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Introduction

C orporate groups are an interesting subject of study in 
the field of management sciences, due to their diverse 

management, organisational and structural solutions. 
Corporate groups’ opportunities to shape their develop-
ment and competitive strategies, as well as to use resourc-
es necessary to utilise them, are far greater than those of 
other businesses. These extraordinary opportunities are 
a consequence not so much of the volume of business, but 
rather of connections among business group entities. The 
connections based on ownership relations, often support-
ed by personal and political relations, create a strong de-
pendence between a parent company and its subsidiaries. 
Corporate groups have greater opportunities to diversify 
their business, internationalise it and to create economies 
of scale than other entities, due to, among others, easy 
inclusion and exclusion of individual businesses into and 
from their structure, as well as due to the possibility to 
manage a  business more complex than one enterprise. 
Such possibilities are ensured by replacing hierarchical 
relations with capital and contractual ones. 

In this article, authors focus on the issue an innovative 
business strategy in business groups and information 
needs related to formulating and applying such a strategy. 
The authors have assumed that the way of carrying out in-
novative business activities in business groups is different 
from other entities, and it is also diversified depending on 
the type of the business group. This is accordant with the 
view of M. Trocki (2004, p. 46) who reckons that business 
groups are in practice very diversified and require vari-
ous ways of developing and applying rules and methods 
of their management. This diversity and the resulting 
need for an individualised approach to studying business 
groups (Mierzejewska, Sopińska, 2017, p.  360) and pro-
posals of streamlining their business activities concern 
largely the way of running innovative activities (Ghoshal, 
Bartlett, 1988, p. 381). 

The goal of this article is to present strategies of carry-
ing out innovative business activities and diversified in-
formation needs of decision-makers in different business 
groups. The article presents model strategies of innova-
tive business activities management in business groups. 
The strategies differ in respect of the rate of activities 
concentration in the group and the rate of using the 
synergy effect. It has been assumed that the innovative 
business strategies in different types of business groups 

require different information bases for management de-
cisions concerning the group’s innovative activities and 
adjusting diagnosis methods to those needs. The authors’ 
experience proves that methods of measuring and ex-
amining innovativeness known from the literature and 
applied in the research practice turn out to be of little 
use in managing innovativeness of a  business group. 
Apparently „tailor-made” analyses and measurement 
of innovativeness are necessary that are adjusted to the 
information needs of decision-makers in different types 
of business groups.

The article presents information needed for innovative 
activities of a  management team of a  financial related 
business group, which applies an innovation strategy. 
This strategy the authors call a dispersed non-synergistic 
strategy. To analyse information needs, an original inno-
vation excellence model of an enterprise was used, and 
also the needs for support of subsidiary companies were 
examined through interviews and surveys. The selection 
of a financial business group for the research was related 
to the expert study made in 2019 at the request of one 
such group in Poland. The case described in the article 
concerning the creation of information base for a decision 
to support innovation of entities of a business group has 
been developed for the specific group, but the methods of 
preparing decisions for the needs of group innovativeness 
management may be applied not only for various business 
groups, but also for multi-entity enterprises carrying out 
dispersed innovation activities.

Innovative business activities in 
business groups — model solutions

D iscussing various types of groups, the authors mean 
three group types: operational, managerial and fi-

nancial ones (Trocki, 2004, p. 71). Each type of the busi-
ness group provides different opportunities in the scope 
of strategy dimensions such as business diversification, 
shaping the scope of vertical integration, rate and nature 
of internationalisation, building competitive advantages, 
as well as effecting an innovative business strategy.

Types of groups differ among each other as to the level 
of coordination of subsidiaries’ activities by the parent 
company, both in respect of decisions centralisation and 
allocation of tasks among the group’s companies. The need 
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for coordination is related to the dependencies occurring 
among the group’s companies. There are four forms of the 
companies relations: concentric, sequential, mutual and 
aggregate ones (Trocki, 2004, p. 70). 

The concentric relation occurs when subsidiary com-
panies are strongly related operationally with and totally 
dominated by the parent company, but are not mutually 
connected by cooperation relations. The concentric type 
of relation occurs only in operational groups called also 
concerns or conglomerates. In operational groups the 
share of parent company in achieving income of the entire 
group is prevalent and the subsidiaries are subordinate to 
the parent company’s operational activities. The task of 
subsidiaries is to support the parent company in perform-
ing its tasks. 

The sequential relation is more complex and more 
decentralised, where subsidiary companies are set in 
a  specific order to perform tasks in such a way that the 
performance of a  next company in a  sequence depends 
on the activities of the company in the previous stage of 
tasks. The mutual relation occurs when companies are 
connected by their mutual cooperation on similar opera-
tional activities and when they coordinate their activities 
themselves, which reduces coordination functions of the 
parent company. 

The sequential or mutual relation is a  basis for man-
agerial business groups, also called strategic groups, the 
scope of whose own operational activities is limited or 
non-existent. The role of the parent company consists 
in developing the business strategy for the whole group 
and coordinating the implementation of strategy of each 
subsidiary in order to reach synergy. Managerial business 
groups may have different rates of centralisation, depend-
ing on whether their subsidiaries are connected by the 
mutual or sequential interdependence. However, there 
exist also concern-type business groups, where the parent 
company carries out operational activities poorly related 
to the activities of subsidiaries, for example only exporting 
products manufactured by the subsidiaries. In this case 
strong concentric-type or sequential-type relations con-
nect subsidiary companies and the scope of coordination 
of their activities by one parent company is insignificant. 

The weakest relations among companies of a business 
group occur in the case of the aggregate interdependence, 
when the scope of coordination of their activities is very 
limited. Such a  type of interdependence is present only 
in financial business groups. Financial business groups 
consist of companies where each of them pursues its own 
strategy without the need to cooperate with other group 
entities. The aim of a  financial business group is not to 
reach the synergy effect, but to maximise investment 
profits and to reduce investment risk. As a rule a parent 
company does not interfere with the business of subsid-
iaries, it rather focuses on their analysis and evaluation, 
as well as decision making concerning a purchase or sale 
of companies or their shares, and also changes in the 
management team. Apart from the three model types of 
business groups, the literature distinguishes also related 
forms, like keiretsu or cheabol. 

Another form of a group of enterprises considered to 
be a related form of financial business group are also ven
ture capital funds. The difference as compared to financial 
business groups consists not only in higher risk of invest-
ing in companies which are often in crisis or applying in-
novative solutions, but also in a greater activity of a parent 
company in affecting subsidiaries in order to restructure 
them. In this sense venture capital funds are something 
between a managerial and financial group. Several years 
ago an example of such an unusual business group were 
Polish National Investment Funds. Since Polish financial 
groups in their pure, model form are practically non-ex-
istent, we understand the term „financial groups” as both 
classic financial groups and their related forms.

The type of a business group and the nature of relations 
between the companies define the possibility and need of 
implementing innovative business strategy by the parent 
company group-wide. From the point of view of innova-
tive business location in the group and choice of compa-
nies where innovative projects would be carried out, as 
well as their cooperation, the following model strategies 
of innovative business activities in a business group may 
be distinguished: concentrated, dispersed synergistic and 
dispersed non-synergistic ones.

The concentrated strategy consists in carrying out inno-
vative activities exclusively in the parent company. Subsid-
iary companies receive from it ready technologies or tem-
plate products and use them in their operational activities. 
This type of strategy occurs only in an operational group, 
where subsidiaries are connected with the parent company 
by concentric relations. In a managerial group innovative 
activities may also be focused in one of the subsidiaries 
carrying out activities of key importance for the entire 
group or in a separated subsidiary running exclusively, for 
example, research and development. An example of the 
concentrated strategy implementation is Rafako Business 
Group –  a  market leader in power generation devices in 
Poland and one of the European leaders. It is a group com-
prising a parent company and ten subsidiaries located in 
Poland and other countries. Projects carried out by Rafako 
focus on several sectors and cover, among others, develop-
ment of boiler technologies and environment protection 
plants, including methods of flue gas desulphurisation and 
nitrogen oxides removal, as well as modernisation of dust 
removal equipment or manufacturing electric buses. The 
strategy of innovation management at Rafako is based on 
its own strategic resources, most of all on its own techno-
logical solutions and licenses, its own staff and production 
facilities located at the parent company Rafako S.A., where 
operate a design and construction studio as well as a manu-
facturing plant testing new solutions. Almost all innovative 
potential is located at the parent company and that is where 
large resources for innovation development are directed.

The dispersed synergistic strategy consists in locating in-
novative activities in several entities of a business group. In 
case of an operational group it may be the parent company 
and some subsidiaries. Innovative activities in individual 
companies are specialised and coordinated by the parent 
company. The dispersed synergistic strategy is also applied 
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in managerial groups, where the parent company itself does 
not carry out innovative activities, but makes decisions on 
their location, financial support, and coordination for the 
entire group. The parent company may also coordinate 
collaboration with external entities cooperating on the im-
plementation of innovative projects. In managerial groups 
coordination of innovative activities and related strategies 
does not mean that subsidiaries cannot independently run 
business unconnected with other entities for the needs of 
their own activities. An example of such a strategy may be 
Asseco S.A. – an operational-type business group from the 
IT sector, where all the group entities carry out partly related 
business activities, and partly activities independent from 
the business of Asseco S.A. parent company. The firm Asse-
co is a „born innovator”, which from the very beginning has 
created its own innovative programmes addressed at first to 
Polish, and then to foreign enterprises and institutions. The 
parent company comprises a  developed innovation cen-
tre, while large R&D departments also function in foreign 
companies of the Group. Innovations include primarily new 
IT products: completely original IT software protected by 
Asseco licences, software adapted for specific clients, and 
also marketing innovations, or packages of IT solutions 
along with their implementation, monitoring and supplying 
hardware. Asseco also obtains innovations from the outside 
by acquiring innovative companies or cooperation with 
start-ups, small technology companies in order to take over 
their products or talented IT staff, which is also an innova-
tive managerial move. This way dispersing the sources of 
obtaining innovations and simultaneously partly dependent 
and partly independent functioning of innovation centres in 
many companies of the business group ensures it constant 
stimulation of innovativeness and supports the head inno-
vation centre located in the parent company.

The dispersed non-synergistic strategy is typical for 
financial and related groups where there is neither oper-
ational nor strategic cooperation among the companies, 
and also innovative activities do not require coordina-
tion. Entities of a  financial group independently make 
decisions on innovative activities, choose the best type 
of strategy, and incur costs of innovativeness. Financial 
groups may also, to some extent, play a  supporting and 
restructuring role for their subsidiaries. They can initiate 
innovative projects, support efforts to obtain projects 
and external financial resources, to some extent they may 
also financially support innovative activities of individual 
entities. An example of such a strategy is the strategy of 
a  large business group consisting of several dozen com-
panies, presented further. The literature defines this type 
of a business group as a  related group, since apart from 
managing the companies’ portfolio and ownership man-
agement it also carries out certain kinds of restructuring 
measures towards its subsidiary companies. In respect of 
innovations these are measures supporting undertaking 
and developing innovative activities by subsidiary com-
panies. These measures may take the form of financial, 
organisational, and training support. 

Table 1  summarises diversified innovative business 
strategies in various types of business groups.

Table 1. Strategies of innovative activities in various types of 
business groups

Strategy of 
innovative 
activities

 Type of business group

Operational Managerial

Financial 
and

related 
financial

Concentrated Yes Yes No

Dispersed 
synergistic Yes Yes No

Dispersed 
non-
synergistic

No No Yes

Source: own study

Each of the innovative business strategies for business 
groups described above requires a  different information 
base. The concentrated strategy does not require collecting 
information about the business and innovative potential 
of all the group’s companies, since the entire innovative 
business activities are effected in one entity. The dispersed 
synergistic strategy needs very specific information about 
the potential and innovative activities of individual com-
panies and synergistic relations among them. With such 
an information base innovative activities can be designed, 
as well as flow of resources and output of innovative activ-
ities in various companies of the group in order to reach 
the synergy effect. In classic financial groups decisions 
on undertaking and the way of carrying out innovative 
activities are taken independently and do not require sup-
port nor approval of the parent company. So-called related 
groups, considered by the authors to be financial-type 
groups, may implement the dispersed non-synergistic 
strategy, the goal of which is to intensify investments of 
individual subsidiary companies and thereby improve 
their value. This strategy type has particular information 
needs. The way of building a  information base for the 
management board of the parent company of a  related 
business group is presented further in this article.

Research method 

T he subject of the research was a  related business 
group called Alfa Group –  its management board 

planned to support innovative activities of its subsidiary 
companies by allocating among them funds for innova-
tion development. Specifically, two decisions were to be 
made: to select companies that want to and can use the 
support for raising its effectiveness and to adjust the form 
and volume of the support to the needs and nature of the 
selected companies. The task of collecting necessary infor-
mation was ordered to experts.

The research was conducted in two stages. The first stage 
of studies was to select companies able to absorb support 
effectively. The second stage covered examining the needs 
of companies with respect to forms of support for their 
innovative activities. During the initial research on the list 
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of subsidiaries of Alfa Group, on the basis of financial state-
ments analysis, the companies with uncertain economic 
status, i.e. under the threat of or in the process of bankrupt-
cy or liquidation were rejected. The remaining 38 compa-
nies were examined using methods such as a questionnaire, 
interviews with board members and documents analysis. 
The goal was to determine which companies deserve to 
receive support for innovative activities and what support 
tools should be used for each of them.

Absorption ability is defined in the literature as the abil-
ity to acquire, adopt and use in practice certain resources 
and skills. With respect to innovativeness, absorption is 
defined as a  firm’s ability to recognise the value of new, 
external information, to assimilate it and use for commer-
cial purposes. Researchers distinguish two elements of ab-
sorption ability: potential ability resulting from openness 
to knowledge, and effected ability resulting from already 
acquired innovation experience (Zastempowski, 2019, 
p.  79). There is also desorption ability, as distinguished 
from absorption ability, which is the ability to transfer 
innovations to other entities (Glabiszewski, 2017, p. 397).

In order to measure and describe absorption ability of 
Alfa Group companies, two specific parameters were used: 
current innovation rate and innovative potential. It was 
assumed that the ability to absorb enterprise innovation 
activity grows with both the rise of innovation rate and 
innovation potential. This required adopting the method 
of operationalisation and measurement of two variables: 
innovation rate and innovation potential.

Enterprises’ innovation rate may be measured by two 
individual indicators or by several indicators. Individual 
indicators used as innovation measures include, for exam-
ple, the share of income from sales of new or significantly 
improved products in total sales, the number of started or 
completed innovative projects, share of innovative busi-
ness costs in total business costs or only R&D costs. Since 
each indicator measures a different element of innovation, 
a  more appropriate method of measurement of innova-
tion rate is using a measure consisting of a few individual 
indicators measuring innovativeness. Presented studies 
measured innovativeness with four simple and easily 
identifiable indicators: 

1. Share of net income from sales of new or significant-
ly improved products in total sales in 2015–2018.

2. Dynamics of the share of net income from sales of 
new or significantly improved products in total sales 
in 2015–2018.

3. Launching to the market new or significantly im-
proved products and services in 2015–2018, intro-
ducing on the market new or significantly improved 
products or services in 2015–2018.

4. Expenses for innovative business activities in respect 
of product and process innovations in 2015–2018.

Each of the above fragmentary indicators was rated for 
1 (where „0” means lack and „1” means occurrence). 

The second important measure of enterprise innova-
tiveness is the innovative enterprise potential. Meas-
uring the potential, or an enterprise’s ability to carry out 
innovative business activities in the future, is much more 

difficult than measuring current innovation rate. The lit-
erature does not recommend any indicators or methods 
of measuring this parameter; different approaches are rec-
ommended, such as analysis and evaluation of resources, 
especially intangible ones, measurement of dynamic capa-
bilities, measurement of enterprise capabilities. All these 
methods however are complex, require in-depth and cost-
ly studies. That is why a simplified method of multi-factor 
measurement of enterprise innovation potential has been 
created. It has been assumed that the measure of innova-
tion potential are four indicators including internal and 
external factors affecting innovation potential:

1. Belonging to the medium and high-tech sector or 
knowledge-intensive services sector, where 0 points 
means that the firm does not belong to these sectors 
and 1 point means that it does, 

2. Rate of crisis-resilience (Z7 INE PAN model 
–  Mączyńska’s index (Mączyńska, Zawadzki, 2006) 
– where a firm with the index below 1 gets 0 points 
and a firm with Z7 index above 1 gets 1. 

3. R&D position or unit in the organisational structure 
– where having such a unit means 1 point and not 
having it means 0 points, 

4. Cooperation with the scientific sector or other en-
tities as a  part of innovative business –  where no 
cooperation means 0 points and carrying out coop-
eration means 1 point. 

The results of these measurements were used to qualify 
each company as worth or not worth supporting from the 
management board of the group. It was assumed that the 
company is advanced in terms of innovation level and 
innovation potential if it received 3 or 4 points in each of 
these dimensions.

In the second stage of the study, it was limited to exam-
ining 24 companies that had sufficient capacity to absorb 
support measures. A  questionnaire of 11 questions was 
sent to the management boards of these companies. The 
answers received were verified and supplemented with 
information from company reports and telephone inter-
views conducted by experts.

Results of the research 
— assessment of the absorption 
capacity of the subsidiaries 

F or the purposes of the diagnosis, a model of innova-
tive excellence was constructed, in which the types 

of innovation excellence of an enterprise were defined 
depending on the measurement results of two of its fea-
tures: the level of innovation and innovative potential. It 
was assumed that both the level of innovation and the 
potential for innovation of enterprises can take two di-
mensions: low or high. This gives four types of enterprises 
with differentiated innovation excellence, and thus differ-
entiated capacity to absorb funds for innovative activities: 

“innovation driver”, “potential innovator”, “occasional 
innovator” and “permanently non-innovative enterprise”. 
Figure 1 presents four types of enterprises from their level 
of innovation and innovative potential view.
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„Permanently non-innovative enterprise” is an enter-
prise that has not carried out significant innovative activ-
ities so far and does not have an internal ability to under-
take innovative actions in the future. An enterprise which 
is not interested in innovations and attempts to stimulate 
its innovative activities from outside are doomed to fail-
ure. This model was specific to 14 companies, which was 
the biggest number and accounted for almost 40% of the 
group.

