1992, s. 39-40; Sztucki, 1998, s. 162).

** Do najbardziej znanych przykładów współczesnych  należy działalność założonego w 1976 r. 
w Bangladeszu przez prof. M. Yunusa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla w 2006 r., banku 
dla ludzi ubogich (Grameen Banku), udzielającego mikrokredytów ubogim przedsiębiorczym 
kobietom na sfinansowanie działalności gospodarczej, a także finansującym stypendia dzieciom 
tych kobiet na podejmowanie studiów wyższych, co okazało się skutecznym sposobem walki 
z ubóstwem w tamtejszym społeczeństwie oraz dało początek podobnym przedsięwzięciom 
w innych krajach, m.in. w Indiach. Od 2008 r. ten samofinansujący się bank, o 97% stopie zwrotu 
kredytów, ma swoje oddziały również w ubogich dzielnicach kilku miast USA, m.in. w Nowym 
Jorku. Koncepcja funkcjonowania Grammen Banku daje się, moim zdaniem,  zinterpretować 
w kategoriach nowoczesnego modelu zarządzania i marketingu relacyjnego (partnerskiego), 
opartego na kapitale zaufania interesariuszy organizacji, a który na ogół, w teorii, przypisuje się 
firmom, w tym bankom działającym w krajach wysoko rozwiniętych (Yunus, 2011).

Przykłady te wymagają krótkiego komentarza. Zarówno wczesna „prototypowa” 
koncepcja marketingu McCormicka, jak i koncepcja/model banku dla ubogich Yunusa 
jako produkty intelektualne (w szerokim znaczeniu) mają znamiona produktów sys-
temowych. Szeroka, komplementarna oferta McCormicka, jak również mikrokredyt 
bankowy Grameen Banku realizowały cały szereg potrzeb (oczekiwań) odbiorców 
finalnych, były nie tylko innowacjami produktowymi, lecz i społecznymi.

Przykładów takich z pierwszych stadiów rozwoju społeczno-gospodarczego go-
spodarek rynkowych znaleźć można więcej (np. rozwój  już w latach 80. XIX wie-



KONSUMPCJA I ROZWÓJ NR 1/201310

ku hoteli kurortowych w Stanach Zjednoczonych z szeroką komplementarną ofertą 
usług noclegowych, gastronomicznych i wypoczynkowo-relaksacyjnych dla zamoż-
nej klienteli (Sala, 2008, s. 57), czy rozwój od lat 20. XX wieku centrów handlowych 
w tym kraju, z coraz szerszą ofertą handlową, usługową, w tym rozrywki). Nie zmie-
nia to jednak reguły, że w tym stadium rozwoju społeczno-gospodarczego produkty 
systemowe, głównie usługowe, należały do rzadkości, a w dziedzinie dóbr material-
nych królowały monoprodukty (produkty klasyczne). Natomiast konsument-nabyw-
ca, dążący do kompleksowego zaspokojenia swoich potrzeb, musiał wykazywać się 
aktywnością, samodzielnie lub korzystając z usług pośrednika handlowego komple-
tować dla siebie niezbędne zestawy tych produktów. 

W następnym, 2 stadium rozwoju konkurencyjność gospodarek rynkowych kształ-
tują przede wszystkim tzw. stymulatory efektywności (efektywnie działające rynki 
pracy, finansowy, towarowe, gotowość przedsiębiorstw do zmian technologicznych 
i wyboru skutecznych systemów zarządzania, inwestycje w kapitał ludzki itp.), 
a przedsiębiorstwa konkurują jakością przetworzonych produktów i sprawnością ob-
sługi klienta docelowego, ale także ofertami nowych czy ulepszonych produktów. 