„Occasional innovator” is an enterprise which has oc-
casionally carried out innovative activities to conduct its 
innovative projects with support from outside. It has been 
a passive recipient of external schemes and resources, but 
it has not taken advantage of these opportunities to raise 
its internal innovation potential. Enterprises of this type 
often consume funds allocated to develop innovativeness, 
for example as a part of EU projects, and do not initiate 
their own innovative projects after their completion. 
There were 8 such companies in Alfa Group. 

„Potential innovator” is an enterprise with substan-
tial innovative potential, which so far has not shown any 
significant activities. Finding reasons for innovation pas-
sivity of such enterprise and supporting it in overcoming 
barriers may transform it into an innovative enterprise. 
This model was typical for 6 companies.

„Innovation driver” is an enterprise with large internal 
innovation potential supported by long-term experience 
in running innovative projects. This is the most promising 
type of enterprise, guaranteeing effective use of resourc-
es allocated for innovation development, especially if in 
some periods the company has to deal with financial ob-
stacles. It is highly competent and experienced in running 
innovative business, which makes it use any support very 
effectively. Whether such enterprises really need such sup-
port is a different question. Having an „innovation driver” 
in a  business group helps to develop innovativeness of 
the entire group, since it ensures a possibility to carry out 
training and innovation projects in which also other, less 
innovative companies may learn from innovation masters. 
There were 8 companies which were „innovation drivers”. 

Among the four presented enterprise types only one of 
them, „permanently non-innovative enterprise” does not 
deserve external support for innovative activities. It lacks 
both competences and motivation to undertake innova-
tive activities.

In case of „occasional innovator”, what should be fund-
ed are not innovation projects themselves, but activities 
raising innovative potential such as training innovation 
leaders and creating R&D base etc. Cooperation with oth-
er entities with greater experience in innovation business 
should be supported.

A good beneficiary of financial support allocated for in-
novation is an enterprise of the „potential innovator” type, 
especially if the only barrier for innovative activities is the 
lack of funds. The support should be used for enhancing 
innovation potential and effecting specific projects.

Enterprise innovation excellence models described 
above have been used in the research as a diagnostic tool. 
It turned out that the most numerous group of companies 

– 14 were classified in the category “permanently non-in-
novative enterprise”. 10 companies were included in the 

“innovation driver”, 8 companies in the “occasional inno-
vator” model, and 6 companies in the “potential innovator” 
model. The result was a selection of companies according 
to the criterion of the ability to effectively use support 
from the parent company. After rejecting 14 companies 
included in the “permanently non-innovative enterprise” 
model, a reference list of 24 companies was created. This 
list of companies is worthy of support in developing inno-
vative activities.

At the beginning of the research it was assumed that 
enterprises belonging to one business group do not only 
have a diversified ability to absorb external support, but 
also different reasons for carrying out innovative business 
and various expectations from the environment. 

We can assume that supporting innovative business, 
and especially the form of the support depends on the 
companies’ nature, their motivation to carry out inno-
vative activities and also their barriers and expectations 
concerning the way of supporting innovativeness. Results 
of the research on Alfa Group companies concerning their 
management boards’ reasons, barriers and expectations 
are presented below. They provided a basis for recommen-
dations of forms of support for individual companies of 
the Group1. 

Reasons for introducing innovative activities are 
broadly discussed in global and Polish literature. There 
are instrumental (Garst et al., 2017, p. 8), moral and rela-
tional reasons (Trias de Bes, 2013, p. 42). In our research 
the reasons were divided into external and internal ones. 

Figure 1. Enterprise innovation excellence models
Source: own study
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External reasons connected with the influence of the en-
vironment included: responding to market pressure and 
to regulations currently in force or to be introduced in 
the future. External reasons included the need to improve 
enterprise’s performance and to respond to cost pressure. 
The results of the research on innovativeness reasons in 
companies with particular innovation excellence models 
have been presented in Table 2.

According to the research both categories of reasons 
for undertaking innovative activities are important for 
companies – 25 companies indicated external reasons, 23 
companies indicated internal reasons, and the most com-
mon one was the willingness to improve the company’s 
performance, while the least common was responding to 
cost pressure. Interestingly, „permanently non-innovative” 
enterprises do not appreciate the influence of innovation 
on their performance, but they were more eager than 
other companies to indicate the issue of „necessitating” 
innovation by the law.

An enterprise’s decision to undertake and continue inno-
vative business is largely a consequence of barriers connect-
ed with these activities, and specifically the perception of 
these barriers by the enterprise boards. Numerous studies 
have been carried out in Poland on innovation barriers 
and dozens of factors have been identified which are re-
sponsible for the poor innovativeness of Polish enterprises 
(Rudawska, 2017, p. 73). The factors most commonly per-
ceived as innovation barriers are usually as follows: 

• structural barriers often connected with the busi-
ness sector, lack of strategies of effective allocation 
of the EU funds,

• systemic barriers resulting from excessive regula-
tions or legal acts not corresponding to contempo-
rary challenges and changing economy,

• cultural barriers resulting from the lack of confi-
dence and social acceptance for innovative approach,

• competence-related barriers resulting from the lack 
of the management team and employee’s knowledge 
and skills related to managing innovations (Matusi-
ak, Guliński, 2010, p. 76). 

In the presented studies the list of barriers is limited 
to economic and competence-related barriers, which 
are most common in Polish enterprises. Just as it was 
in case of reasons, barriers can be divided into internal 
and external ones. Internal barriers include: lack of pos-
sibility to fund innovations from internal sources of an 
enterprise, excessive costs of innovations and shortage of 
staff with suitable skills. External barriers include: lack 
of possibility to fund innovation from external sources 
of an enterprise, lack of partners for cooperation and 
uncertain demand for innovation on the market. Results 
of the research on barriers for innovation have been pre-
sented in Table 3.

According to Table 3  the examined companies were 
more likely to see internal than external barriers, and 
usually they identified them with economic factors, i.e. 
excessive costs of innovative projects implementation as 
compared to modest financial possibilities of the compa-
ny. The second most common barrier was the personnel 
barrier – shortage of staff with suitable skills. Also, the 
economic barrier was prevailing among external barri-
ers – lack of possibility to obtain funds from loans and 
difficulty in obtaining government grants and subsidies. 
A  relatively small number of companies observed bar-
riers related to uncertain demand for innovation on 
the market and lack of partners for cooperation under 
innovative projects. The „permanently non-innovative” 
model companies observed almost exclusively financial 
barriers, while other companies also observed staff-re-
lated barriers, as well as risk connected with uncertain 
demand for innovations. These differences result proba-
bly from lack of innovation experience of „permanently 
non-innovative” companies. Apart from the barrier cat-
egories presented in table 3, some companies indicated 
also other companies, such as changing legal regulations, 
conservative character of their industry, the company’s 
focus on dealing with current issues.

The analysis of innovation barriers brings us to the 
conclusion that the key to improving innovativeness of 
companies is suitable financial support. Enterprises that 

Table 2. Reasons for introducing innovation

Innovation 
excellence model

Number of 
companies 

with 
a particular 

model

Reasons for introducing innovation 

Number of 
indications 

Performance 
improvement

Responding 
to market 
pressure

Responding to 
cost pressure

Responding to 
regulations

Innovation driver 10 9 7 1 4 21

Potential innovator 6 5 2 3 3 13

Occasional innovator 8 5 4 3 3 15

Permanently non-
innovative enterprise 14 3 4 2 5 14

TOTAL 38 22 17 9 15 63

Source: own study
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the researchers recommended as the ones deserving sup-
port from their parent company are ready to receive funds 
and to use them correctly. The only problem is adjusting 
the forms of support to the companies’ expectations and 
character.

To address this problem the companies were asked 
about their expectations concerning support for inno-
vative business activities. The respondents were asked 
about their expectations for support from their parent 

company and the government. They were asked to in-
dicate in the questionnaire whether their company ex-
pects financial or non-financial support. Two forms of 
financial support were distinguished within the financial 
support category: debt financing (loans from banking 
institutions and from other business entities and natural 
persons) and equity financing (companies recapitalisa-
tion). Results of the research on preferred forms of sup-
port are presented in Table 4.

Table 3. Barriers for innovative activities in the innovation excellence model
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Innovation driver 10 5 5 4 3 1 6 5 29

Potential innovator 6 4 3 3 4 1 3 1 19

Occasional innovator 8 3 4 3 3 0 5 2 20

Permanently non-
innovative enterprise 14 8 3 8 3 1 6 1 30

TOTAL 38 20 15 18 13 3 20 9 98

Source: own study

Table 4. Preferred forms of financial support from the parent company

Innovation 
excellence model

Number of 
companies 

with 
a particular 

model

Expectation of support from the parent company 
in developing innovative activities Number of 

companies 
expecting 
financial 
supportDebt financing Equity financing

Innovation driver 10 3 4 6

Potential innovator 6 3 4 6

Occasional innovator 8 4 4 7

TOTAL 24 10 12 19

Source: own study
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According the research some of the „innovation driver” 
model companies do not expect any financial support, 
and almost all other companies expect both debt and eq-
uity financing, with the latter being more common. 67% 
of companies reported a need for non-financial support. 
They expected from their parent company measures such 
as: assistance in obtaining international contacts and ex-
ternal funds, assistance in recruiting and training special-
ists in innovation management and establishing contacts 
and cooperation with technological partners, ensuring 
access to industry analyses, assistance in analysing market 
trends, promotion and product placement.

The next question the enterprises were asked was about 
expected forms of support from the state government. Here 
also the types of support were divided into financial (debt 
and equity financing) and non-financial one. Most com-
panies answered that their preferred form of support from 
the state government was financial support in the form of 
subsidies, tax relief and grants. The need for non-financial 
support was expressed by 15 enterprises who listed such 
forms of support as: legislative changes adjusting waste 
management law to the EU regulations, development of 
vocational education, protection of the market against the 
inflow of products form Eastern markets, introduction of 
innovation requirement in tender procedures, organisation 
of innovative meetings with universities, participation in 
government delegations on selected markets, facilitating 
cooperation with scientific entities. 

Results of the research on the reasons, barriers, and 
forms of expected support for innovation processes made 
it possible for the authors to answer the question about 
the form of providing support to each of the 24 subsidi-
ary companies distinguished at the first stage as potential 
beneficiaries. While formulating recommendation, what 
was taken into account were not only the expectations 
reported by individual companies, but also the results of 
the previous study on innovation excellence. The type of 
support recommended for the „potential innovator” and 

„innovation driver” model companies was financial sup-
port, while for „occasional innovators” the most essential 
was support in building innovation potential, i.e. trainings 
and assistance in establishing contacts with potential part-
ners for innovative projects and building the companies’ 
own R&D base. 

Irrespective of individual support for selected compa-
nies the parent company was recommended to undertake 
measures to build innovativeness of the entire business 
group by developing such initiatives as:

• creating a cooperation platform with scientific and 
education institutions for interested companies, fa-
cilitating contact, supporting common innovation 
projects;

• undertaking collaboration with universities and 
their entrepreneurship centres and engaging the 
companies’ representatives in order to teach them 
how to establish start-ups within their own firm and 
recruit graduates;

• providing assistance in obtaining external resources 
to fund innovation projects, for example with the 

National Research and Development Centre [Naro
dowe Centrum Badań i  Rozwoju] –  assistance in 
writing applications, obtaining partners, informa-
tion about competitions etc.;

• organising cyclical trainings for innovation leaders 
(also in the form of postgraduate studies) forms of 
collaboration with external partners and running 
innovation projects;

• funding projects carried out by „innovation drivers” 
provided that participants from other companies 
are involved and trained as a part of the project;

• organising visits to foreign enterprises that are more 
advanced in respect of innovation for representa-
tives of various sectors.

Conclusions

L iterature studies and the authors’ research experi-
ence related to business group management made it 

possible to draw up a classification of model strategies of 
innovative business activities in business groups. Models 
of these strategies differ in respect of concentration and 
innovative activities synergy. It was assumed that the fac-
tors determining the innovation strategy model for a giv-
en group are the types of business group and the form of 
the companies’ interdependence. Three model strategies 
of running innovative business activities in business 
groups have been distinguished: concentrated, dispersed 
synergistic and dispersed non-synergistic, and each mod-
el strategy has been assigned to a specific business group 
type. The concentrated strategy and dispersed synergistic 
strategy were briefly described, an in-depth analysis of 
the dispersed non-synergistic strategy was made using 
research carried out in a  large related financial business 
group. The description of the three model innovative 
business strategies in a business group shows that each of 
them needs a different information base.

Based on the results of the research conducted to 
provide an expert study for the owner of Alfa Group, 
the authors presented the methodology of preparing an 
information base for the decision to support financially 
innovative business activities of subsidiary companies 
in a business group. According to the presented research 
the proposed method of collecting information is an ef-
fective tool supporting decision-making concerning the 
selection of companies to be supported in raising their 
innovativeness and choice of the form of such support. 
The method of examining the absorption ability of com-
panies using innovation excellence models turned out to 
be a simple and suitable tool to select companies for the 
support scheme. The proposed simplified method of se-
lection of enterprises for support schemes meets the needs 
of managers for whom very complex and costly methods 
used in analyses of enterprise innovativeness are barely 
acceptable. The proposed method of assessing the ability 
to absorb innovation support does have also its flaws. It 
only allows to distinguish enterprises deserving support, 
but does not specify the form of the support. Separate 
studies must be carried out to do this. 
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The general conclusion stemming from the research 
presented herein is as follows: optimisation of deci-
sion-making process concerning granting support for 
innovative business activities in business group requires 
building a solid information base. The information base 
for decision-making has to be diversified depending on 
the type of business group, type of relations among its 
companies and their ability to absorb support measures. 
In each case, using even a  simplified methodology re-
quires competences and financial expenses. 
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Endnote

1)  For the sake of comparison the research also covered “perma-
nently non-innovative companies”.
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Strategie działalności innowacyjnej 
w grupach kapitałowych

Streszczenie

Przedmiotem publikacji są  strategie prowadzenia dzia-
łalności innowacyjnej w grupach kapitałowych i potrze-
by informacyjne związane z formułowaniem i realizacją 
tych strategii. Wyróżniono trzy modelowe strategie pro-
wadzenia działalności innowacyjnej w  grupach: skon-
centrowaną, rozproszoną synergiczną i  rozproszoną 
niesynergiczną, przypisując każdą z  modelowych stra-
tegii do określonego typu grup kapitałowych. Przyjęto 
założenie, że strategie prowadzenia działalności innowa-
cyjnej w różnego typu grupach kapitałowych wymagają 
różnych podstaw informacyjnych decyzji o zarządzaniu 
działalnością innowacyjną grupy i dostosowania do tych 
potrzeb metod diagnostycznych. 
Do analizy potrzeb informacyjnych zastosowano autor-
ski model doskonałości innowacyjnej przedsiębiorstwa 
oraz badanie potrzeb wsparcia spółek podrzędnych 
w  grupie kapitałowej za pomocą wywiadów i  ankiet. 
Autorzy, wykorzystując wyniki badań związane z realiza-
cją ekspertyzy dla właściciela Grupy Alfa, przedstawili 
metodykę przygotowania podstawy informacyjnej dla 
decyzji o wsparciu finansowym działalności innowacyj-
nej spółek podrzędnych w grupie finansowej pokrewnej. 
Ze zbioru kilkudziesięciu spółek Grupy Alfa wyselekcjo-
nowali 24 spółki mające dostateczny potencjał absorpcji 
środków wsparcia, równocześnie wskazując na zróżnico-
wanie tego potencjału i konieczność różnicowania poli-
tyki wsparcia w zależności od tego, czy spółka należała 
do typu „lokomotywa innowacyjności”, „potencjalny 
innowator” czy „okazjonalny innowator”. Dla każdego 
rodzaju spółki wskazano na preferowane przez nich spo-
soby wsparcia. 
Zastosowana w  zaprezentowanych tu badaniach me-
toda badania zdolności absorpcyjnej spółek za i  ich 
potrzeb w zakresie wsparcia okazała się prostym i traf-
nym narzędziem zbudowania podstawy informacyjnej 
do podjęcia decyzji zarządu Grupy w zakresie wsparcia 
spółek Grupy w ich działalności innowacyjnej. Wydaje 
się, że procedura badawcza zaprezentowana w artykule 
może być wykorzystana w  szerszym zakresie w  bu-
dowaniu strategii wspierania innowacyjności spółek 
w grupie kapitałowej.

Słowa kluczowe

grupy kapitałowe, strategie innowacyjności, modele do-
skonałości innowacyjnej
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Wprowadzenie

W spółczesny świat doszedł już do takiego punktu, 
w  którym poziom cywilizacji zaczyna w  coraz 

większym stopniu zagrażać życiu na Ziemi. Dalszy rozwój 
gospodarczy, mający na celu zaspokajanie stale rosnących 
potrzeb ludzi, aby nie doprowadził do zagłady ludzkości, 
powinien być realizowany zgodnie z  koncepcją zrówno-
ważonego rozwoju – z uwzględnieniem wymiarów: ekono-
micznego, ekologicznego i społecznego. Branie pod uwagę 
aspektów ekologicznych w procesach produkcyjnych oraz 
w tworzeniu nowych, innowacyjnych rozwiązań proceso-
wych i produktowych określa się mianem ekoinnowacji.