Upowszechniający się wtedy w przedsiębiorstwach marketing  (jako koncepcja  
prowadzenia biznesu zorientowanego na klienta) wnosi też, według Lambina, wkład 
w rozwój demokracji gospodarczej, ponieważ: a) jego punktem wyjścia jest anali-
za oczekiwań konsumentów, b) steruje decyzjami w zakresie inwestycji i produkcji 
na podstawie antycypowania potrzeb rynku, c) respektuje różnorodność upodobań 
i preferencji dzięki segmentacji rynku i rozwojowi ofert sprzedażowych dostoso-
wanych do potrzeb rynku, d) pobudza innowacyjność i przedsiębiorczość (Lambin, 
2001, s. 34-35). W okresie tym, przypadającym na lata 50. i 60. XX wieku w Stanach 
Zjednoczonych, a z pewnym przesunięciem w czasie w krajach Europy Zachodniej 
i Północnej, ostatecznie utrwala się stan rynku nabywcy, a zwiększająca się zamoż-
ność i dochody konsumentów, głównie z tzw. rynku średniego (klasy średniej), za-
czynają owocować rozwojem innowacyjnych ofert produktowych i usługowych 
przedsiębiorstw, w celu przezwyciężenia bariery popytu na produkty tradycyjne (mo-
no-produkty). Innowacja w tym okresie zaczyna być postrzegana i stosowana zgod-
nie z definicją Druckera jako „zmiana wartości (korzyści) dla konsumenta i zmiana 
zaspokojenia jego potrzeb poprzez wykorzystanie istniejących zasobów” (Drucker, 
1992, s. 42), a zmiana wartości dla konsumenta może przybrać formę nowego lub lep-
szego produktu (nowych korzyści dla nabywcy), niższej ceny (zwiększenia dostęp-
ności do produktu), stworzenia, dzięki niej, nowej potrzeby lub znalezienia nowych 
zastosowań dla starego produktu (popytowa definicja innowacji, innowacje „ssane 
przez rynek”) (Drucker, 1994, s. 54-55). We wcześniejszym okresie innowacje były 
„pchane” przez technologię (zmianę kombinacji środków produkcji wprowadzoną 
do systemu ekonomicznego, burzącą jego stabilną równowagę i wywołującą rozwój/
zmiany, w tym w strukturach konsumpcji), w myśl klasycznej koncepcji innowacji 
Schumpetera (Glapiński, 2012, s. 5).
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W stadium 3 rozwoju o poziomie rozwoju/ konkurencyjności gospodarek (regionów 
i firm) decydują przede wszystkim przełomowe i kontynuowane innowacje, wyrafino-
wane, złożone biznesy, subsydiujące pospołu z państwem rozwój działalności innowa-
cyjnej, wiedzochłonnej (B+R). Tak wyposażone firmy skutecznie potrafią rywalizować  
(i jednocześnie współpracować ze sobą) na rynkach globalnych, w warunkach hiper-
konkurencji. 

Na tym etapie rozwoju gospodarki model teoretyczny i praktyczny innowacji ule-
ga zasadniczej zmianie. Jest to – wg Szymury-Tyc i cytowanych przez nią zachodnich 
badawczy – nowy, zintegrowany model sieciowy innowacji, obejmujący wszystkich 
istotnych interesariuszy procesu innowacyjnego, geograficznie rozproszonych (na 
skutek globalizacji), integrowanych sieciami komunikacyjnymi (możliwymi dzieki 
Internetowi). W tych sieciach, dzięki procesowi uczenia się, generowana jest wiedza 
ich uczestników, inspirująca powstawanie innowacji, przyspieszane dzięki rozprosze-
niu ryzyka innowacji między ich interesariuszy (Żabiński, 2012, s. 57). Z ujęciem tym 
koresponduje ściśle pojęcie innowacji sformułowane przez Prahalada i Krishnana.

Innowacja, według tych autorów to (...) „kształtowanie oczekiwań konsumentów, 
a również (…) ciągłe reagowanie na ich zmieniające się wymagania, zachowania 
i doświadczenia” (dodajmy, że chodzi tutaj o pojedynczego konsumenta, N=1, czyli 
jego spersonalizowane doświadczenia). „Trzeba to robić, sięgając po najlepsze talenty 
i zasoby dostępne gdziekolwiek w świecie (R = G)”. Zespolenie obu tych idei – „za-
soby wielu dla zaspokojenia jednostki” – umożliwiają „elastyczne i prężne procesy 
biznesowe (i analiza danych)” innowacyjnej firmy (lub dodajmy innowacyjnej sieci 
wartości, której firma jest uczestnikiem). Te procesy, możliwe dzięki „odpowiednim 
kwalifikacjom i orientacjom menedżerów”, muszą być osadzone w „społecznej archi-
tekturze firmy”, obejmującej jej „strukturę organizacyjną, sposoby pomiaru wyników, 
szkolenia, kwalifikacje i wartości organizacji (jako nowe imperatywy konkurencyj-
ności)” oraz w „architekturze technicznej firmy”, czyli „kręgosłupie jej technologii 
informacyjnej”. Ten nowy pogląd na innowację, ujmujący integralnie jej istotę (na-
turę), źródła i proces powstawania, wreszcie organizację i zarządzanie innowacja-
mi, nazywają ci autorzy „gmachem innowacji”, „Nową Erą Innowacji” (Prahalad, 
Krishnan, 2010, s. 12).