Poziom ekoinnowacyjności wszystkich gospodarek 
świata jest jeszcze niski, przy czym daje się zauważyć 
duże zróżnicowanie w zależności od regionów świata lub 
państw, warunkowane stopniem ich rozwoju i  uprzemy-
słowienia, np. poziom ekoinnowacyjności w  Polsce na 
tle państw Unii Europejskiej jest relatywnie niski (EIO, 
2013, s.  19). Działania mające na celu zwiększenie eko-
innowacyjności należy podejmować na wszystkich po-
ziomach gospodarowania: 1) makro – z punktu widzenia 
gospodarki narodowej, wspólnotowej, globalnej, 2) mezo 

–  z  punktu widzenia sektora, łańcucha dostaw, systemu 
serwisowego, systemu produktowego i 3) mikro – z punk-
tu widzenia produktu, usługi, procesu, przedsiębiorstwa. 
W proces ten powinny angażować się rządy państw, kon-
sorcja i jednostki badawczo-rozwojowe, korporacje i duże 
przedsiębiorstwa, a także podmioty z sektora MSP, które 
mają na celu szukanie i tworzenie sposobów zwiększenia 
poziomu ekoinnowacyjności. Dobrymi przykładami 
inicjatyw, które stymulują zachowania ekoinnowacyjne 
w polskich przedsiębiorstwach, są: Polski Ruch Czystszej 
Produkcji (CP) oraz projekt  Ecolabnet pt. Network of 
Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing 
SMEs (ECOLABNET).

Project Ecolabnet jest cenną inicjatywą z  uwagi na 
fakt, iż skierowany jest do sektora MSP, czyli tych przed-
siębiorstw, dla których bariery wdrażania ekoinnowacji 
są znacznie większe niż w przypadku przedsiębiorstw du-
żych i bardzo dużych. Projekt Ecolabnet jest finansowany 
w znaczącej części (1,8 mln EUR) z Programu Interreg Re-
gionu Morza Bałtyckiego 2014–2020, w ramach priorytetu 

„Innowacja”. Całkowity budżet projektu wynosi 2,25 mln 

EUR. Realizacja projektu przypada na okres od stycznia 
2019  r. do czerwca 2021  r. Podstawowe konsorcjum part-
nerów realizujących projekt tworzą instytucje naukowe 
oraz badawczo-rozwojowe z  sześciu krajów nadbałtyc-
kich, takie jak: Design Centre MUOVA (Finlandia) – lider 
projektu, Centria University of Technology (Finlandia), 
Kaunas University of Technology (Litwa), Vilnius Univer-
sity (Litwa), University of Tartu (Estonia), Estrotech Ltd 
(Estonia), Lithuanian Business Confederation, Sustainable 
Innovation (Szwecja), VIA University College (Dania) oraz 
Czestochowa University of Technology (Polska), której 
przedstawicielami są   autorzy niniejszego artykułu. Ze 
strony polskiego partnera – Politechniki Częstochowskiej, 
interdyscyplinarny zespół realizujący projekt tworzą pra-
cownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Infrastruktury 
i  Środowiska oraz Wydziału Zarządzania. Misją projektu 
Ecolabnet jest stworzenie sieci współpracy ponadnarodo-
wej (kraje regionu Morza Bałtyckiego) pomiędzy: instytu-
cjami naukowo-badawczymi (ang. RDI – Research and De-
velopment Institute), organizacjami pośredniczącymi (ang. 
IO –  Intermediary Organisation) i  przedsiębiorstwami 
z sektora MSP (ang. SME – Small and Medium Enterprises) 
w  zakresie komercjalizacji ekoinnowacyjnych rozwiązań 
pilotażowych, opracowanych przede wszystkim w jednost-
kach partnerów projektu. Wymierną wartością utworzonej 
sieci jest transfer ustrukturalizowanej, specjalistycznej wie-
dzy, głównie poprzez wykorzystanie potencjału instytucji 
naukowo-badawczych, które oprócz swoistego know-how 
posiadają stosowną infrastrukturę, mogącą służyć małym 
i  średnim przedsiębiorstwom na etapie przygotowywania 
ekoinnowacyjnych rozwiązań. Tworzona sieć to także roz-
wijanie umiejętności prowadzenia aktywnego dialogu oraz 
współpracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Dlate-
go też głównymi beneficjentami – odbiorcami tworzonych 
wartości w projekcie – są  europejskie przedsiębiorstwa pro-
dukcyjne z sektora MSP (w szczególności z państw regionu 
Morza Bałtyckiego), a  także organizacje pośredniczące 
pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami1.

Celem głównym artykułu jest określenie potrzeb i oczeki-
wań przedsiębiorstw z sektora MSP w zakresie ekoinnowacji, 
których znajomość umożliwi budowę „szytego na miarę” 
repozytorium wiedzy w sieci ekoinnowacji Ecolabnet.
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Jak należy rozumieć ekoinnowacje?

E koinnowacje są  szczególnym rodzajem innowacji. 
Określa się je również mianem innowacji ekologicz-

nych lub innowacji zielonych. Cechą charakterystyczną 
ekoinnowacji jest to, że przyczyniają się w  sposób bez-
pośredni bądź pośredni do poprawy stanu środowiska 
naturalnego –  wpływają na poprawę stosunków przed-
siębiorstw ze środowiskiem naturalnym. Ekoinnowacje 
traktowane są  także jako innowacje, które „chronią 
człowieka przed szkodliwym wpływem cywilizacji, to 
tzw. wyroby bezpieczne, niewywołujące szkodliwych 
reakcji podczas ich używania (konsumowania wyrobu), 
oraz te wyroby i  technologie, które minimalizują odpa-
dy konsumpcyjne (nie tylko produkcyjne) lub których 
odpady mogą być całkowicie utylizowane. Innowacjami 
ekologicznymi będą również te, do produkcji których 
jako materiały wykorzystywane są odpady produkcyjne 
czy też konsumpcyjne” (Kaźmierczak-Piwko i  in., 2017, 
s. 97). Ekoinnowacyjność często łączona jest z koncepcją 
zrównoważonego rozwoju, oznaczającą rozwój umoż-
liwiający realizację potrzeb obecnych pokoleń w  taki 
sposób, który nie zmniejsza możliwości przyszłych 
pokoleń w zaspokajaniu swoich potrzeb (WCED, 1987). 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju powinna uwzględ-
niać zarówno wymiar ekonomiczny, ekologiczny, jak 
i  społeczny. Ekoinnowacje należy więc interpretować 
jako rozwiązania, które będą opłacalne z  ekonomiczne-
go punktu widzenia, przyniosą korzyści dla środowiska 
naturalnego i  nie będą powodować kosztów społecz-
nych (Dudek i  in., 2019, s.  14). Znajduje to swoje od-
zwierciedlenie w  licznych definicjach tego terminu, np. 
Komisja Europejska definiuje innowacje ekologiczne 
jako wszelkie formy działań zmierzające do znacznego 
i widocznego postępu w kierunku realizacji celów zrów-
noważonego rozwoju, poprzez ograniczenie negatywne-
go oddziaływania na środowisko lub osiąganie większej 
skuteczności i  odpowiedzialności w  zakresie wykorzy-
stania zasobów (EC, 2006). W Polsce pierwsza holistycz-
na definicja ekoinnowacji została zaproponowana przez 
Główny Urząd Statystyczny. W definicji tej pod pojęciem 
ekoinnowacji rozumie się „innowacje, które przynoszą 
korzyści dla środowiska w  postaci nowego lub istotnie 
ulepszonego produktu (wyrób lub usługa), procesu, me-
tody marketingowej lub organizacyjnej, w  porównaniu 
z rozwiązaniami alternatywnymi” (GUS, 2010, s. 48).

Pojęcie ekoinnowacji jest wielowymiarowe. Można 
analizować je przekrojowo z  uwzględnieniem różnych 
kryteriów, m.in. takich jak (Łączny i in., 2012):

• zakres w odniesieniu do cyklu życia – ekoinnowacje 
mogą być wdrażane tylko na wybranych lub wszystkich 
etapach cyklu życia produktu, procesu, organizacji;

• skala wdrożenia –  ekoinnowacja może mieć różny 
poziom nowości i dotyczyć organizacji, branży, regio-
nu bądź całego świata;

• metoda opracowywania – ekoinnowacje mogą pole-
gać na modyfikacji istniejących rozwiązań, projekto-
waniu rozwiązań alternatywnych bądź projektowa-
niu zupełnie nowych rozwiązań.

Zdaniem autorów niniejszego artykułu, istotę ekoin-
nowacji w sposób najbardziej zupełny wyjaśnia definicja 
zaproponowana w  pracy R. Kempa i  P. Pearsona (2007, 
s.  7), w  której przez ekoinnowacje rozumie się „wytwa-
rzanie i zastosowanie nowych wyrobów, usług, procesów, 
systemów i  procedur w  celu zaspokojenia potrzeb ludz-
kich i zapewnienia lepszej jakości życia przy jednoczesnej 
minimalizacji zużycia zasobów naturalnych oraz emisji 
zanieczyszczeń do środowiska na jednostkę wyrobu lub 
usługi w całym cyklu życia w porównaniu z rozwiązania-
mi alternatywnymi”.

W literaturze przedmiotu wyróżnia się kilka podstawo-
wych typów ekoinnowacji (EIO, 2013; OECD, 2005):

• produktowe –  doskonalenie wyrobów i  usług. Ce-
lem jest minimalizacja materiałochłonności w  ca-
łym cyklu życia produktu, zarówno w  trakcie jego 
wytwarzania, jak i użytkowania. Sposoby realizacji: 
tworzenie nowych produktów lub usług, zwiększe-
nie możliwości naprawczych bądź regeneracyjnych 
istniejących produktów, zwiększenie udziału mate-
riałów, które można recyrkulować;

• procesowe –  doskonalenie procesów. Celem jest 
przede wszystkim minimalizacja materiałochłonno-
ści, zmniejszenie ryzyka i generowanie oszczędności. 
Sposoby realizacji: wdrożenie nowej bądź znacząco 
udoskonalonej metody produkcji lub dostawy, im-
plementacja nowych technologii, urządzeń i/lub 
oprogramowania;

• marketingowe –  doskonalenie działań marketin-
gowych. Celem jest szukanie sposobów zachęcania 
klientów do zakupu, użycia lub wdrożenia rozwią-
zań ekoinnowacyjnych. Sposoby realizacji: wdroże-
nie nowej metody marketingowej, determinującej 
znaczące zmiany m.in. w  dystrybucji, promocji, 
strategii cenowej;

• organizacyjne –  doskonalenie działań organizacyj-
nych. Celem jest zwiększenie efektywności funk-
cjonowania organizacji. Sposoby realizacji: zmiana 
modelu biznesu, wdrożenie nowej metody organi-
zacyjnej, wdrożenie nowego systemu zarządzania, 
które uwzględniają aspekty środowiskowe procesów 
i wyrobów. 

Ekoinnowacje obecnie nie są ograniczane tylko do pro-
duktowych i procesowych. Ekoinnowacje, zgodnie z Oslo 
Manual 2018, rozszerzane są do wszelkich procesów bizne-
sowych, np. w: logistyce i dystrybucji, marketingu i sprze-
daży, ICT, administracji i zarządzaniu (OECD, 2019).

Inna często spotkana w  literaturze typologia ekoinno-
wacji dzieli innowacje ekologiczne na (Rennings, 2000):

• technologiczne –  udoskonalenie właściwości pro-
duktu, procesu lub mechanizmu dostaw w relacji do 
produktów i mechanizmów dotychczas istniejących,

• organizacyjne – nowe instrumenty zarządzania (np. 
ekoaudyty, zielone B+R),

• społeczne – nowe wzorce zrównoważonej konsumpcji,
• instytucjonalne – doskonalenie polityki zrównowa-

żonego rozwoju, nowe sposoby naukowej oceny od-
działywania na środowisko i udziału społeczeństwa 
w tym obszarze.
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Ekoinnowacyjność w polskiej 
praktyce gospodarczej — motywatory, 
korzyści i bariery wdrażania 

P roblematyką ekoinnowacyności w Polsce zajmuje się 
wiele instytucji. Cykliczne badania prowadzone są m.in.  

przez: Główny Urząd Statystyczny, GfK Polonię, Polską 
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Fundację Partner-
stwo dla Środowiska oraz Instytut Gallupa.

Z przeprowadzonych badań wynika, że do czynników, 
które w  największym stopniu motywują polskie przed-
siębiorstwa do wdrażania ekoinnowacji, należą (Ryszko, 
2014, s. 130):

• chęć poprawy wizerunku przedsiębiorstwa,
• możliwość obniżenia kosztów prowadzonej 

działalności,
• regulacje prawne ochrony środowiska –  obowiązu-

jące i spodziewane,
• naturalna dbałość o środowisko,
• rosnący popyt na rynku zielonych produktów,

Z  kolei czynnikami, które najbardziej stymulują roz-
wój ekoinnowacji, są  wymagania prawne oraz spodzie-
wane korzyści. Zaostrzające się przepisy prawne i normy 
emisyjne wymuszają na przedsiębiorcach wdrażanie 
nowych rozwiązań proekologicznych (Cichy, Szafraniec, 
2015, s. 33).

Wdrażanie rozwiązań ekoinnowacyjnych w  przed-
siębiorstwach, w  szczególności w  przedsiębiorstwach 
przemysłowych, przynosi liczne korzyści. Korzyść pod-
stawowa to zmniejszanie negatywnego wpływu na środo-
wisko naturalne w obszarze zużycia zasobów i energii oraz 
emisji zanieczyszczeń na różnych etapach lub w  całym 
cyklu życia produktu. Z korzyścią tą mogą być powiązane 
inne pozytywne efekty, np. korzyści ekonomiczne, w wy-
niku: ograniczenia zużycia wody, surowców, materiałów 
lub energii, redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, 
zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów lub ich od-
zysk, oraz korzyści społeczne, takie jak poprawa zdrowia 
społeczeństwa czy zwiększenie świadomości ekologicznej 
(Diabat, Govindan, 2011; Cichy, Szafraniec, 2015, s.  21). 
Wymienione korzyści można uznać za czynniki, które 
także motywują organizacje do wdrażania rozwiązań 
o charakterze ekoinnowcyjnym.

Niestety, występuje również wiele barier. Do podsta-
wowych kategorii barier wprowadzania ekoinnowacji 
w  organizacjach zalicza się: bariery prawne, bariery 
ekonomiczne, bariery popytowe, bariery technologiczne, 
bariery sfery badawczo-rozwojowej, bariery kadrowe 
oraz bariery współpracy. Szczegółowe objaśnienia wyróż-
nionych kategorii barier wdrażania ekoinnowacji można 
znaleźć w  różnych opracowaniach, m.in. Komisji Euro-
pejskiej oraz OECD.

Do podstawowych barier podejmowania działalności 
ekoinnowacyjnej w polskiej praktyce gospodarczej zalicza 
się (Ryszko, 2014, s. 130–131):

• wysokie koszty wdrożenia ekoinnowacji,
• niepewny zwrot z  inwestycji w  ekoinnowacje lub 

zbyt długi okres zwrotu,
• brak środków finansowych w przedsiębiorstwie,

• utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego,
• niechęć do podejmowania ryzyka związanego 

z wprowadzaniem niesprawdzonych, innowacyjnych 
technologii.

Sieć ekoinnowacji Ecolabnet

S ieć Ecolabnet to odpowiedź na brak profesjonalnej 
sieci świadczenia usług doradczych w zakresie rozwo-

ju ekoproduktów dla małych i  średnich przedsiębiorstw 
w regionie Morza Bałtyckiego. Celem sieci Ecolabnet jest 
zwiększenie dostępu do wiedzy specjalistycznej, nowych 
produktów i  usług oraz wspieranie konkurencyjności 
po  stronie małych i  średnich przedsiębiorstw. Ecolabnet 
zwiększa potencjał komercjalizacji różnorodnych ekoin-
nowacji pochodzących ze strony instytucji naukowo-ba-
dawczych. Oferowane usługi eksperckie oraz realizowane 
badania rozwojowe w zakresie projektowania i tworzenia 
prototypów ekoinnowacji dotyczą przede wszystkim: ma-
teriałów biokompozytowych, prototypowania produktów 
w oparciu o druk 3D, projektowania ekoproduktów, pro-
jektowania usług ekoinnowacyjnych, analizy cyklu życia, 
ekobrandingu oraz opracowania modeli biznesowych 

– implementacji i użytkowania proponowanych rozwiązań 
ekoinnowacyjnych. 

Podstawowe zadania realizowane w  ramach projektu 
Ecolabnet dotyczą:

1) analizy rynku i konkurencji oraz oceny potencjału 
innowacyjnego organizacji,

2) przygotowania do realizacji prac badawczo-rozwo-
jowych,

3) poszukiwania rozwiązań o  charakterze ekoinnowa-
cyjnym,

4) prac koncepcyjnych w zakresie modelowania ekoin-
nowacji,

5) projektowania ekoinnowacji,
6) testowania opracowanych ekoinnowacji,
7) przygotowania i  uruchomienia produkcji pilotażo-

wych rozwiązań ekoinnowacyjnych,
8) doskonalenia ekoinnowacji oraz poszukiwania no-

wych rozwiązań ekoinnowacyjnych.
Wymierną wartością sieci Ecolabnet jest opracowanie 

cyfrowej platformy współpracy, której celem będzie za-
spokojenie potrzeb związanych z  komunikacją i  rozpo-
wszechnianiem wyników realizacji projektu przez wszyst-
kich partnerów oraz współpracujące przedsiębiorstwa, 
jednostki naukowo-badawcze i organizacje pośredniczące. 
Wdrożenie platformy skutkować będzie poprawą skutecz-
ności implementacji i  komercjalizacji zrównoważonych, 
proekologicznych ekoinnowacji w sektorze MSP.