Według U. Płowiec, Polska, której PKB/c w 2008 r. wyniósł 13 861 USD, na pod-
stawie oceny tego syntetycznego kryterium już zaklasyfikowana została razem z kilko-
ma państwami środkowo- i wschodnioeuropejskimi do etapu przejścia ze stadium 2 do 
stadium 3 (gospodarki innowacyjnej)8.

Kwalifikacja ta wydaje się jednak w przypadku Polski przedwczesna, mimo że 
Polska uzyskała na lata 2009-2010 stosunkowo wysoki wskaźnik globalnej konku-
rencyjności (GCI), 4,33, zajmując 46 miejsce na liście zbadanych krajów (pierwsze 
miejsce zajęła Szwajcaria z GCI = 5.60). Poza systemem instytucjonalnym gospo-

8  Krajami tymi są: Chorwacja, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa i Rosja  (Płowiec (red.), 2010, s. 272).
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darki rynkowej oraz względną stabilnością makroekonomiczną naszego kraju (na tle 
innych państw europejskich), wiele podstawowych czynników rozwoju charaktery-
stycznych dla stadium 1 nie spełnia jeszcze w Polsce niezbędnych wymagań. Należą 
do nich infrastruktura techniczna i społeczna (w tym słabość społeczeństwa obywa-
telskiego), stan i funkcjonowanie publicznej sfery ochrony zdrowia, a nawet edukacja 
(zwłaszcza na poziomie kształcenia zawodowego)9.

Ponadto trudno mówić o efektywnym oddziaływaniu w naszym kraju wielu sty-
mulatorów efektywności właściwych dla stadium 2 rozwoju. Takich jak na przy-
kład: efektywny, elastycznie funkcjonujący rynek finansowy, w tym system banko-
wy alokujący produktywnie oszczędności i finansowo wspierający przedsiębiorców 
i innowatorów; występowanie na dużą skalę gotowości firm polskich do wdrażania 
i wykorzystywania istniejących technologii, zwłaszcza teleinformatycznych (ICT) 
dla wzmożenia własnej produktywności; rozwinięta proeksportowa orientacja go-
spodarki czy efektywnie funkcjonujące szkolnictwo wyższe (zwłaszcza publiczne). 
W Polsce nie funkcjonuje też, na odpowiednim poziomie rozwoju, tzw. środowisko 
biznesu produktów systemowych (innowacyjnych) (Żabiński, 2009, s. 217-237). 
I chociaż można stwierdzić, że wiele z wyżej wymienionych stymulatorów efektyw-
ności, a nawet podstawowych czynników rozwoju, nie działa jeszcze zadowalająco 
także w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w Stanach Zjednoczonych, to jedynie 
może to spowalniać, a nie zahamować budowę innowacyjnych, wysoce konkurencyj-
nych gospodarek tych państw, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych10.

Dzieje się tak, ponieważ firmy zachodnie, uczestniczące w globalnej rywalizacji 
z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi w gospodarkach wyłaniających się (w tym 
w Chinach), nie mogą już dłużej konkurować z nimi na bazie niskich kosztów, czy 
nawet metodami konkurencji jakościowej. Jedynym skutecznym sposobem konkuro-
wania staje się szybka komercjalizacja wyników nowej technologii (najlepiej przeło-
mowych innowacji). Stwarza to jednak szczególne wyzwania dla biznesu, w tym dla 
marketingu przedsiębiorstw i banków, zarówno o pozytywnych, jak i negatywnych 
konsekwencjach. Wyzwania te wystąpiły z ogromną mocą w okresie poprzedzającym 
wybuch kryzysu globalnego, jak również w trakcie jego przebiegu. 