Ekoinnowacyjne potrzeby 
przedsiębiorstw w krajach nadbałtyckich 
Metoda badawcza oraz opis populacji badawczej 

R ealizacja projektu Ecolabnet podzielona została na 
pięć etapów, w ramach których wykonywane są czte-

ry zadania badawcze oraz dodatkowe zadanie, które sta-
nowi szeroką akcję rozprzestrzeniania wyników oraz idei 
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 stojącej za budową sieci współpracy Ecolabnet. Podstawo-
we zadania badawcze ujmują działania zmierzające do:

1) rozpoznania i  ustanowienia sieci jednostek naukowo 
 -badawczych jako dostawców usług ekoinnowacyjnych,

2) opracowania koncepcji współpracy w  celu efektyw-
nego wykorzystania potencjału jednostek naukowo 
 -badawczych,

3) wypracowania zasad określających ramy współpra-
cy pomiędzy zasobami jednostek naukowo-badaw-
czych z zasobami małych i średnich przedsiębiorstw,

4) opracowania prototypów określonych produktów 
jako elementów demonstracyjnych i  wzorcowych 
dla zrównoważonego projektowania i produkcji.

W każdym zadaniu badawczym udział poszczególnych 
partnerów projektu jest ścisłe określony, by osiągnąć posta-
wione cele. Należy zaznaczyć, że stanowią one rozwiązanie, 
którego przyczynkiem jest brak profesjonalnej sieci dla 
świadczenia usług doradczych w zakresie rozwoju ekopro-
duktów lub ekousług dla małych i średnich przedsiębiorstw 
w  regionie państw Morza Bałtyckiego. Stąd też ustano-
wienie i  zwiększenie dostępu do wiedzy o  zastosowaniu 
nowych ekoinnowacyjnych produktów oraz usług, a także 
potencjał do komercjalizacji rozwiązań pochodzących ze 
strony instytucji naukowo-badawczych, jak też wspieranie 
konkurencyjności po  stronie małych i  średnich przedsię-
biorców są kluczowym elementem opracowywanej strategii 
współpracy w sieci Ecolabnet. A jej rozwinięcie będzie moż-
liwe między innymi poprzez identyfikację potrzeb ze strony 
przedsiębiorstw w oparciu, jak założono w projekcie, o ak-
tywnie przeprowadzoną ankietyzację na poziomie samych 
przedsiębiorców, jak również organizacji pośredniczących. 

Badania w  ramach projektu Ecolabnet przeprowadzo-
ne w  pierwszym etapie realizacji projektu (lipiec-gru-
dzień 2019  r.) dotyczyły: identyfikacji, pomiaru oraz 
oceny istotności czynników stymulujących i hamujących 
dyfuzję ekoinnowacji w  MSP w  partnerskich krajach 
nadbałtyckich. W  szczególności koncentrowały się one 
na: identyfikacji i  klasyfikacji ekoinnowacji tworzonych 
lub współtworzonych przez małe i  średnie przedsiębior-
stwa produkcyjne, ocenie ich wiedzy o  ekoinnowacjach, 
kategoryzacji ekoinnowacji, motywatorach, potrzebach 
w zakresie rozwoju, implementacji, użytkowania oraz ba-
rierach identyfikowanych przez badaną grupę podmiotów. 

Próbę badawczą stanowiło 298 podmiotów, w  tym: 
z  Estonii – 23% populacji badawczej, Polski – 19%, Finlandii 

– 18%, Litwy – 16%, Szwecji – 13% oraz Danii – 11%. W całej 
zagregowanej grupie badanych podmiotów mikro- i  małe 
przedsiębiorstwa stanowiły 71% populacji badawczej –  od-
powiednio 43 oraz 28%. Badane przedsiębiorstwa reprezen-
towały 20 działów (branż) przemysłowych. Pierwsze dziesięć 
najliczniej reprezentowanych działów stanowiło 50% popu-
lacji badawczej, w tym: produkty spożywcze – 11%, maszyny 
i  urządzenia –  8%, wyroby z  gumy i  tworzyw sztucznych 

– 6%, ubrania i  tkaniny – 6%, komputerowe produkty elek-
troniczne i optyczne – 4%, papier i wyroby z papieru – 4%, 
gotowe wyroby metalowe –  4%, urządzenia elektryczne 

–  4% oraz napoje –  3%. Połowa przedsiębiorstw (50%) ba-
danej populacji identyfikuje swoją podstawową działalność 
stricte w  korelacji z  ekoinnowacjami, przyjmując postawy 

proaktywne: praca z ekoinnowacjami – 26%, ekoinnowacje 
są w pełni zintegrowane ze strategią firmy – 12%, misja MSP 
opiera się na ekoinnowacjach – 12%. 

Badania dotyczące problematyki czynników/determinant 
ekoinnowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w kra-
jach objętych projektem Ecolabnet przeprowadzono dwu-
etapowo. W  pierwszej kolejności partnerzy, na podstawie 
studium literatury (Burger, 2005; Triguero i in., 2013; Bocken 
i in., 2014; Karaarslan, 2015; Kuceba, 2019a; 2019b; Kuceba, 
Zawada, 2019) oraz własnych doświadczeń (liczne panele 
dyskusyjne), opracowali portfel atrybutów przypisanych 
wyróżnionym czynnikom stymulującym oraz hamującym 
dyfuzję ekoinnowacji. Wynikiem pierwszego etapu było wy-
generowanie kwestionariusza ankiety badawczej, który skła-
dał się z 26 pytań, zarówno jakościowych, jak i ilościowych. 
Następnie przeprowadzono badania ankietowe z  pomocą 
techniki CAWI.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań rea-
lizacji pierwszego etapu projektu dotyczące diagnozowania 
potrzeb i  oczekiwań małych i  średnich przedsiębiorstw 
w  krajach nadbałtyckich –  objętych projektem, w  kontek-
ście ekoinnowacji. Tym samym wskazano potrzeby, które 
mogą być wspierane przez otoczenie, w tym sieć Ecolabnet. 

Wyniki pierwszego etapu badań empirycznych

W  procesie badawczym wyodrębniono trzy grupy potrzeb 
MSP, którym przypisano odpowiednie kategorie ekoinno-
wacji: biznesowe, projektowe, technologiczne. Na podstawie 
dyskursu wszystkich partnerów projektu do poszczególnych 
kategorii przypisano autonomiczne potrzeby, które poddane 
były selekcji przez badaną populację nadbałtyckich małych 
i średnich przedsiębiorstw. Poszczególne potrzeby oceniano 
w trójstopniowej skali: brak potrzeby, możliwa potrzeba, po-
trzeba konieczna. Wyniki badań przedstawiono w tabeli 1.

Przeprowadzone badania potwierdzają, że potrzeby ma-
łych i średnich przedsiębiorstw nie koncentrują się wyłącznie 
na kategorii ekoinnowacji technologicznych. W  kategorii 
biznesowej istotną potrzebą badanych nadbałtyckich MSP 
jest „branding i komunikacja”. W tym przypadku tylko 30% 
badanej populacji nie ma takich potrzeb, z kolei 34% MSP 
przewiduje takie potrzeby, a 36% badanych przedsiębiorstw 
uważa, że obecnie oczekują wsparcia w zakresie brandingu 
i  komunikacji. Istotnym dla przedsiębiorców jest także 
wsparcie w  pozyskaniu wiedzy o  preferencjach klientów, 
a w szczególności wiedzy o ich skłonności konsumpcji eko-
innowacyjnych produktów czy usług. Z  badań wynika, że 
42% respondentów przewiduje takie potrzeby, a 32% bada-
nych nadbałtyckich MSP uważa, że wsparcie w tym zakresie 
jest silnie skorelowane z  dyfuzją ich obecnej działalności 
ekoinnowacyjnej. W  literaturze przedmiotu podkreśla się, 
że w  przypadku MSP ich oczekiwania koncentrują się na 
wsparciu finansowym zwłaszcza ze źródeł zewnętrznych 
(Burger, 2005; Karaarslan, 2015; Kuceba, 2019a; 2019b). Ba-
dane nadbałtyckie małe i średnie przedsiębiorstwa również 
oczekują wsparcia finansowego w  zakresie ekoinnowacji. 
Dokładnie 38% respondentów wskazało możliwość tej po-
trzeby, a 31%, że jest to aktualna istotna potrzeba wsparcia 
ich aktywności we wdrażaniu działań ekoinnowacyjnych. 
Przy czym należy podkreślić, że wsparcie finansowe nie 
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jest już postrzegane jako warunek konieczny, stymulujący 
ekoinnowacyjność i ekoinnowacje. Uzasadniają to potrzeby: 
brandingu, komunikacji, pozyskania wiedzy o klientach, jak 
również pozostałe wyróżnione potrzeby biznesowe bada-
nych MSP, m.in. takie jak: wartości niematerialne i prawne, 
wsparcie legislacyjne. 

Badane nadbałtyckie małe i  średnie przedsiębiorstwa, 
określając swoje potrzeby w  działalności ekoinnowacyjnej, 
oczekują również wsparcia w zakresie projektowania ekoin-
nowacyjnej produkcji, produktów i usług. W szczególności 
dotyczy to wsparcia zewnętrznego w  procesach projekto-
wania produktów. W grupie badanych MSP aż 33% przewi-
duje potrzeby wsparcia w tym zakresie, a 32% stwierdza, że 
wsparcie w procesach projektowania ekoinnowacyjnych pro-
duktów jest już obecnie konieczne jako stymulanta ich zrów-
noważonej produkcji. Propozycja ze strony sieci Ecolabnet 
dotycząca wsparcia w zakresie szacowania cyklu życia eko-
inowacyjnych rozwiązań (LCA) jest postrzegana na niższym 
poziomie. Obecnie tylko 20% badanych MSP wykazuje taką 
potrzebę. Są to przedsiębiorstwa, w  których ekoinnowacje 
są w pełni zintegrowane ze strategią firmy lub ich misja opie-
ra się na ekoinnowacjach. Wyróżnienie potrzeb biznesowych 
i projektowych można traktować jako uzasadnienie, że ocze-
kiwane formy wsparcia nie ograniczają się obecnie w grupie 
MSP do finansowych i technologicznych. 

Niemniej potrzeby technologiczne są  również bardzo 
istotne. Zostały one też zagregowane i podlegały selekcji przez 
przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu. W kontekście ba-

dań własnych 62% badanych podmiotów oczekuje obecnie 
wsparcia w  zakresie optymalizacji zużycia energii. Z  kolei 
20% badanych MSP uważa, że oczekiwanie wsparcia w tym 
w  zakresie jest możliwe. Badane nadbałtyckie przedsiębior-
stwa oczekują również wsparcia w zakresie recyklingu (moż-
liwa potrzeba – 31%, konieczna potrzeba – 27%) i wsparcia 
w  procesach poprawy efektywności materiałowej (możliwa 
potrzeba –  35%, konieczna potrzeba –  28%). Natomiast 
w przypadku technologii i surowców, takich jak: biokompo-
zyty, bioresyny czy druk 3D, obecne potrzeby nadbałtyckich 
małych i średnich przedsiębiorstw są nieznaczne. Wyróżnio-
ne potrzeby zostały wskazane przez przedsiębiorstwa, w któ-
rych ekoinnowacje wpisują się w ich misję lub/i strategię. 

W  odniesieniu do wszystkich potrzeb zagregowanych 
w trzech kategoriach: biznesowe, projektowe i technologicz-
ne, stwierdza się, że obecnie potrzeby te i oczekiwane formy 
wsparcia są silnie zdywersyfikowane, co potwierdzają wyniki 
badań w grupie nadbałtyckich MSP.

Podsumowanie

Z   uwagi na niski poziom ekoinnowacyjności wielu go-
spodarek świata niezbędne jest podejmowanie działań 

mających na celu zwiększenie tego poziomu poprzez nasy-
cenie rozwiązaniami ekoinnowacyjnymi wszystkich pro-
cesów biznesowych. Konieczny jest zatem rozwój każdego 
typu ekoinnowacji, a nie tylko ekoinnowacji produktowych 
czy procesowych. Działania w  tym obszarze podejmują 

Tabela 1. Ekoinnowacyjne potrzeby biznesowe, projektowe i technologiczne nadbałtyckich przedsiębiorstw sektora MSP

Kategorie potrzeb Ekoinnowacyjne potrzeby przedsiębiorstw Brak potrzeby Możliwa 
potrzeba

Potrzeba 
konieczna

Biznesowe

Branding i komunikacja 30% 34% 36%

Informacje o klientach 26% 42% 32%

Relacje z dostawcami 43% 39% 18%

Modele biznesowe 35% 49% 16%

Ocena łańcucha wartości 41% 44% 15%

Aspekty finansowe 31% 38% 31%

Wartości niematerialne i prawne 35% 41% 24%

Ustawodawstwo 36% 41% 23%

Projektowe

Projekt produktu 35% 33% 32%

Rozwój opakowań 39% 37% 24%

Szacowanie cyklu życia (LCA) 42% 38% 20%

Projekt usługi 37% 44% 19%

Technologiczne/
surowcowe

Biokompozyty 56% 31% 13%

Bioresyny 64% 26% 10%

Recykling 35% 38% 27%

Optymalizacja energii 18% 20% 62%

Efektywność materiałowa 37% 35% 28%

Inne alternatywne materiały 37% 35% 28%

Certyfikaty 28% 45% 27%

Druk 3D 55% 29% 16%

Źródło: opracowanie własne
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liczne ośrodki badawczo-rozwojowe. Jest to również nad-
rzędnym celem projektu Ecolabnet, realizowanego przez 
międzynarodowy zespół badaczy.

W  artykule zaprezentowano cele i  zadania cząstkowe 
rea lizowane w projekcie. Podkreślono, że wymierną war-
tością realizowanej sieci Ecolabnet jest budowanie kom-
petencji partnerów, organizacji pośredniczących, a przede 
wszystkim kompetencji ekoinnowacyjnych małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Dotyczy to kompetencji w zakresie 
opracowywania i  komercjalizacji zrównoważonych eko-
innowacji poprzez działania edukacyjne, informacyjne 
i  promocyjne. Projekt ma charakter otwarty. Wszystkie 
małe i  średnie przedsiębiorstwa mogą aktywizować swo-
ją działalność ekoinnowacyjną w  sieci Ecolabnet, która 
zapewnia współpracę z  wieloma przedsiębiorstwami, 
instytucjami biznesowymi, jak również jednostkami na-
ukowo-badawczymi, zlokalizowanymi w krajach regionu 
Morza Bałtyckiego.

Aby można było wspomagać przedsiębiorstwa w  roz-
woju ekoinnowacyjności, w  szczególności przedsiębior-
stwa z  sektora MSP, należy najpierw zdiagnozować ich 
potrzeby i oczekiwania w  tym zakresie. Wyniki przepro-
wadzonych badań wykazały, że potrzeby i  oczekiwania 
są duże i dotyczą różnych aspektów organizacyjnych. Za-
łożony cel został osiągnięty.
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Przypis

5)  Artykuł został opracowany w  ramach projektu: „Network 
of Service Providers for Eco-innovations in Manufacturing 
SMEs –  ECOLABNET” (#R077), realizowanego w  ramach 
Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego 2014–2020.
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The Eco-innovative Needs  
of SMEs and the Potential  
of the Ecolabnet Eco-innovation  
Network

Summary

The article presents the issue of development of eco-inno-
vations, which determine the level of eco-innovativeness 
not only of individual companies, but also of regions and 
countries. Due to the low level of eco-innovation in many 
economies of the world, it is necessary to take measures 
to increase this level by saturating all business processes 
with eco-innovative solutions. An example of an initia-

tive that aims to stimulate eco-innovative behavior is the 
Ecolabnet project. The article presents the main research 
and development tasks in implementation of product 
eco-innovations and business processes, carried out by 
an international network of partners (Network of Service 
Providers for Eco-innovations in Manufacturing SMEs 

– Ecolabnet) representing research and development units 
from six Baltic countries. This network was created within 
the framework of the implemented Baltic Sea Region In-
terreg Program 2014–2020 – a transnational cooperation 
program which supports the development of territorial 
integration in order to increase the eco-innovation, ac-
cessibility and sustainable development of the Baltic Sea 
region countries. In order to support enterprises in the 
development of eco-innovativeness, in particular SMEs, it 
is necessary to first diagnose their needs and expectations 
in this respect. The main objective of the article is to de-
termine the needs and expectations of SMEs in the area of 
eco-innovation, the knowledge of which will enable the 
construction of a „tailor-made” repository of knowledge 
in the Ecolabnet eco-innovation network. The results of 
the conducted research have shown that the companies’ 
needs and expectations are large and concern various or-
ganizational aspects.

Keywords

eco-innovation, eco-innovativeness, SMEs, Baltic Sea 
region countries, Ecolabnet project

Wprowadzenie

O d kilku dekad jednym z  istotnych tematów podej-
mowanych w międzynarodowej literaturze z zakresu 

biznesu, marketingu międzynarodowego i  zachowań 
konsumentów jest kraj pochodzenia (COO, tj. country 
of origin) i jego wpływ na zachowania nabywców, w tym 
postawy wobec przedsiębiorstw, produktów i  marek wy-
wodzących się z określonego kraju (Verlegh, Steenkamp, 
1999; Josiassen, Assaf, 2010). 

Według wielu badaczy, efekt COO jest jedną z barier in-
ternacjonalizacji przedsiębiorstw, zwłaszcza tych z  rynków 

wschodzących i  rozwijających się, oraz zagranicznej eks-
pansji marek wywodzących się z  tych krajów, albowiem 
podmioty te często stają przed wyzwaniem konfrontacji 
z  negatywnymi stereotypami na temat krajów ich pocho-
dzenia (Russell, Russell, 2010), niekorzystnie wpływają-
cymi na postrzeganie przez konsumentów ich produktów 
i marek (Magnusson i in., 2011). Z drugiej strony, niektórzy 
badacze uważają, że efekt COO nie ma już tak dużego zna-
czenia ze względu na rozwój globalnych łańcuchów dostaw 
(Usunier, 2006) i niewielką świadomość kraju pochodzenia 
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wśród konsumentów (Samiee i  in., 2005). W  ostatnich 
dekadach zaszły bowiem istotne zmiany w  gospodarce 
światowej, w  tym zaczęto przenosić produkcję do innych 
krajów, często wschodzących, a wiele przedsiębiorstw zleca 
podmiotom zagranicznym produkcję wyrobów gotowych, 
komponentów czy części w ramach outsourcingu (Contrac-
tor i in., 2010). Wskutek tego w proces produkcji wielu dóbr 
zaangażowanych jest więcej niż jeden kraj i coraz trudniej 
jednoznacznie wskazać miejsce wytworzenia, a tym samym 
zidentyfikować kraj pochodzenia. Jedną z branż, w której 
zachodzą opisane wyżej procesy, jest produkcja artykułów 
gospodarstwa domowego (AGD). Udziały przedsiębiorstw 
z rynków wschodzących w rynku AGD od lat systematycz-
nie rosną (np. z Chin, Korei Płd., Polski i Turcji) (Applia, 
2018). Z badań wynika też, że COO i  jego wymiary mają 
wpływ na intencje zakupu tej kategorii produktowej (Sta-
delmann, Schubert, 2018).