9  Gwoli ścisłości trzeba jednak zauważyć, że w  ramach Polskiej Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 realizuje się 
priorytety inwestowania w infrastrukturę techniczną i energetyczną, w poprawę jakości regionalnej polityki spójności 
oraz w aktywa niematerialne (kapitał ludzki) i innowacyjną gospodarkę (w tej kolejności), wsparte środkami 
pomocowymi UE.
10  Bardziej krytycznie ocenia to w odniesieniu do USA noblista Stiglitz, pisząc m.in. o amerykańskim sektorze 
finansowym „rozdętym ponad miarę i i opartym na oszukańczych podstawach, nieskłonnym (z wyboru) do kredytowania 
małych i średnich przedsiębiorstw (innowacyjnych, tworzących nowe miejsca pracy), sektorze energetycznym tego 
kraju, w spornej części nie nadającym się do utrzymania ze względów środowiskowych”, „ruinie dużych połaci 
sektora produkcji”, „średnio gorszych usługach zdrowotnych świadczonych przez nieefektywny amerykański  system 
opieki zdrowotnej” (z enklawami niedoścignionej w świecie takiej opieki), nieefektywnym sektorze transportu 
i edukacji (podstawowej i średniej) etc. Według Stiglitza, „długookresowa przewaga konkurencyjna USA to 
instytucje szkolnictwa wyższego (państwowe i nonprofit) i tworzony w nich postęp technologiczny. Ale sama edukacja 
uniwersytecka nie wypełni treścią długofalowej całej strategii gospodarczej Ameryki” (Stiglitz, 2010, s. 225-226).
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Czy kryzys globalny spowolni rozwój produktów systemowych?

Funkcjonowanie współczesnych gospodarek rynkowych, niezależnie od stadium 
ich rozwoju i konkurencyjności, od początku lat 90. XX wieku odbywało się w wa-
runkach poszerzającej się i pogłębiającej nowej globalizacji (z podobnym procesem 
rozwijający się dopiero wczesny kapitalizm miał do czynienia na przełomie XIX 
i XX wieku). Proces globalizacji jako zjawisko w skali światowej przebiegał w róż-
nych płaszczyznach. W tym opracowaniu ograniczymy się do dwóch jego charakte-
rystycznych ujęć. Globalizacja w sferze makroekonomicznej, a przede wszystkim 
mentalnej polegała na szerzeniu przekonania o absolutnej wyższości paradygmatu 
rozwoju opartego na makroekonomicznej stabilizacji, liberalizacji rynku i prywaty-
zacji, propagowanego i wdrażanego w postaci rozwiązań ustrojowo-systemowych nie 
tylko w wysoko rozwiniętych, serwicyzujących swoje gospodarki krajach Zachodu, 
ale i w państwach transformujących swoje gospodarki w kierunku rozwiązań rynko-
wych, a nawet w ubogich krajach Trzeciego Świata (Żabiński, 2011, s. 7). „Sprawne 
funkcjonowanie rynku w połączeniu z nieograniczonym przyzwoleniem na bogacenie 
się (…) – jak napisał Orłowski – miało zapewnić wysoką efektywność gospodarowa-
nia oraz wzrost innowacyjności i przedsiębiorczości (…), a w skali makro (...) wyso-
ki, bezinflacyjny wzrost gospodarczy (…). Wszystko to znakomicie funkcjonowało 
przez dekady, wspierając stopniowe rozprzestrzenianie się liberalnego anglosaskiego 
modelu gospodarczego [na całym świecie], zarówno na skutek ekspansji ponadna-
rodowych firm, jak i zwyczajów konsumpcyjnych, wreszcie integracji światowych 
rynków finansowych, możliwej dzięki postępowi technologicznemu, aż do wybuchu 
kryzysu” (Orłowski, 2011).

W innym ujęciu, mikroekonomicznym, w odniesieniu do poszczególnych sek-
torów gospodarczych (w różnym stopniu podatnych na globalizację) i odpowiada-
jących im rynków, globalizacja stanowi zespół procesów projektowania produktów, 
a więc dóbr materialnych, usług, idei, w tym także, przede wszystkim produktów sys-
temowych, rozwoju tych produktów, ich promocji i dystrybucji do docelowych ryn-
ków globalnych (na całym świecie). Realizują go firmy ponadnarodowe (globalne), 
z wykorzystaniem zasobów pozyskiwanych i konfigurowanych w skali świata (czy to 
na zasadzie strategii outsourcingowych czy bezpośrednich inwestycji zagranicznych) 
(Żabiński (red.), 2002, s. 25-26). Tak więc wcześniej globalizacja (w przytoczonych 
ujęciach), gdy pomyślnie się rozwijała, jak również obecny globalny kryzys ekono-
miczno-finansowy, a także społeczny stanowią kluczowy zespół uwarunkowań do 
dalszego rozwoju lub spowolnienia sfery produktów systemowych i ich konsumpcji. 

Nie analizując w tym opracowaniu przyczyn globalnego kryzysu finansowego 
i ekonomicznego (omówiono je w szeregu publikacjach), zwróćmy jedynie uwagę na 
jeden tylko kluczowy mechanizm funkcjonowania wysoko rozwiniętych, zglobalizo-
wanych gospodarek Zachodu, jakim jest pospieszna implementacja innowacji, w tym 
innowacyjnych produktów systemowych w realiach hiperkonkurencji i rozwiniętej 
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giełdyzacji tych gospodarek (o anglosaskim modelu kapitalizmu). Hiperkonkuracja 
jest nową formą konkurowania firm na światowych, zderegulowanych rynkach 
i w konwergentnych branżach. Powodują ją: pofragmentowane gusty/oczekiwania 
konsumentów, atrakcyjność dla nich produktów substytucyjnych czy nowych, chęć 
szybkiego uzyskania przewagi konkurencyjnej przez innowacyjne firmy z tytułu 
bycia pierwszymi. Firmy te dysponują na tyle nowymi technologiami/ofertami, że 
nie pojawiły się jeszcze reguły/normy konkurowania. Często jednak nie posiadają 
wystarczających środków finansowych na komercjalizację tych technologii (Kotler, 
Caslione, 2009, s. 45).

Hiperkonkurencja wymusza szybkie wprowadzanie na rynek innowacji produkto-
wych, czy to tzw. innowacji przełomowych (początkowo adresowanych do rynków 
niszowych), czy innowacji kontynuowanych, co jest przedmiotem całego cyklu dzia-
łań marketingowych (z projektowaniem nowego czy ulepszanego produktu włącz-
nie). Jeśli ten produkt odniesie sukces rynkowy i finansowy, to zmieniają się warunki 
konkurowania w branży i jej otoczeniu („zabójstwo” dotychczasowej kategorii pro-
duktu, zwycięstwo innowatora i jego produktu opatrzonego nową marką, eliminacja 
z rynku dotychczasowego lidera, a nawet „upadek” całej branży).

Christensen i Raynor (2008, s. 49 i następne), twórcy teorii przełomowych in-
nowacji, w opisie tego mechanizmu zwracają uwagę na „bezlitosną” presję rynków 
finansowych oczekujących szybkiego wzrostu wartości rynkowej firmy innowatora, 
dodajmy podsycaną jeszcze tanim kredytem na zakupy akcji innowacyjnych firm. 
Koresponduje to z wcześniejszym poglądem Kindelbergera, że powstawanie inno-
wacyjnych produktów niemal zawsze rodzi nadzieję inwestorów spekulantów na zy-
ski nadzwyczajne z szybko nabywanych akcji firm-innowatorów i ich odsprzedaży, 
zanim nie zaczną tracić na wartości rynkowej (m.in. w wyniku wprowadzania ko-
lejnych innowacji). Jednak może to prowadzić do przecenienia związanych z inno-
wacją nowych możliwości ekspansji. I poprzez „nadymanie bąbla spekulacyjnego”, 
na skutek intensywnej promocji innowacji, doprowadzić do krachu (kryzysu), gdy 
nadzieje innych akcjonariuszy – poza wiodącymi spekulantami, którzy odpowiednio 
wcześniej zbyli akcje – na łatwy zarobek nie zostaną spełnione (Otto, 2008).

Tak stało się też z poprzednim kryzysem w gospodarce amerykańskiej w marcu 
2001 r., kiedy pękła bańka technologiczna (dot-comów) podtrzymująca wzrost tej 
gospodarki pod koniec lat 90. Spadek wartości akcji firm z tej branży o 78% spowo-
dował wstrzymanie dużych inwestycji, a to wywołało recesję. Podobny, choć bardziej 
złożony mechanizm zadziałał na rynku nieruchomości (i związanych z nim branż, 
obejmujących blisko jedną trzecią gospodarki USA), przynosząc pod koniec dekady 
ten sam skutek, czyli załamanie i recesję (od stycznia 2008 r. do marca 2009 r.). 