Jak wskazują badacze, w publikacjach na temat COO 
i  jego wymiarów, także w  tych dotyczących przedsię-
biorstw, marek i  produktów z  rynków wschodzących, 
wciąż dominuje jednak perspektywa konsumentów (Hy-
nes i in., 2014). Badania koncentrują się bowiem na oce-
nie przez konsumentów produktów/marek wywodzących 
się z innych krajów, percepcji krajowych vs zagranicznych 
produktów/marek (Steenkamp i  in., 2003), a  także wpły-
wie COO na kapitał marki oraz na intencje zakupu (Phau 
i  in., 2008). Mając na uwadze postępujący proces inter-
nacjonalizacji przedsiębiorstw z  rynków wschodzących 
(Chailan, Ille, 2015) oraz nieliczne badania dotyczące 
fenomenu COO z  perspektywy strategicznej, badacze 
postulują konieczność podjęcia problematyki znaczenia 
COO i  jego wymiarów dla międzynarodowych strategii 
przedsiębiorstw oraz czynników to warunkujących (Be-
verland, Lindgreen, 2002) zwłaszcza z  punktu widzenia 
podmiotów z rynków wschodzących (Hynes i in., 2014).

W  związku z  tym celem artykułu jest odpowiedź na 
następujące pytanie badawcze: Jakie czynniki decydują 
o znaczeniu COO i jego wymiarów dla strategii marek bę-
dących w gestii przedsiębiorstw z rynków wschodzących 
na przykładzie branży AGD?

Niniejszy artykuł składa się z  kilku części. Najpierw 
przedstawiono problem badawczy, odwołując się do 
literatury. Następnie opisano metodę badawczą oraz za-
prezentowano wyniki badań empirycznych. W podsumo-
waniu przedstawiono wnioski z badania, ograniczenia ich 
wyników oraz kierunki przyszłych studiów1.

Efekt kraju pochodzenia — perspektywa 
strategiczna a konsumencka

P rekursorem badań nad efektem COO był R.D. 
Schooler (1965), który jako pierwszy potwierdził, 

że konsumenci postrzegają produkty przez pryzmat 
etykiety „made in” (Schooler, Sunoo, 1969). COO był 
początkowo interpretowany jako kraj, w którym produkt 
jest wytwarzany (country of manufacturing – COM) (Na-
gashima, 1970; 1977). Od lat liczni badacze krytykowali 
tak wąskie rozumienie COO, postulując jego konceptua-
lizację jako wielowymiarowego konstruktu uwzględnia-

jącego m.in. wymiary, takie jak: kraj montażu (country of 
assembly – COA) (Tse, Lee, 1993), kraj projektu (country 
of design –  COD) (Chen, Su, 2012), kraj pochodzenia 
komponentów/części (country of components/parts 

–  COP) (Fan, 2008), kraj pochodzenia własności przed-
siębiorstwa (country of corporate ownership –  COCO) 
(Thakor, Lavack, 2003), kraj pochodzenia marki (country 
of brand origin – COBO) (Lim, O’Cass, 2001).

Z  dominujących wśród publikacji na temat COO 
i jego wymiarów badań koncentrujących się na perspek-
tywie konsumentów i prowadzonych przede wszystkim 
z  zastosowaniem metod badań ilościowych wynika, że 
wpływ COO i  jego wymiarów na zachowania zaku-
powe nabywców zależy m.in. od specyfiki produktów 
oraz profilu konsumentów, do których adresowany jest 
produkt/marka. W  przypadku produktów związanych 
z  niewielkim zaangażowaniem konsumenta w  zakup, 
w porównaniu do tych związanych z wysokim zaangażo-
waniem, wpływ COO na zachowania konsumentów jest 
bowiem mniejszy (Reardon i in., 2017, s. 322). COO ma 
duże znaczenie w  przypadku dóbr „widocznego zaku-
pu”, a zwłaszcza luksusowych (Piron, 2000, s. 314–316). 
W literaturze wskazuje się też, że na rynku dostępnych 
jest coraz więcej tzw. produktów hybrydowych (hybrid 
products), których pochodzenie można wiązać z  róż-
nymi krajami, np. z COA lub COP (Ahmed i  in., 2012, 
s.  111–112). Według A. Pecoticha i  S. Warda (2007, 
s. 291–292), konsumenci będący ekspertami lub dobrze 
poinformowani ostrożnie stosują COO lub traktują jako 

„ograniczoną konstrukcję sumaryczną”, a  konsumenci-
-nowicjusze stosują COO jako tzw. „efekt halo”, niezależ-
nie od marki i materialnej jakości produktu. 

Chociaż wielu autorów postulowało głębsze zrozu-
mienie zjawiska efektu COO i  jego wymiarów w strate-
gicznym kontekście (Dinnie, 2004, s. 194–196), nieliczne 
są  wciąż badania empiryczne przyjmujących strategicz-
ną perspektywę. Jednym z  mniej eksplorowanych ob-
szarów badań nad COO jest m.in. uwzględnianie efektu 
COO i jego wymiarów w celu kształtowania skutecznych 
strategii przedsiębiorstw, w  tym strategii marki. Przed-
siębiorstwa stosują bowiem różne podejścia do wyko-
rzystania wizerunku kraju pochodzenia, a  tym samym 
efektu COO i jego wymiarów w swoich strategiach mar-
ketingowych (Hynes i in., 2014). W przypadku pozytyw-
nych skojarzeń z  COO i/lub jego wymiarami przedsię-
biorstwa mogą bezpośrednio lub pośrednio odwoływać 
się do niego w  komunikacji marketingowej (Aichner, 
2014), licząc na etnocentryzm lokalnych konsumentów 
lub pozytywne stereotypy przypisywane danemu krajo-
wi na rynkach zagranicznych. Z kolei przedsiębiorstwa 
wywodzące się z  krajów gorzej postrzeganych, co doty-
czy często podmiotów z  rynków wschodzących, mogą 
ukrywać COO, ograniczać jego wpływ lub „pożyczać 
wizerunek” krajów postrzeganych pozytywnie, np. sto-
sując nazwy marek sugerujące ich pochodzenie z kraju 
o pożądanym wizerunku (Chailan, Ille, 2015, s. 59–62). 
Tylko pojedyncze z badań empirycznych nad zjawiskiem 
COO przyjmujących strategiczną perspektywę, iden-
tyfikują znaczenie i  sposoby zastosowania efektu COO 
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oraz jego wymiarów w  międzynarodowych strategiach 
przedsiębiorstwa i jego marek (Rashid i in., 2016), mniej 
uwagi poświęcając jednak czynnikom o  tym decydują-
cych. Z badań A. Rashida, L. Barnesa i G. Warnaby (2016, 
s. 235–239) wynika, że COO jest postrzegany przez me-
nedżerów brytyjskich dużych sieci detalicznych i produ-
centów z branży mody jako wielowymiarowy konstrukt 
i strategiczny imperatyw. Ich zdaniem, COO ma znaczą-
cy wpływ na działania marketingowe i kreowanie wize-
runku marki w branży modowej, choć różnie postrzegają 
znaczenie poszczególnych jego wymiarów. Według deta-
listów, bardzo ważny jest COD, a w ocenie producentów 

–  COP i  COM. Badani menedżerowie podkreślają też, 
że na strategiczne znaczenie COO i jego wymiarów ma 
wpływ m.in. specyfika branży.

Metoda badawcza i charakterystyka 
próby badawczej

Z naczenie COO i jego wymiarów z perspektywy strate-
gicznej, a zwłaszcza czynniki to warunkujące, w tym 

z  punktu widzenia przedsiębiorstw z  rynków wscho-
dzących, były dotychczas przedmiotem pojedynczych 
badań. Dlatego w celu odpowiedzi na pytanie badawcze 
zastosowano badania jakościowe (Denyer, Tranfield, 
2006) z  wykorzystaniem indywidualnych wywiadów po-
głębionych z menedżerami, rekomendowane, gdy badane 
kwestie są  w  niewielkim stopniu rozpoznane (Gummes-
son, 2000) i umożliwiające poznanie opinii menedżerów 
na temat strategicznego znaczenia COO i jego wymiarów. 
Zastosowano dobór celowy, rekomendowany przez m.in. 
M. Saundersa i innych (1997). Przeprowadzono wywiady 
z 11 menedżerami z 9 przedsiębiorstw branży AGD z ta-

kich rynków wschodzących (zgodnie z  typologią MSCI, 
20182), jak: Polska, Turcja, Korea Południowa, Słowenia 
i  Chiny. Wybrano przedsiębiorstwa –  gestorów marek 
sprzętu AGD sprzedawanych na rynkach zagranicznych, 
które różnią się ze względu na stopień internacjonalizacji 
(liczba rynków zagranicznych, udział w sprzedaży na ryn-
kach zagranicznych w  sprzedaży ogółem), udział sprze-
daży pod ich markami, strategię zaopatrzenia (produkcja 
własna vs outsourcing/offsourcing), kraje produkcji i kraj 
pochodzenia przedsiębiorstwa/marki (Styśko-Kunkow-
ska, 2014) (tab. 1).

Podstawową metodą pozyskania danych były bezpo-
średnie, indywidualne i  częściowo ustrukturyzowane 
wywiady pogłębione, tj. prowadzone na podstawie 
przygotowanego wcześniej scenariusza zawierającego 
pytania otwarte, pozwalającego na swobodną dyskusję 
z  rozmówcą (Galetta, 2013), tj. 11 menedżerami wyso-
kiego szczebla w  badanych przedsiębiorstwach/ich od-
działach w Polsce, którzy są odpowiedzialni za strategie 
na rynku międzynarodowym. Rozmówcom zapewniono 
anonimowość. Częściowo ustrukturyzowany kwestiona-
riusz zawierał pytania otwarte dotyczące m.in. rozumie-
nia i znaczenia wymiarów COO z perspektywy strategii, 
w tym międzynarodowej strategii marek przedsiębiorstw 
z  rynków wschodzących oraz uwarunkowań mających 
wpływ na uwzględnianie wymiarów COO w  strategii. 
Wywiady przeprowadzono w  okresie październik-gru-
dzień 2018 roku. Trwały one ok. 1,5 godziny każdy i były 
nagrywane, a  następnie przygotowano transkrypcje (tj. 
spisano treść wywiadów). Kluczowe zagadnienia ziden-
tyfikowano z wykorzystaniem tematycznej analizy treści 
na podstawie pozyskanych danych (tzw. data driven co
ding) (Pickard, 2007).

Tabela 1. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i menedżerów

Przedsiębiorstwo COCO/COBO Sprzedaż pod 
własnymi markami

Kategorie produktów AGD 
i kraje wytwarzania Stanowisko menedżerów

p-A Polska/ Polska 100% urządzenia grzewcze – Polska; 
pozostałe AGD –Turcja, Chiny dyrektor marketingu

p-B Korea Płd./ 
Korea Płd. 100% duże AGD – blisko rynków zbytu; 

małe AGD – Chiny
menedżer ds. produktu i marketingu 
(R1), menedżer kategorii (R2)

p-C Turcja/ Turcja 100% duże AGD – Turcji, Rumunia i Rosji; 
małe AGD – Chiny

regionalny dyrektor ds. marketingu 
(europa wschodnia)

p-D Chiny/ 
Jugosławia 100%

duże AGD – Słowenia, Serbia 
i Czechy; małe AGD i okapy – Chiny, 
Polska

menedżer produktu

p-E Turcja/ Turcja ok. 18–20% duże i małe AGD – Turcja; małe AGD 
– Chiny dyrektor zarządzający

p-F Polska/ Polska 100% Chiny, Turcja, Włochy i Polska dyrektor ds. rozwoju (R1), specjalista 
ds. marketingu (R2)

p-G Polska/ Polska 100% małe AGD – Chiny dyrektor ds. rozwoju marketingu

p-H Polska/ Polska 5% Europa i Chiny dyrektor zarządzający

p-I Polska/ Polska łącznie 8%, w Polsce 
– 4,5% jw. dyrektor ds. sprzedaży

Źródło: opracowanie własne
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Tabela 2. Wymiary COO o kluczowym znaczeniu dla strategii przedsiębiorstw z rynków wschodzących i przesłanki ich strategicznego znaczenia 

Przesłanki znaczenia wymiaru kraju pochodzenia

Uwarunkowania Branżowe Konku-
rencyjne Konsumenckie

Insty-
tucjo-
nalne

Pr
ze
ds
ię
bi
or
st
w
o

W
sk
az
yw

an
e 
w
ym

ia
ry
 C
O
O

Sp
ec
yfi
ka
 b
ra
nż
y 
lu
b 
ka
te
go
ri
i p

ro
du

kt
ów

Ko
nc
en
tr
ac
ja
 p
ro
du

kc
ji
 A
G
D
/

RT
V 
w
 o
kr
eś
lo
ny
ch
 k
ra
ja
ch

St
an
da
rd
y 
ja
ko
śc
i p

ro
du

kc
ji
 w
 f
ab
ry
ka
ch

D
os
tę
pn

oś
ć 
cz
ęś
ci
 (
za
m
ie
nn

yc
h)
 

i d
os
tę
p 
do
 s
ie
ci
 s
er
w
is
ow

ej

Zn
ac
ze
ni
e 
i u

dz
ia
ły
 m
ar
ek
 d
et
al
is
tó
w
 w
 r
yn
ku

Is
tn
ie
ni
e/
 k
re
ow

an
ie
 s
iln

yc
h 
m
ar
ek
 z
 d
an
eg
o 

kr
aj
u 
i s
iła
 s
ko
ja
rz
eń
 m
ar
ki
 z
 d
an
ym

 k
ra
je
m

W
ie
dz
a 
ko
ns
um

en
tó
w
 o
 p
oc
ho
dz
en
iu
 

pr
od
uk
tu
/ 
m
ar
ki
 k
ra
ju
 p
oc
ho
dz
en
ia
 c
zę
śc
i

Pe
rc
ep
cj
a 
kr
aj
ów

 i 
re
gi
on
ów

 p
rz
ez
 k
on
su
m
en
tó
w

W
ie
k 
ko
ns
um

en
tó
w

D
oc
ho
dy
 k
on
su
m
en
tó
w

Et
no
ce
nt
ry
zm

 k
on
su
m
en
ck
i i
 d
zi
ał
an
ia
 

w
sp
ie
ra
ją
ce
 p
at
ri
ot
yz
m
 k
on
su
m
en
ck
i

Tr
en
dy
 k
on
su
m
en
ck
ie
, 
w
 t
ym

 
np

. 
tr
en
d 
„n
ew

 v
in
ta
ge
”

Sp
ec
yfi
ka
 g
ru
py
 d
oc
el
ow

ej
 m
ar
ki

W
ie
dz
a 
ko
ns
um

en
tó
w
 z
 d
an
eg
o 
kr
aj
u 

nt
. 
ka
te
go
ri
i p

ro
du

kt
ow

ej

Pr
om

oc
ja
 d
an
eg
o 
kr
aj
u 
na
 r
yn
ka
ch
 z
ag
ra
ni
cz
ny
ch

p-A
COBO X X X X

COM X

p-B

COBO X X X X X

COM X X X X

COTO X X

CuOBO X X X

COSNL X

COOCO X

pp-C

COM X X X X X

COBO X X X X X X X X X

COSNL X

COP X

p-D COSNL X

pp-E

COBO X X X X

COM X X X X X

CuOBO X

COOCO X

pp-F

COM X X X

COTO X

COBO X X X X X

pp-G

COM X

COA X

COP X

COBO X X

COTO X

COSNL X
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Wyniki badania

Z identyfikowane w  wyniku badania wymiary COO 
wskazywane przez respondentów jako te o  kluczo-

wym znaczeniu dla strategii przedsiębiorstw z  rynków 
wschodzących oraz czynniki decydujące o  ich strategicz-
nym znaczeniu przedstawiono w tabeli 2.

Jak wynika z  tabeli 2, badani menedżerowie przedsię-
biorstw z  rynków wschodzących rozumieją COO wie-
lowymiarowo i  poza prezentowanymi już w  literaturze 
wymiarami COO, takimi jak: COM, COA, COP, COD, 
COCO, CuOBO, COBO, wskazują też takie istotne 
z  punktu widzenia strategii ich firm wymiary, jak: kraj 
pochodzenia technologii (COTO), kraj lokalizacji sieci 
serwisowej (COSNL), kraj pochodzenia kultury organiza-
cyjnej przedsiębiorstwa (COOCO). Rozmówcy wskazują 
różne konfiguracje wymiarów COO, które są według nich 
istotne z punktu widzenia strategii ich przedsiębiorstwa.

W wyniku badania zidentyfikowano następujące czyn-
niki decydujące o  znaczeniu poszczególnych wymiarów 
COO dla strategii badanych przedsiębiorstw z  rynków 
wschodzących: uwarunkowania branżowe, konkurencyj-
ne, konsumenckie i instytucjonalne. Według menedżerów, 
czynnikami decydującymi o znaczeniu COBO z punktu 
widzenia strategii przedsiębiorstw z  rynków wschodzą-
cych są: specyfika branży lub kategorii produktów, kon-
centracja produkcji w określonych krajach, ujednolicanie 
standardów jakości produkcji w  fabrykach, znaczenie 
i  udziały marek detalistów w  poszczególnych krajach, 
istnienie/kreowanie silnych marek z  danego kraju i  siła 
skojarzeń marki z  danym krajem, wiedza konsumen-
tów o  pochodzeniu produktu/marki kraju pochodzenia 
części, percepcja krajów i  regionów przez konsumentów, 
etnocentryzm konsumencki i  działania wspierające pa-
triotyzm konsumencki, dochody i  wiek konsumentów, 
trendy konsumenckie, a także specyfika grupy docelowej 
marki. Z  kolei o  znaczeniu COM decydują: specyfika 
branży lub kategorii produktów, koncentracja produkcji 
w określonych krajach, ujednolicenie standardów jakości 
produkcji w  fabrykach, wiedza konsumentów o  pocho-
dzeniu produktu/marki kraju pochodzenia części, do-
chody i  wiek konsumentów, specyfika grupy docelowej 
marki, percepcja krajów i regionów przez konsumentów, 

etnocentryzm konsumencki i  działania wspierające 
patriotyzm konsumencki, specyfika grupy docelowej 
marki, wiedza konsumentów z danego kraju nt. kategorii 
produktowej. O znaczeniu COTO decydują zaś: specyfika 
branży lub kategorii produktów, koncentracja produkcji 
w określonych krajach oraz percepcja krajów i regionów 
przez konsumentów. Z kolei o znaczeniu CuOBO decydu-
ją przede wszystkim: percepcja krajów i  regionów przez 
konsumentów, wiek konsumentów oraz promocja danego 
kraju na rynkach zagranicznych. Przesłankami znaczenia 
COSNL zaś jest dostępność części (zamiennych) oraz 
dostęp do sieci serwisowej, a  COP –  dostępność części 
(zamiennych) i dostęp do sieci serwisowej, koncentracja 
produkcji w określonych krajach oraz wiedza konsumen-
tów o pochodzeniu produktu/ marki kraju pochodzenia 
części i nt. kategorii produktowej. O znaczeniu COA de-
cyduje: wiedza konsumentów o  pochodzeniu produktu/ 
marki kraju pochodzenia części, zaś COOCO – istnienie/ 
kreowanie silnych marek z danego kraju i  siła skojarzeń 
marki z danym krajem, a także specyfika grupy docelowej 
marki i promocja danego kraju na rynkach zagranicznych.

Jedną ze wskazywanych przesłanek znaczenia COO, 
a zwłaszcza COBO i COM, jest specyfika branży/produk-
tów. Menedżerowie są  bowiem zgodni, że strategiczne 
znaczenie pochodzenia produktu/marki z  rynku wscho-
dzącego zależy m.in. od kategorii produktowej i w branży 
AGD ma raczej neutralny charakter, a większą rolę odgry-
wa w  przypadku produktów zaawansowanych technolo-
gicznie i luksusowych:

(polskie pochodzenie) „w  dobrach takich bardzo pod
stawowych, to ma bardzo duże znaczenie, a  w  przypadku 
bardzo zaawansowanej technologii to może być in minus” 
(p-B, R1);

„poza markami super premium, to klient końcowy ma to 
w nosie tak naprawdę, gdzie to jest wytworzone” (p-E);

„gdy w grę wchodzi jednak technologia, to te Chiny to są tą 
taką niezbyt dobrą łatką (…) tam, gdzie technologia wchodzi 
w grę, to kraj pochodzenia ma duże znaczenie” (p-F, R1);

(polskie pochodzenie) „traci to znaczenie przy produkcie 
ekskluzywnym, takim w cenie powyżej 3000–4000 zł (…).Tu
taj za firmy godne polecenia, uważa się firmy włoskie” (p-I);

„kraj wytwarzania to nie będzie claim, który będzie nam 
w czymś pomagał. To nie w tej kategorii AGD” (p-A).

pp-H

COP X X

COA X

COM X

COSNL X

pp-I

COM X X X X X X

COOCO X X

COP X X X

COA X

COBO X X X X

Źródło: opracowanie własne
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O  mniejszym strategicznym znaczeniu COM, COBO, 
ale też COTO decydują zaś postępujące od lat w branży 
AGD procesy koncentracji produkcji, w  wyniku czego 
małe AGD jest produkowane w większości w Chinach:

„w  kategorii małe AGD –  wszystko jest robione w  99% 
w Chinach” (p-E);

„wszystkie korporacje największe w branży AGD produkują 
w Chinach. (…) z racji kosztów produkcji w Chinach jest mała 
tendencja powrotu produkcji do krajów europejskich” (p-F).

Z  kolei duże AGD, z  powodów przede wszystkim lo-
gistycznych, jest wytwarzane bliżej rynków sprzedaży, 
a w jego produkcji wyspecjalizowały się w Europie m.in. 
Polska i Turcja:

„na dzień dzisiejszy Polska jest największym producentem 
w Europie. W Polsce produkują marki światowe” (p-C);

„chyba 4  czy 5  lat temu zostaliśmy (Polska) największym 
producentem sprzętu AGD w Europie. (…) Jesteśmy więksi od 
Włochów, którzy byli liderami przez kilkadziesiąt lat” (p-I);

„fabryki są ulokowane w różnych miejscach ze względów 
ekonomicznych (…) logistycznych” (p-C).

Menedżerowie podkreślają, że konsumenci mogą jed-
nak przywiązywać wagę nie tylko do COM lub COA, lecz 
także do COP:

„(…) jak chodzi o pochodzenie komponentów, to ma to 
znaczenie. Mówimy tutaj o  głównym komponencie odpo
wiadającym za efektywność działania naszego produktu, 
czyli o silniku elektrycznym” (p-I).

Rozmówcy argumentują, że COM i  COA nie mają 
dużego znaczenia zwłaszcza dla dystrybutorów, gdyż liczą 
się raczej standardy jakości oferowane przez fabryki w po-
szczególnych krajach:

„(…) standardy muszą być zachowane, czy ten produkt 
będzie wyprodukowany w  Polsce, Rumunii,   Turcji, Chi
nach, gdziekolwiek indziej” (p-C);

„(…) jak już to jest dyskutowane to, to że ta fabryka jest 
lepsza niż tamta fabryka, bo jest system kontroli jakości, bo 
się mniej psuje (…)” (p-E).

Istotna dla znaczenia COM i COP jest też wiedza kon-
sumentów z danego kraju na temat kategorii produktowej, 
gdyż może mieć ona wpływ na wiedzę o  produktach 
i markach w danej kategorii oraz kryteriach wyboru:

„Etap cyklu życia produktu na rynku – rynki zachodnie 
są znacznie bardziej zaawansowane (…), ten produkt w po
staci okapu kuchennego na rynku zachodnim jest znany od 
lat 50. poprzedniego wieku. Natomiast na rynku wschod
nim jest znany być może od połowy lat 90. (…) Więc oni też, 
jako rynek, szybciej się tych produktów nauczyli i oni już 
wiedzą, na które rzeczy dziś warto zwracać uwagę, które 
są dla produktu istotne, a które nie są istotne” (p-I).

Menedżerowie są  też raczej zgodni, że o  znaczeniu 
COM, COBO, COA czy COP decyduje wiedza konsu-
mentów na temat lokalizacji produkcji sprzętu AGD, 
czemu może sprzyjać łatwy dostęp do informacji dzięki 
dostępności Internetu. Rozmówcy podkreślają, że wielu 
konsumentów jest świadomych, że produkcja odbywa 
się za granicą oraz w jakich krajach zlokalizowane są fa-
bryki sprzętu AGD:

„(…) mają świadomość tego konsumenci w  Rosji, że 
marka (…) nie jest produkowaną w Rosji. Ale to akurat, że 

jest produkowana na terenie Unii Europejskiej, to działa na 
plus” (p-A);

„że mamy bardzo dużą świadomość społeczeństwa na dzi
siaj, w dobie pełnej transparentności informacji, gdzie te pro
dukty zostały wyprodukowane (…). Są świadomi tego, że jest 
globalizacja i firmy mają w różnych miejscach fabryki” (p-C);

„Chińczycy chyba już nam się trochę oklepali w sensie, że 
już akceptujemy, że i tak wszystko jest produkowane w Chi
nach” (p-B, R1);

„Jak Pani wejdzie do sklepu, to ma Pani np. zmywarkę 
marki „X”. Nie wie Pani, co jest z tyłu na tabliczce znamio
nowej, gdzie jest to produkowane” (p-E);

„Klienci są świadomi tego, że światowej sławy marki pro
dukują w Chinach” (p-C);

„dzisiaj konsumenci rozumieją, że produkcja na świecie 
jest komponentowa, że firmy zagraniczne produkują tutaj 
w kraju i poniekąd są przez to jakoś polskie” (p-G);

„na Zachodzie pewnie aż tak wielkiego znaczenia to nie 
ma, bo klient wie o tym, że jeśli ktoś się nie przyznaje, że 
jest to wyprodukowane w Polsce, i pisze, że jest to wypro
dukowane w Unii Europejskiej, to może mieć do czynienia 
z  faktyczną produkcją w tej Unii Europejskiej, jak i może 
tylko i wyłącznie z montażem” (p-I).

Z kolei według menedżera z p-A: „konsumenci w ogóle 
nie wiedzą, czy coś jest spoza Polski. Nie przywiązują do 
tego wagi”.

O  strategicznym znaczeniu COO decyduje też to, że 
wiele komponentów (części) jest wytwarzana w  krajach 
wschodzących, w tym w Chinach:

„nie zawsze się to da zidentyfikować, bo my kupujemy 
zindywidualizowane podzespoły, które są znaczone w taki 
sposób, w jaki my wymagamy” (p-H);

„nabywcy wiedzą, że to są  komponenty azjatyckie, 
zwłaszcza dystrybutorzy, bo konsument ostateczny nie jest 
aż tak w tym zorientowany” (p-G);

„o ile sama marka czy produkt, wiedzą, że jest wyprodu
kowany w Polsce, to już raczej nikt nie będzie w to wchodził 
(…) czy sterownik jest z Polski czy z Chin, Turcji” (p-I).

Z drugiej strony menedżerowie podkreślają, że o stra-
tegicznym znaczeniu COBO i  COM decyduje też różne 
postrzeganie poszczególnych krajów/regionów przez 
konsumentów:

„jeżeli chodzi o produkty chińskie, no to chyba jest takie na
stawienie, jest dystans pewien do produktów chińskich” (p-H);

„polskość może pomagać tylko, jeśli podciągniemy ją pod 
to, że Polska to Unia Europejska. (…) rosyjscy respondenci 
ewidentnie pokazywali to – był benchmark + 70” (A);

„Jest tendencja na rynku, że wszystko, co jest zachodnie, nie
mieckie w naszej branży, to są konotacje bardzo dobre” (p-C);

„(rynek rosyjski) jest jakby sfokusowany stricte na markę 
niemiecką (…) wszystkie marki niemieckie wspaniale się 
sprzedają na rynku rosyjskim” (p-F, R2);

„Gdyby to była elektronika albo AGD niemieckie, znając 
polską skłonność do płacenia za niemieckie produkty więcej, 
to wszystko wydaje się lepsze” (p-G);

„Jeżeli na rynku rosyjskim, pojawia się etykieta „сделано 
в Польше”, jest naprawdę duży atut dla produktu i  tak 
naprawdę klient już nawet często nie szuka kolejnego argu
mentu za tym produktem. To już jest wystarczające. (…) Te 
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stereotypy, które działają na Wschodzie na naszą korzyść, 
na rynku zachodnim działają w większości przypadków na 
naszą niekorzyść” (p-I);

„W Niemczech hasło „made in Poland” jest – nie powiem, 
że negatywnie odbierane, ale jest odbierane ambiwalentnie, 
we Włoszech, jest bardzo negatywnie odbierane, bo w  tym 
momencie Włosi twierdzą, że my ich skopiowaliśmy (…). I co 
więcej, zabraliśmy im ich miejsca pracy przenosząc ich fabryki 
do Polski. Więc jest bardzo negatywne skojarzenie” (p-I).

Z kolei bliskość geograficzna COM i COA może mieć 
większe znaczenie w przypadku dużego AGD ze względu 
na dostępność części zamiennych i sieci serwisowej:

„pytają się też w kontekście ewentualnych dostępnych kom
ponentów, jeżeli chodzi o serwis” (p-C);

„Sprzedaż dużych produktów AGD wymaga sieci serwi
sowej. To jest również wymóg prawny, że produkty powyżej 
20 kg muszą być serwisowane w miejscu użytkowania. I dla 
klienta jest bardzo ważne, czy jeżeli będzie miał problem, to 
będzie miał się do kogo z tym zwrócić” (p-D);

„Dystrybutor komunikuje to do sklepów, które wiedzą, że 
jak kupią coś od Chińczyka, to trzeba pisać do Chin i nie ma 
na to serwisu” (p-G);

„Kwestie serwisu, dostępności – pewnie to też jest jakieś 
tam poczucie bezpieczeństwa, jeżeli kupujemy polski pro
dukt” (p-H).

Menedżer z  p-C wskazuje też, że znaczenie COBO 
w  branży AGD jest mniejsze na rynkach zachodnioeuro-
pejskich, gdzie od lat znaczące udziały w rynku tych pro-
duktów mają marki detalistów niż np. w  krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, gdzie obserwuje się silne przywią-
zanie konsumentów do globalnych marek:

„właśnie tam sprzedaż tzw. private labels jest zdecydowanie 
większa niż w Europie Centralnej i Wschodniej, gdzie te marki 
bardziej globalne, światowe, mają większą sprzedaż” (p-C).

Rozmówcy są zgodni, że o znaczeniu zwłaszcza COBO, 
ale też COCO decyduje istnienie w  danej kategorii pro-
duktowej silnych marek pochodzących z  tego kraju oraz 
kojarzenie określonej marki z  krajem o  pozytywnym 
wizerunku:

„To też się zmieniło w momencie, w którym koreańskie firmy 
zaczęły, przynajmniej w Polsce, być postrzegane jako bardziej 
zaawansowane. I to głównie oparło się o Samsunga. Bo wszyst
kie te marki koreańskie kiedyś były postrzegane bardzo nisko 
i też te produkty były bardzo nisko pozycjonowane” (p-B, R1);

„Przy tych samych parametrach, i  z  tym samym jakby 
ekranem, nasz produkt sprzedaje się za mniejsze pieniądze niż 
Sony. Bo Sony jest postrzegane jako japoński, lepszy” (p-B, R1);

„Jako kraj mamy bardzo dobrą prasę. Co więcej, mamy też 
kilka przykładów firm, które już tam gdzieś pracują i które 
właściwie to postrzeganie nam kreują” (p-I);

„To marka, która jest bardzo mocna w Niemczech. Marka, 
która jest postrzegana jako typowo europejska. Marka koja
rzona z RTV” (p-C).

Menedżerowie uważają, że o  strategicznym znaczeniu 
COBO, CuOBO i COM decydują też cechy demograficzne 
konsumentów produktów/marki, w tym wiek i dochody:

„Dla młodych coraz mniejsze ma znaczenie. To są osoby, 
które się urodziły już po latach 90. I które żyją w kosmopoli
tycznym świecie. Oni traktują siebie bardziej jako członków 

Europy, aniżeli tylko Polski (…) oni żyją i obcują z tymi mar
kami od samego początku” (p-C);

„Marki są dostępne w konkurencyjnych cenach, a zarobki 
znacznie się zmieniły” (p-C).

Menedżerowie wskazują też na wpływ postaw (np. etno-
centryzm) i trendów konsumenckich (np. patriotyzm kon-
sumencki, new vintage) na znaczenie COBO i COM:

„Niemcy bardzo chętnie kupują produkty Boscha, Sie
mensa Miele, czyli niemieckie produkty. Francuzi mają na 
przykład duży odsetek produktów, które są  marką własną, 
np. Carrefour – produkowane w Chinach, ale to jest marka 
francuska. Anglicy są  nastawieni bardzo na Amerykanów” 
(p-B, R1);

„Patriotyzm konsumencki i działania wspierające. (…) Już 
od kilku lat to jest spójne z polityką prowadzoną w Polsce czy 
też w ogóle ze sposobem komunikacji, takim robionym przez 
różne siły polityczne dla potrzeb wewnętrznych, gdzie często 
się powtarza: dobre, bo Polskie” (p-I);

„trend new vintage – podkreślanie, tego, że to jest marka 
z tradycjami, że istnieje od ponad 50 lat” (p-C).

Z drugiej strony rozmówcy zauważają, że w branży AGD 
patriotyzm konsumencki ma różne znaczenie w zależności 
od kraju:

„(…) część rynków, szczególnie w  Europie Zachodniej, 
w tym Niemcy, Anglia, Francja, one są dość mocno nacjona
listyczne. Te rynki kupują swoje” (p-B, R1);

„mamy badania patriotyzmu konsumenckiego Polaków 
i tam ewidentnie widać, że w kategorii AGD/RTV, polskość 
w ogóle nie pomaga” (p-A);

„sam ten nacjonalizm gospodarczy, brak tego nacjonali
zmu u nas w Polsce, albo jego występowanie w mniejszym 
stopniu, wpływa na to, jak my postrzegamy te marki, jak my 
podchodzimy do nich jako konsumenci” (p-B, R2);

„Zrobili dla nas badania, co jest ważne dla konsumenta 
polskiego w naszej grupie docelowej. Patriotyzm był tam bar
dzo nisko” (p-F, R1).

Menedżerowie wskazują także przypadki „wygaszania” 
lokalnych marek AGD przejętych przez globalnych graczy 
jako przykłady niewielkiego znaczenia strategicznego lo-
kalnego pochodzenia marki:

„Zelmer to przykład wygaszania marki, która jest polska. 
Więc pochodzenie tej marki nie do końca jest brane pod uwa
gę” (p-A);

„na rynku AGD wyraźnie widać, że pare marek padło, 
chociaż były typowo polskie, typu Zelmer, który zaczyna co
raz bardziej znikać” (p-B, R1);

„np. marka Polar była w latach 80. czy nawet 90. marką 
absolutnie dominującą, a dzisiaj ta marka jest totalnie wyga
szana, ona już dzisiaj właściwie nie ma żadnego znaczenia” 
(p-F, R2).