W tym ostatnim przypadku chodziło przecież o wielką „innowacyjną” zmianę sy-
tuacji życiowej milionów Amerykanów, z klasy niższej a po części średniej, poprzez 
nabycie na własność, po raz pierwszy, domu. Zmianę intensywnie promowaną w ra-



15INNOWACYJNE PRODUKTY SYSTEMOWE I ICH KONSUMPCJA...

mach polityki ilościowego i jakościowego rozwoju konsumpcji przez rząd federalny, 
bank centralny (prowadzący, do czasu, politykę niskich stóp procentowych) i banki 
lansujące innowacyjne produkty kredytowe (ale o zmiennej stopie oprocentowania), 
które chciały na nich bardzo dobrze zarobić, wreszcie podsycaną przekonaniem, że 
ceny nabywanych nieruchomości, z racji wzmożonego, podtrzymywanego popytu, 
będą stale rosnąć. Jednak nabywcy tych domów i finansujących je kredytów na ogół 
nie dysponowali wystarczającą wiedzą i kompetencjami, by oceniać ryzyko związa-
ne z uzyskiwanymi (łatwo) kredytami, które jak twierdzi Stiglitz było nawet celowo 
zaniżane czy bagatelizowane przez kredytodawców. Rozpowszechniona asymetria 
informacji przy tworzeniu tych produktów finansowych na niekorzyść klienta przez 
banki/instytucje finansowe, na którą wskazywał ten noblista, stawia tezę o gospo-
darkach i społeczeństwie wiedzy w krajach wysoko rozwiniętych, w tym w USA, 
w nowym świetle, wartym krytycznej refleksji (Żabiński, 2011, s. 10-11).

Czy kryzys globalny, który, choć z opóźnieniem, dociera również do Polski (a jest 
już odczuwalny w rozwiniętych państwach Unii, najsilniej obejmując jej obszar po-
łudniowy), spowolni innowacje przedsiębiorstw, w tym rozwój i upowszechnianie 
(konsumpcję) produktów systemowych? Pytanie to jest zasadne również dlatego, że 
tworzenie i konsumpcja produktów systemowych, mimo że lepiej niż monoprodukty 
zaspokaja wiele potrzeb (oczekiwań) konsumenta jednocześnie, powoduje też wiele 
negatywnych konsekwencji w postaci:
• dostarczania produktów, których część funkcji (wartości) dla określonej grupy 

konsumentów jest zbyteczna lub trudna do efektywnego spożytkowania, co przy-
czynia się do częściowego marnotrawstwa wiedzy i niezbędnych materialnych 
komponentów (np. metali ziem rzadkich, deficytowych w skali światowej),

• dużego obciążenia środowiska naturalnego, w tym konieczności utylizacji zuży-
tych produktów, ich opakowań,

• wysokich nadmiernych wydatków przedsiębiorstw na promocję tych produktów, 
w tym na częste zmiany kolejnych wersji nabytych produktów systemowych 
przez konsumentów,

• częstego wypadania z rynków przedsiębiorstw niezdolnych sprostać hiperkonku-
rencji (Żabiński (red.), 2012, s. 44-45).
Zdaniem Simona, niemieckiego profesora zarządzania i marketingu, kryzys dla 

przedsiębiorstwa oznacza zawsze spadek sprzedaży/przychodów na skutek maleją-
cego popytu, a także spadek zysku w rezultacie spadku sprzedaży i koniecznych ob-
niżek cen, aby go powstrzymać. Może też oznaczać groźbę utraty płynności finanso-
wej i zdolności kredytowej, jeśli powyższe zjawiska przeciągają się w czasie. Klienci 
bowiem „zarówno prywatni, jak i korporacyjni odmawiają dokonania zakupów (...), 
obawiając się co przyniesie przyszłość (...), oszczędzają pieniądze (…), kontynuują 
rozbudowę swoich aktywów, aby móc skompensować straty poniesione na inwesty-
cjach (np. w papiery wartościowe, nieruchomości itp.)” – (Simon 2009, s. 15-16; 
Kieżel, Smyczek (red.), 2011).
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Tablica 2
Program działań marketingowych firmy w okresie kryzysu (recesji)  

wg H.Simona oraz Ph. Kotlera i J.A. Caslione
1. Obsługiwane rynki docelowe

- koncentracja na najbardziej wartościowym segmencie klientów, strategia penetracji, 
celem odbierania klientów słabszym konkurentom (Simon) i jego obrony przed silnymi 
konkurentami (Kotler),

- ostrożna ekspansja geograficzna (Simon).
2. Polityka produktu/producenta/ i oferty handlowej sprzedawcy

- koncentracja na podstawowych wartościach dla klienta,
- ciągła weryfikacja portfela produktów i linii produktowych firmy,
- ewentualne powroty do mniej złożonych wersji produktów,
- ostrożne wprowadzanie produktów innowacyjnych dla zainteresowanych konsumentów 

(Kotler),
- przekształcanie oferty produktu w ofertę rozwiązania systemowego/z pakietem usług 

innowacyjnych w cenach stałych (Simon).
3. Polityka komunikacji z klientem 

- racjonalizacja wydatków na tradycyjne środki reklamy (TV, prasa, reklama zewnętrzna) 
oraz  ich przesuwanie do mediów elektronicznych (Kotler),

- większy nacisk na treści przekazu promocyjnego, promocja wartości użytkowych 
w miejsce wartości emocjonalnych, wizerunkowych (Simon).