Podsumowanie

W   wyniku badania stwierdzono, że o  strategicznym 
znaczeniu COO i jego wymiarów dla przedsiębiorstw 

z  rynków wschodzących decyduje szereg czynników, przy 
czym opinie menedżerów na ten temat są zróżnicowane w za-
leżności m.in. od wskazywanych przez nich sposobów rozu-
mienia i  istotnych z punktu widzenia ich  przedsiębiorstwa 
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wymiarów COO. Zdaniem menedżerów, w  branży AGD 
COO ma mniejsze znaczenie niż w  wielu innych katego-
riach produktowych, przy czym większą rolę odgrywa 
w przypadku produktów luksusowych/premium i bardziej 
zaawansowanych technologicznie. O mniejszym strategicz-
nym znaczeniu COO, zwłaszcza COM i COBO i COA, de-
cyduje m.in. koncentracja produkcji AGD w określonych 
krajach: małe AGD produkowane jest bowiem głównie 
w Chinach, a duże – w wybranych krajach blisko rynków 
zbytu. Zdaniem menedżerów, konsumenci mają świado-
mość tego, w  jakich krajach jest zlokalizowana produkcja 
sprzętu AGD. Istotny jest też poziom wiedzy konsumen-
tów w  danym kraju na temat kategorii produktowej oraz 
produktów i marek w  tej kategorii. Z  jednej strony COO 
w  rozumieniu COM i  COA nie ma większego znaczenia 
z punktu widzenia relacji z zagranicznymi dystrybutorami, 
w  tym detalistami, gdyż dla nich kluczowe są  standardy 
jakości produkcji w  poszczególnych fabrykach, jednakże 
menedżerowie podkreślają wagę bliskości geograficznej 
COM/COA ze względu na dostępność części zamiennych 
czy sieci serwisowej. O  strategicznym znaczeniu COO, 
w  tym zwłaszcza COBO, może decydować też wizerunek 
danego kraju/regionu, choć może on być zróżnicowany 
w zależności od kraju.

Z  badania wynika, że mniejsze jest strategiczne zna-
czenie poszczególnych wymiarów COO na rynkach AGD 
krajów Europy Zachodniej, gdzie od lat istotną rolę odgry-
wają marki detalistów wytwarzane na ich zlecenie w  róż-
nych krajach, także wschodzących, niż w  krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej, gdzie od wielu lat obserwuje się 
silne przywiązanie konsumentów do marek globalnych po-
chodzących z krajów rozwiniętych (np. z Niemiec, Japonii). 
O  znaczeniu zwłaszcza COBO może również decydować 
istnienie w  danej kategorii produktowej silnych marek 
wywodzących się z  określonego kraju i  skojarzeń marki 
z  danym krajem. Kluczowe znaczenie mogą mieć także 
cechy demograficzne konsumentów, w tym wiek i dochody, 
gdyż dla młodych konsumentów kraj pochodzenia i  jego 
wymiary mają mniejsze znaczenie niż dla osób starszych. 
O  strategicznym znaczeniu COO decyduje również siła 
etnocentryzmu i  trendu patriotyzmu konsumenckiego 
oraz wzrost znaczenia tzw. trendu new vintage, co wiąże się 
z  podkreślaniem długoletnich tradycji marek/produktów 
na rynku. Respondenci podkreślają zaś, że mieszkańcy 
Europy Zachodniej cechują się wyższym poziomem tzw. 
patriotyzmu konsumenckiego niż np. Polacy.

W  wyniku badania stwierdzono, że uwzględnianie 
efektu kraju pochodzenia i  różnych wymiarów COO 
w strategiach przedsiębiorstw jest trudne m.in. ze względu 
na występujące w branży AGD zjawisko tzw. produktów 
hybrydowych (Ahmed i in., 2012, s. 111–112), w wytwo-
rzenie których zaangażowanych jest wiele krajów, gdyż 
część/komponenty często pochodzą z  innego kraju niż 
COM czy COA. Wraz z rozpowszechnianiem tego zjawi-
ska strategiczne znaczenie COM i COA zdaje się maleć na 
rzecz wzrostu znaczenia COBO. Ponadto znaczenie po-
szczególnych wymiarów COO, a w szczególności COBO 
i COM, i ich potencjalny pozytywny vs negatywny wpływ 
na działalność przedsiębiorstw zależy od szeregu czynni-

ków, w tym m.in. profilu konsumenta. Można tym samym 
rekomendować, by menedżerowie przedsiębiorstw branży 
AGD, a  przede wszystkim tych z  rynków wschodzących, 
w  strategiach uwzględniali szereg zidentyfikowanych 
uwarunkowań branżowych, konkurencyjnych, konsu-
menckich i  instytucjonalnych będących przesłankami 
strategicznego znaczenia poszczególnych wymiarów kra-
ju pochodzenia.

Zrealizowane badanie empiryczne, zgodnie z  postula-
tami badaczy (Hynes i  in., 2014), przyczynia się do po-
szerzenia wiedzy na temat efektu kraju pochodzenia oraz 
jego strategicznego znaczenia zwłaszcza dla międzynaro-
dowych strategii przedsiębiorstw z rynków wschodzących.

Wskazać należy pewne ograniczenia zrealizowanego 
badania. Przede wszystkim wzięto w nim pod uwagę tylko 
jedną branżę (AGD). Wprawdzie w publikacjach uzasad-
nia się uwzględnianie w badaniach nad COO w szczegól-
ności produktów, w których zakup konsumenci są wysoce 
zaangażowani (jak sprzęt AGD) z racji wpływu COO na 
zachowania konsumentów (Reardon i in., 2017, s. 322), to 
można postulować uwzględnienie w przyszłych badaniach 
większej liczby kategorii produktowych reprezentujących 
różne branże dóbr konsumpcyjnych. Ograniczeniem ba-
dania jest również to, że dotyczyło tylko przedsiębiorstw 
z kilku rynków wschodzących (Polski, Korei Południowej, 
Słowenii, Chin i  Turcji). Warto zatem byłoby uwzględ-
nić w  kolejnych badaniach inne rynki wschodzące oraz, 
dla porównania, perspektywę przedsiębiorstw z  krajów 
rozwiniętych. 
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Przypisy

1)  Projekt badawczy pt. „Strategie marek międzynarodowych 
stosowane przez przedsiębiorstwa z  rynków wschodzących 
ze względu na efekt kraju pochodzenia marki (COBO) a za-
chowania konsumentów” finansowany ze środków Narodo-
wego Centrum Nauki (NCN), umowa nr UMO-2017/25/B/
HS4/00372.

2)   Zgodnie z MSCI (2018), w 2018 roku następujące kraje zo-
stały zaklasyfikowane jako rynki wschodzące: Brazylia, Chile, 
Kolumbia, Meksyk, Peru, Egipt, Grecja, Węgry, Polska, Ka-
tar, Rosja, Afryka Południowa, Turcja, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, Indie, Indonezja, Chiny, Korea Południowa, Male-
zja, Pakistan, Filipiny, Tajwan i Tajlandia.
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Factors Determining the Strategic Importance 
of the Country of Origin — The Perspective of 
Managers from Emerging Markets` Companies

Summary

The article aims at identifying factors determining the stra-
tegic importance of the country of origin (COO) from the 
perspective of managers from emerging markets` com-
panies. We applied semi-structured in-depth interviews 
with 11 managers from 9  household appliances compa-
nies originating from emerging markets. The following 
factors determining the strategic importance of the COO 
have been identified: (1) industrial: characteristics of the 

branch/products, concentration of household appliances 
in certain countries, production quality standards in fac-
tories, availability of spare parts and access to a  service 
network, (2): competitive: importance and market share 
of retailers` brands, existence of strong brands from a giv-
en country and the strength of brand associations with 
a given country, (3): consumer: consumer knowledge of 
the origin of the product/brand, perception of countries, 
age and incomes of consumers, consumer ethnocentrism/
patriotism and supporting actions, consumer trends, spe-
cifics of brand`s target group, consumer`s from a  given 
country knowledge on product category, (4): institutional: 
promotion of a  given country on foreign markets. The 
study contributes to the development of knowledge on the 
strategic importance of the COO and its dimensions from 
the managerial perspective.

Keywords

country of origin effect (COO), emerging markets, mana-
gerial/strategic perspective

Wprowadzenie

K oncepcja dynamicznych zdolności organizacji stała się 
jednym z najbardziej wpływowych nurtów myślowych 

w naukach o zarządzaniu w XXI wieku. W szczególności 
zaowocowało to pracami koncepcyjnymi i empirycznymi 
podejmowanymi w  takich obszarach, jak: zarządzanie 
strategiczne, marketing strategiczny, zarządzanie łańcu-
chem dostaw czy zarządzanie produkcją. Skalę tego zjawi-
ska można prześledzić, przeglądając wydania czasopisma 
Strategic Management Journal z  ostatnich dwóch dekad 
(lata 1997–2017). W ramach tej niewielkiej liczby wydań 
specjalnych tego czasopisma aż dwa wydania poświęcone 
zostały tematyce właściwej dla dynamicznych zdolności, 
tj. ewolucji zdolności organizacji (Helfat, 2000, s. 10–11) 
oraz niestabilności źródeł przewagi konkurencyjnej 
(D’Aveni i in., 2010, s. 1371–1385). 

Generalnie, w literaturze panuje opinia, że dynamiczne 
zdolności organizacji zapewniają monitorowanie tenden-
cji konsumenckich i reorganizację zasobów przedsiębior-
stwa w sposób zapewniający nadążanie za tymi zmianami, 
jednak rozważane są równie wielokierunkowe oddziaływa-
nia, gdzie organizacja nie tylko ma postawę reaktywną, ale 

również proaktywną wobec tych zmian (Narver i in., 2004, 
s. 334–347). Celem niniejszego artykułu jest eksploracja 
przejawów stosowania dynamicznych zdolności w  dzia-
łaniach nakierowanych na klientów, a  w  szczególności 
identyfikacja współzależności pomiędzy dynamicznymi 
zdolnościami a  tendencjami w  potrzebach konsumenc-
kich. Dla realizacji tego zamierzenia w  pierwszej części 
artykułu zaprezentowano ramy koncepcji dynamicznych 
zdolności. Następnie scharakteryzowano zastosowane 
podejście w projekcie badań jakościowym oraz wybrane 
wyniki tych badań odnoszące się do współzależności 
pomiędzy dynamicznymi zdolnościami a  tendencjami 
w  potrzebach konsumenckich. W  podsumowaniu sfor-
mułowano główne wnioski płynące z badań. 

W poszukiwaniu ram koncepcyjnych 
dynamicznych zdolności

K orzenie koncepcji dynamicznych zdolności sięgają 
przede wszystkim do tzw. ewolucyjnej koncepcji 

strategii, która wprowadziła pojęcie „rutyny organizacji” 
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i podobnie jako szkoła dynamicznych zdolności koncentro-
wała się na fenomenie zmiany organizacyjnej, ale zmianę 
tę traktowała bardziej jako efekt złożonych sprzężeń we-
wnątrzorganizacyjnych i  na styku pomiędzy organizacją 
i  jej otoczeniem niż jako bezpośredni efekt decyzji mene-
dżerskich (Nelson, Winter, 1982). W  poszukiwaniu ram 
koncepcji dynamicznych zdolności (DZ) należy na począt-
ku przyjąć, że nie ma właściwie jednej uzgodnionej defini-
cji tego konstruktu. W znacznej mierze wynika to właśnie 
z  tego, że koncepcja dynamicznych zdolności nakreślona 
oryginalnie przede wszystkim w dwóch pracach; D.J. Teece 
i in. (1997, s. 509–533) oraz K.M. Eisenhardt i J.A. Martina 
(2000, s.  1105–1121) stała się motorem napędowym dla 
wielokierunkowych badań podejmowanych w bardzo wie-
lu obszarach zarządzania, a nawet w ekonomii. 

Pojęcie DZ, podobnie jak i  cała koncepcja DZ, wzbu-
dziło liczne kontrowersje (Barreto, 2010, s.  256–280; 
Newbert, 2007, s.  121–146) odnoszące się m.in. do abs-
trakcyjności stosowanych pojęć czy też tautologicznego 
charakteru formułowanych twierdzeń teoretycznych, np. 
w  odniesieniu do „zdolności zmieniających zdolności”. 
Podobne kontrowersje i  dylematy nie są  jednak niczym 
wyjątkowym w  procesie rozwoju struktury teoretycznej, 
a  właściwie wydają się koniecznym etapem na drodze 
stopniowego dojrzewania paradygmatu. Zresztą w  rozu-
mieniu T.S. Kuhna (1968), określony paradygmat nigdy 
nie wyjaśnia badanych zjawisk w sposób idealny, a jedynie 

„zabiega” o  uznanie środowiska akademickiego, rywali-
zując z  innymi atrakcyjnymi strukturami teoretycznymi. 
Można zgodzić się z D.A. Shepherdem i R. Suddaby (2017, 
s. 65), którzy, analizując proces tworzenia teorii w naukach 
o  zarządzaniu, twierdzą, że: „Akt nazwania głównych 
konstruktów zaraz we wstępnych etapach tworzenia teorii 
jest kluczowym krokiem, ponieważ nawet jeśli narracja 
teoretyczna nie jest jeszcze całkiem jasna, a sam konstrukt 
jest nieostry, akt formalnego nazywania zjawiska jest nie-
zbędny dla koncepcyjnego wyodrębnienia go z masowego 
‘szumu’ codziennych doświadczeń oraz masowego ‘szumu’ 
dotychczasowych badań”. W tym sensie należy podkreślić, 
że termin „dynamiczne zdolności” okazał się bardzo for-
tunnie wybrany, ponieważ termin ten wskazuje na pewne 
ważne i  intuicyjnie dostrzegane zjawiska zachodzące za-
równo w samych współczesnych organizacjach, jak i  ich 
otoczeniu. 

Definiowanie DZ może okazać się łatwiejsze, jeśli ze-
stawimy ze sobą DZ i  zdolności organizacji rozumiane 
bardziej ogólnie. Jest to oczywiście warunek konieczny 
dla odróżnienia szkoły dynamicznych zdolności od szkoły 
zasobowej (Barney, 1991, s. 99–120), która poświęciła spo-
ro uwagi zdolnościom rozumianym jako kluczowy zasób 
niematerialny – strategiczny wyróżnik firmy w otoczeniu. 
D.J. Teece (2014, s. 328–352) uważa, że dynamiczne zdol-
ności wprowadzają nową jakość w zarządzaniu strategicz-
nym, ponieważ wyjaśniają to, w jaki sposób firmy budują 
i modyfikują swoje przewagi kompetencyjne. Na tym tle 
w pracach na temat DZ pojawia się rozróżnienie pomiędzy 

„bazowymi zdolnościami” (ordinary/zero order/ operational 
capabilities) oraz „dynamicznymi zdolnościami” (dynamic 
capabilities). Te pierwsze są traktowane jako bardzo ważne, 

ponieważ pozwalają firmie skutecznie funkcjonować na 
bieżąco. J.A. Martin (2011, s. 121) ujmuje to w ten sposób, 
że bazowe zdolności „tworzą bezwładność niezbędną do 
tego, aby organizacja była kompatybilna ze swoimi obecny-
mi technologiami, istniejącymi oczekiwaniami rynku oraz 
zachowaniami konkurentów. Z  kolei DZ to, według J.A. 
Martina (2011, s. 121), procesy, które „umożliwiają zarów-
no częściowe modyfikacje w zasobach firmy, jak i tworze-
nie nowych strategicznych zasobów, które nie przypomina-
ją tego, jak wcześniej funkcjonowała firma”. W podobnym 
duchu S.G. Winter (2003) sugeruje, że bazowe zdolności 
charakteryzują się tym, że zapewniają sprawność organiza-
cji w zakresie obsługi obecnych, dobrze znanych klientów 
bądź obecnych technologii, podczas gdy DZ są niezbędne 
dla zdobywania nowych rynków oraz wdrażania nowych 
technologii.

Chociaż w  literaturze brak jednej, w  pełni akcepto-
wanej definicji dynamicznych zdolności, konkurujące ze 
sobą dwa główne nurty teoretyczne DZ (Teece i in., 1997, 
s. 509–533; Eisenhardt, Martin, 2000, s. 1105–1121) mogą 
być traktowane jako niesprzeczne, ponieważ przyjmują 
one wspólne ramy dla pojęcia dynamicznych zdolności. 
Wówczas dynamiczne zdolności reprezentują swoistą 
zdolność wyższego rzędy organizacji nakierowaną na 
dostosowanie zdolności i zasobów bazowych do zmienia-
jących się wymagań środowiska biznesowego. 

O  ile można przyjąć, że występuje pewien konsens 
w literaturze odnośnie do tego, czym są dynamiczne zdol-
ności, zwłaszcza w relacji do innych zasobów i zdolności 
organizacji, o  tyle trudniej jest odnaleźć taki konsensus 
odnośnie do wielowymiarowości dynamicznych zdol-
ności. Chociaż prace D.J. Teece (1997, s.  509–533; 2007, 
s.  1319–1350) wskazały na 3-elementową konstrukcję 
dynamicznych zdolności (wyczuwanie, przechwytywanie 
i transformacja), to w następnych pracach dodawano ko-
lejne elementy składowe. Przykładowo, P.A. Pavlou i D.A. 
El Sawy (2011, s. 239–273) zaproponowali 4-składnikowy 
model pomiarowy dla dynamicznych zdolności, gdzie 
elementami składowymi były: wyczuwanie, uczenie się, 
integrowanie i  koordynacja. Propozycje te są  jednak ze 
sobą niesprzeczne, ponieważ opierają się na wspólnym 
założeniu, że dynamiczne zdolności odnoszą się zarówno 
do procesów nakierowanych na identyfikowanie atrakcyj-
nych zasobów w otoczeniu, jak i procesów wewnątrzorga-
nizacyjnych, które umożliwiają systematyczne przechwy-
tywanie tych zasobów w skoordynowany sposób. 