4. Polityka cenowa i sprzedaży 
- obrona istniejącego/osiąganego poziomu ceny, nawet gdyby trzeba dorzucić do oferty 

jakąś dodatkową korzyść dla klienta za darmo (np. wydłużona gwarancja),
- ostrożne podwyżki cenowe w związku z niepełną przejrzystością i zróżnicowaną 

skłonnością klientów do ich zapłaty (Simon),
- jeśli już obniżki cen, to jednolita polityka rabatowa bez uszczerbku dla wizerunku 

marki (Kotler).
5. Polityka dystrybucji i zarządzania sprzedażą (przeciwdziałać obniżeniu sprzedaży)

- nie rezygnować ze słabszych pośredników, ale jeszcze lepiej ich motywować 
(Kotler), a wg Simona:

- rozszerzać asortyment sprzedaży o produkty komplementarne, sprzedaż krzyżową,
- rozwój sprzedaży bezpośredniej, racjonalizacja czasu sprzedaży,
- odpowiednie zarządzanie wizytami u klienta,
- wzmacnianie personelu sprzedażowego (i jego motywacji),
- „transfery” najlepszych sprzedawców od konkurentów,
- angażowanie do sprzedaży pracowników back-office,
- tematyczne, konkretne szkolenia.

Źródło: Simon (2009), Kotler, Caslione (2009).

Konsekwencją tej diagnozy jest propozycja spójnego systemu działań operacyj-
nych z zakresu marketingu, w tym sprzedaży, i selektywne działania w zakresie re-
dukcji kosztów, aby uruchomić trzy dźwignie zysku, poprawiające jego wskaźniki 
i płynność finansową: ceny, wolumen sprzedaży oraz koszty (tablica 2). Natomiast, 
zdaniem tego autora, „działania zorientowane na poprawę pozycji strategicznej fir-
my oraz długookresowy wzrost przedsiębiorstwa, takie jak innowacje, wchodzenie na 
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nowe rynki, dywersyfikacja i integracja, radykalnie nowe modele biznesowe i podno-
szenie kwalifikacji pracowników (…) nie są właściwymi w zwalczaniu kryzysu (…). 
Powodują początkowo ujemny cash flow (...) obciążają, (...) i tak nadwyrężone fi-
nanse firmy (...). Ich efekty są widoczne dopiero po kilku latach zastosowania (...)” 
(Simon, 2009, s. 57).

Innego zdania są Kotler i Caslione, którzy wysuwają niemal identyczny jak 
Simon program operacyjnych działań antykryzysowych dla przedsiębiorstw (ramka). 
Opowiadają się jednak za wprowadzaniem przez firmy również nowych, innowacyj-
nych produktów, ale pod innymi markami i z przeznaczeniem dla bardziej oszczęd-
nych klientów (Kotler, Caslione, 2009, s. 161).

Programy taktycznych i operacyjnych działań przedsiębiorstw na okres recesji, 
nawet zawierające propozycje „mikroinnowacji” marketingowych i handlowych wy-
muszone kryzysem, nie mogą – moim zdaniem – przesłaniać strategicznej kwestii, 
jak działać w dłuższych okresach, gdyby światowy kryzys gospodarczy nie został 
opanowany, a przekształcił się w bardziej długotrwałą recesję (zgodnie z literą L), 
względnie przybrał postać histerezy (spadek poziomu rozwoju gospodarki zostaje 
częściowo odrobiony, ale wiele jego przyczyn i skutków, np. wyższy poziom bezro-
bocia, niższy poziom eksportu niż przez kryzysem, utrzymuje się nadal).

Konieczne będą takie przekształcenia (transformacje) przedsiębiorstw, ich  mode-
li biznesowych i systemów zarządzania, obejmujące również współczesne przedsię-
biorstwa/ /organizacje sieciowe, będące jednym z ważniejszych czynników i efektów 
dotychczasowej globalizacji, które pozwolą (Kotler et al., 2010).
1) poprzez współtworzenie innowacyjnych ofert/wartości z konsumentem – uwraż-

liwić ludzi na nierozwiązane kwestie społeczne i środowiskowe (np. konsump-
cjonizm/ubóstwo, degradacja środowiska naturalnego i zagrożenia klimatyczne),

2) w dostępie firmy „do zasobów i talentów na całym świecie” – równomiernie roz-
kładać koszty i ryzyko oraz proporcjonalnie dzielić uzyskiwaną wartość dodaną 
pomiędzy wszystkich partnerów firmy,

3) umieć działać również w warunkach tzw. odlewarowania, czyli polegania na ka-
pitale własnym, gdyby pozyskanie środków z rynków finansowych podobnie jak 
i kredytów bankowych okazało się utrudnione,

4) nie rezygnować z osiągania zysków ani ich maksymalizacji, w tym dywidendy 
dla akcjonariuszy, ale w dłuższych okresach, dzięki sprzedaży produktów firm za 
„godziwą cenę” oraz zrównoważonym środowiskowo praktykom biznesowym,

5) nie stawiać na agresywną konkurencję, ale raczej na współpracę konkurentów 
w rozwiązywaniu problemów środowiskowych,

6) docierać do tych rynków docelowych, także do rynków dolnych (klasy niższej), 
które będą mogły dzięki temu najwięcej skorzystać (Yunus, 2011).

7) w decyzjach kierować się nie tylko wiedzą wszystkich interesariuszy, w tym kon-
sumenta, firmy, ale przede wszystkim mądrością (Żabiński, 2011, s. 11-12). 
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Z przedstawionej wyżej, chociaż skrótowej i niepełnej, analizy nie wynika, jak 
się wydaje, groźba zahamowania rozwoju innowacji przedsiębiorstw, w tym inno-
wacyjnych produktów systemowych, a co najwyżej ich spowolnienie, bardziej ra-
cjonalne projektowanie i lokowanie na lepiej dobranych rynkach docelowych. Nie 
zależy to jednak tylko od samych przedsiębiorstw, lecz również od całokształtu zmian 
w ich otoczeniu, niezbędnych do opanowania światowego kryzysu ekonomicznego 
(Żabiński, 2012, s. 11-12).
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Streszczenie

W artykule identyfikuje się, w płaszczyźnie teoretyczno-opisowej, istotę, węzło-
we uwarunkowania i mechanizmy rozwoju nowej dziedziny produktów, tzw. produk-
tów systemowych i ich konsumpcji. Te wielordzeniowe złożone produkty zaspoka-
jają jednocześnie wiele potrzeb konsumenta, z różnych poziomów potrzeb (według 
modeli ERG). Stanowią przełom w dziedzinie konsumpcji, jak również w tworzeniu 
(projektowaniu) produktów i usług. W artykule omówiono zarówno węzłowe mikro-
uwarunkowania, jak i uwarunkowania makroekonomiczne rozwoju tych produktów. 
Te ostatnie przedstawiono na tle stadiów rozwoju i konkurencyjności współczesnych 
gospodarek rynkowych. Ustosunkowano się również do problemu ewentualnego spo-
wolnienia rozwoju i upowszechniania produktów systemowych w okresie obecnego 
światowego kryzysu ekonomicznego.
Słowa kluczowe: produkty systemowe, modele innowacji, stadia rozwoju gospoda-
rek rynkowych, hiperkonkurencja, innowacyjna konsumpcja.
Kody JEL: D11, 031, 012, F63, D11

Innovative System Products and Their Consumption. 
Conditions and Mechanisms of Development

Summary

The paper identifies the essence, key conditions and mechanisms of development 
of a new branch of products, i.e. the so-called system products and their consumption. 
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This is done in their theoretical-descriptive aspect. These multi-core and complex 
products satisfy numerous needs of the consumer at the same time and from different 
levels of needs (according to ERG models). They are a breakthrough both in the field 
of consumption and in creation (designing) of products and services. The paper dis-
cusses both key micro-conditions and macroeconomic conditions of development of 
such products. The latter are discussed against the background of stages of develop-
ment and competitiveness of the present-day market economies. The issue of possible 
slowing down of development and spread of system products in the period of the 
present-day global economic crisis is also taken into consideration. 
Key words: system products, innovation models, stages of development of market 
economies, hypercompetition, innovative consumption. 
JEL codes: D11, 031, 012, F63, D11