Chociaż w  literaturze z  zakresu zarządzania strate-
gicznego przedmiotem badań są nierzadko dynamiczne 
zdolności rozumiane jako holistyczne rutyny odnoszące 
się do wszystkich dziedzin funkcjonowania organizacji, 
w odróżnieniu od zdolności bazowych (Pavlou, El Sawy, 
2011, s.  239–273; Wilhelm i  in., 2015, s.  327–345), na-
leży podkreślić, że dynamiczne zdolności są  również 
konceptualizowane jako metarutyny zmieniające zasoby 
i  zdolności w  określonych strategicznych dziedzinach 
biznesu, np. zarządzania łańcuchami dostaw (Lee, Rha, 
2016, s. 2–23; Chowdhury, Quaddus, 2017, s. 185–204) 
i zarządzania marketingiem (Barrales-Molina i in., 2014, 
s.  397–416; Mitręga, 2019, s.  193–203). Można zatem 
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przyjąć, że określone organizacje poprzez swoją specjali-
zację strategiczną rozwijają dynamiczne zdolności tylko 
w wybranych obszarach, a w przypadku najbardziej sku-
tecznych organizacji możliwe jest nawet współistnienie 
kilku dynamicznych zdolności w obrębie jednej struktu-
ry organizacyjnej. 

O ile łatwiej o konsensus w środowisku akademickim 
odnośnie do tego, że DZ są  potrzebne współczesnym 
organizacjom, aby skutecznie funkcjonować w  tzw. oto-
czeniu turbulentym, a także czym dynamiczne zdolności 
są w stosunku do zdolności bazowych, o  tyle dużo trud-
niej jest określić, czym się właściwie przejawiają DZ na 
poziomie konkretnych działań podejmowanych przez 
organizacje na rynku czy też konkretnych rozwiązań 
strukturalnych i  proceduralnych stosowanych w  tych 
organizacjach. Ponadto w koncepcji dynamicznych zdol-
ności niejasne są  współzależności pomiędzy organizacją 
względnie wyodrębnioną z  otoczenia rynkowego a  tym 
otoczeniem, w  tym sensie, że nie jest jasne, czy tenden-
cje w  otoczeniu mogą być jedynie „wyczuwane” przez 
organizacje czy też może tendencje te mogą być również 
tworzone przez organizacje czy w  z  znacznym zakresie 
podsycane. W  tym kontekście warto zwrócić uwagę na 
ewolucję konstruktu orientacji rynkowej, który ma klu-
czowe znaczenie dla badań naukowych w  marketingu, 
a  który przechodzi stopniową ewolucję z  reaktywnej 
orientacji rynkowej, zakładającej bardziej jednokierunko-
we oddziaływania organizacji i otoczenia rynkowego do 
orientacji proaktywnej, w której potrzeby konsumenckie 
nie tylko są wyczuwane, ale organizacja skutecznie tworzy 
tendencje w potrzebach konsumenckich, które traktowa-
ne są jako uśpione (Narver i in., 2004, s. 334–347). W tym 
kontekście wartościowe poznawczo jest podjęcie próby 
identyfikacji przejawów stosowania dynamicznych zdol-
ności w działaniach polskich i zagranicznych organizacji 

ze szczególnym uwzględnieniem współzależności pomię-
dzy procesami organizacji a tendencjami w zachowaniach 
konsumenckich, co nastąpi w  dalszej części artykułu 
w oparciu o wyniki badań jakościowych. 

Charakterystyka badań jakościowych

A by dokonać eksploracji przejawów DZ, zrealizowano 
badania jakościowe wśród celowo dobranych przed-

siębiorstw. Wykorzystano wówczas zarówno wtórne, jak 
i pierwotne źródła informacji. Wtórne źródła informacji 
odnosiły się do publikacji w  czasopismach branżowych 
czy też informacji zamieszczonych na witrynach korpora-
cyjnych i umożliwiły głównie identyfikację przejawów DZ 
w działalności przedsiębiorstw zagranicznych. Gromadze-
nie informacji pierwotnych umożliwiło z kolei poznanie 
przejawów DZ w  działalności przedsiębiorstw funkcjo-
nujących w Polsce (w większości rdzennie polskich bądź 
posiadających strategiczne oddziały w Polsce) i opierało 
się na wywiadach częściowo standaryzowanych prowa-
dzonych z  menedżerami tych przedsiębiorstw. W  sumie 
przeprowadzono wywiady z  przedstawicielami 20 firm, 
przy czym w niniejszym artykule skoncentrowano się tyl-
ko na opiniach menedżerów 7 firm, w związku z ograni-
czeniami objętości tekstu oraz przy koncentracji na głów-
ny cel badania, jakim była identyfikacja współzależności 
pomiędzy procesami organizacji a  tendencjami w  po-
trzebach konsumenckich1. W  ramach celowego doboru 
starano się dobierać firmy innowacyjne pod względem 
oferty rynkowej, zwłaszcza takie, które aktywnie posze-
rzają swoją ofertę i zakres obsługiwanego rynku. W tabeli 
1  przedstawiono podstawowe informacje na temat firm, 
które wzięły udział w  prowadzonych wywiadach z  me-
nedżerami. W trakcie badań jakościowych zgromadzono 
materiał empiryczny, na który składają się transkrypcje 

Tabela 1. Charakterystyka firm biorących udział w badaniu

Kod firmy lub 
nazwa firmy Branża

Wielkość 
przedsiębiorstwa 

– liczba pracowników

Udział eksportu 
w obrotach 

przedsiębiorstwa w %

Rynek 
(B2C/B2B)

Stanowisko 
respondenta **

Ζ Elektrotechniczna Małe Brak danych B2B Menedżer

Η Chemia budowlana Mikro Między 30 a 50 B2B Menedżer

Ω Telekomunikacyjne 
systemy, usługi Duże Korporacja 

międzynarodowa* B2B Menedżer

Λ Spożywcze artykuły, 
dodatki, przyprawy Bardzo duże Między 20 a 40 B2C Menedżer

BETA Elektronika Bardzo duże Korporacja 
międzynarodowa* B2C/B2B Menedżer

Politan Nietrwałe produkty 
gospodarstwa domowego Średnie Niewielki B2C Członek Zarządu

C Elektronika Bardzo duże Korporacja 
międzynarodowa* B2C/B2B Menedżer

* Badania były realizowane w polskim oddziale korporacji transnarodowej, która orientuje się na rynek globalny.
** Ze względu na oczekiwania respondentów w zakresie anonimizacji kategoria Menedżer odnosi się do menedżerów komórek funkcjo-
nalnych, czyli do takich stanowisk, jak: dyrektor marketingu, dyrektor sprzedaży, dyrektor ds. rynków zagranicznych, brand manager, 
dyrektor regionalny.
Żródło: opracowanie własne



30 | PRZEGLĄD ORGANIZACJI 3/2020

20 przeprowadzonych rozmów z  menedżerami oraz 115 
dokumentów tekstowych i graficznych dotyczących bada-
nych przedsiębiorstw zgromadzonych ze źródeł wtórnych 
(zewnętrznych i  wewnętrznych). Aby usprawnić pracę 
w  ramach takiego bogatego zbioru danych, posłużono 
się na etapie analizy specjalistycznym oprogramowaniem 
klasy CAQDAS (komputerowe wspomaganie analizy da-
nych jakościowych), tj. Atlas.ti 8.0.

Wyniki badań 

P rzeprowadzone badania wskazały, że badane firmy 
przyjmują aktywną postawę wobec zmian na ryn-

ku, tzn. nie tylko rozpoznają tendencje rynkowe i się do 
nich dostosowują, ale również same prowadzą czasem do 
głębokich przeobrażeń w  konsumenckich preferencjach. 
Ogólnie można zauważyć, że badane przedsiębiorstwa 
stosują szeroki wachlarz metod i  technik badań marke-
tingowych. Firmy chętnie sięgają do tzw. pierwotnych 
źródeł informacji. W  tym względzie nie tylko posiłkują 
się współpracą z agencjami badawczymi, czy też wprowa-
dzają jakieś specjalne instrumenty pomiarowe, ale przede 
wszystkim korzystają z  wszystkich punktów styku po-
między ich personelem (zwłaszcza działem handlowym) 
a różnymi interesariuszami, które mogą być źródłem cen-
nych informacji, np.:

• w  odniesieniu do sprzedaży artykułów chemii bu
dowlanej: „najlepszym źródłem informacji jest klient” 
[Firma H],

• w odniesieniu do sprzedaży artykułów spożywczych: 
„(…) szybkość reakcji na te innowacje patrz: musimy 
coś zmienić, z tego działu bardziej operacyjnego han
dlowego, jest bardzo duży nacisk na to” [Firma Λ ].

Duże znaczenie w  badanych przedsiębiorstwach od-
grywają procesy, które umożliwiają niestandaryzowane 
pozyskiwanie informacji. Co prawda, techniki takie na-
rażone są  mocno na błędy wynikające ze specyficznych 
cech samej osoby gromadzącej informacje, jak również 
dynamiki interakcji z respondentami, jednak umożliwiają 
one szybki i stosunkowo tani dostęp do bardzo aktualnych 
informacji, w tym takich, które dotyczą sytuacji na rynku 
międzynarodowym. W  przypadku małych organizacji, 
które nie dysponują znaczącymi budżetami na cele mar-
ketingowe, umożliwia to systematyczne budowanie wie-
dzy o rynku. Ilustruje to wypowiedź menedżera z firmy Z, 
która oferuje układy elektryki i automatyki na rynku B2B: 

„O nowych rzeczach na rynku dowiadujemy się, jeżdżąc na 
konferencje, spotykając się z ludźmi, słuchając wykładów”.

Część respondentów wyraźnie wskazała na to, że ich 
przedsiębiorstwa nie tylko wyczuwają zmiany w  otocze-
niu i dostosowują swoje kompetencje do tych zmian, ale 
odgrywają znacznie bardziej aktywną rolę w  tych zmia-
nach. Wobec takiego podejścia do rynku stosowne wydaje 
się użycie pojęcia „antycypacja zmian”, ponieważ pojęcie 
to odnosi się zarówno do aspektów bardziej pasywnych 
(budowanie wiedzy o otoczeniu), jak i bardziej aktywnych 
(stymulowanie zmian w otoczeniu). Ilustruje to fragment 
wypowiedzi menedżera z  międzynarodowego koncernu 
C2: „Wyprzedzają myślenie, co klient potrzebuje. Szybciej 

jest to wdrażane, niż tak naprawdę klient wie, że taką po
trzebę będzie miał”.

Wydaje się, że szczególne znaczenie w  procesie anty-
cypacji odgrywają działania komunikacyjne oparte na 
mechanizmie społecznego dowodu słuszności (Cialdini, 
2004, s. 186–195). Mechanizm ten wyraża się w tym, że ba-
dane przedsiębiorstwa starają się poprzez media masowe 
promować określone potrzeby niedostrzegane dotychczas 
w sferze publicznej, bądź same produkty zaspokajające te 
potrzeby, jako trend właśnie. Takie komunikaty prezen-
tują określone zjawisko jako akceptowane przez szerokie 
kręgi społeczne bądź przynajmniej budzące powszechne 
zaciekawienie z uwagi na jakieś wyjątkowe cechy itp. Kon-
sument zaczyna identyfikować się z takim nagłaśnianym 

„trendem”, bo chce być podobny do innych, akceptowany 
itd. W  przeprowadzonych wywiadach dostrzeżono dwa 
swoiste warianty odnoszące się do zdolności organizacji:

1. Potrzeba rzeczywiście wyłania się jako oddolny 
proces, a zdolności organizacji nakierowane są na 
wykorzystanie okazji – w takich sytuacjach organiza-
cja dostrzega, że pewien niedosyt w zakresie potrzeb 
konsumenckich istnieje ale nie jest przedmiotem 
publicznej debaty, więc przedsiębiorstwo uruchamia 
swoje zdolności, aby potrzebę najpierw rozpoznać, 
a  następnie nagłośnić wraz z  rynkową ofertą dopa-
sowaną do określonego niedosytu. W takiej sytuacji 
często wykorzystywanym narzędziem jest przepro-
wadzenie badań opinii, które stanowią społeczny 
dowód powszechności określonego zjawiska. Takie 
działania podejmował międzynarodowy koncern Ω, 
który dostarcza zaawansowane systemy telekomu-
nikacyjne nabywcom instytucjonalnym: „Robimy 
projekt badawczy po  to, żeby efekty tych badań moż
na było przedstawić instytucjom publicznym. Chodzi 
o to, aby skłonić rządzących do zmiany prawa, która to 
zmiana jest w interesie publicznym. Kreowanie bizne
su i szukanie biznesu to jest proces poszukiwania szans 
rynkowych, a  czasami kreowania przyjaznych uwa
runkowań społecznoekonomicznych dla zaoferowania 
posiadanych w portfolio produktów” (…). Proszę sobie 
wyobrazić, że dwa lata wcześniej niż wprowadzono 
system trwały prace przygotowywane przez Uniwersy
tet w mieście (…). Została opracowana cała komuni
kacja społeczna, do tego stopnia, że nawet mieszkańcy 
decydowali o wysokości stawek za parkowanie w mie
ście. Ba, wprowadzono ten system na pół roku jako test, 
po czym władze miasta zapytały mieszkańców – to co, 
chcecie, żeby testowany system funkcjonował w mieście 
czy też kończymy i zarzucamy projekt? Okazało się, że 
mieszkańcy w 90% poparli pomysł władz miasta, mó
wili – tak, jest teraz fajniej!”. 

2. Potrzeba nie jest odczuwana, ale jest kreowana po-
przez zdolności organizacji – z taką sytuację mamy 
do czynienia w przypadku klientów indywidualnych, 
którzy w poszukiwaniu inspiracji zakupowych kieru-
ją się informacjami rozpowszechnianymi w mediach, 
zwłaszcza w formie różnych testów czy recenzji. Cho-
ciaż tzw. moralny cykl życia niektórych typów pro-
duktów jest współcześnie krótki (np. sprzętu RTV), 



ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI | 31

jednak klienci nie zawsze zainteresowani są  nowy-
mi funkcjonalnościami związanymi z  produktami, 
ponieważ dotychczas używane produkty są  jeszcze 
w pełni sprawne i masowo używane przez osoby z tej 
samej społecznej grupy odniesienia. Dopiero wyko-
rzystanie zasady społecznego dowodu słuszności po-
przez organizacje dysponujące odpowiednimi marke-
tingowymi zdolnościami zwraca uwagę na innowacje. 
Ilustruje to wypowiedź menedżera firmy Beta – pro-
ducenta sprzętu RTV: „Ważne jest to co mówiłem, że 
my staramy się dla tych głównych innowacji tworzyć 
taką sytuację, że w momencie kiedy produkt zaczyna 
być sprzedawany to już jakby w tych touchpointach jest 
content na ten temat. Właśnie rates and reviews, jakieś 
artykuły związane z tymi produktami, czy z tą katego
rią, jakieś wideo, czy jak tego używać. I to powoduje, że 
jak ten produkt zaistnieje i się pojawi, to nie ma takiej 
sytuacji, że wiesz, nie wiadomo co to jest. To ułatwia tą 
ścieżkę zakupową czy decyzyjną”. 

Wywiady dostarczyły też przesłanek przemawiających 
za tezą, że nawet firmy średnie i  małe mogą skutecznie 
uprzedzać rynkowe tendencje poprzez opracowywanie 
i wprowadzenie do obrotu produktów o wyjątkowej jakości 
technicznej czy przełomowej funkcjonalności. Produkty 
takie mogą później wyznaczać standard dla innych orga-
nizacji z branży. Ilustruje to wypowiedź menedżera firmy 
Politan3: „Z  pewnością mogę powiedzieć, że wykreowali
śmy jeden trend i  stworzyliśmy kategorię produktów. Ten 
produkt jest liderem w swoim rynku. Osobiście, to czy pro
dukt wytworzył trend czy też nie, mierzę w ilości podróbek. 
I faktycznie jest ich dość sporo. W tym zakresie, jeden taki 
produkt na pewno stworzyliśmy”. O zdolnościach małych 
firm w zakresie antycypacji rynku świadczą również dzia-
łania opisane przez menedżera firmy Z, które wymagają 
przyjęcia długookresowego podejścia do podejmowanych 
inwestycji: „My po pierwsze wchodzimy w jedną taką tech
nologię, że jesteśmy jedną z kilku firm w Europie i  jedyną 
w Polsce, która tą technologię posiada. To jest bardziej na ra
zie technologia, która nam daje prestiż, a rynek to tak jeszcze 
nie do końca jest wykreowany na tą technologię, ale jest to 
właśnie technologia pomiaru synchronicznego. Dostaliśmy 
w tamtym roku nagrodę XYZ, właśnie za tą technologię”.

Podsumowanie

W   niniejszym artykule scharakteryzowano ramy dy-
namicznych zdolności, które mieszczą się w  tzw. 

mainstreamie omawianego nurtu badawczego, a  jedno-
cześnie byłyby zgodne z różnorodnością prac podejmowa-
nych na temat dynamicznych zdolności przez badaczy po-
szczególnych obszarów zarządzania organizacją. Mając na 
uwadze, że jednym z głównych, jeśli nie najważniejszym 
ograniczeniem koncepcji dynamicznych zdolności jest jej 
abstrakcyjny charakter, w niniejszym artykule zaprezento-
wano wybrane wyniki badań własnych nakierowanych na 
eksplorację dynamicznych zdolności w praktyce funkcjo-
nowania polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Były to 
przedsiębiorstwa dobierane celowo, w związku z czym za-
prezentowane wyniki badań nie reprezentują bynajmniej 

jakiś ogólnych tendencji w  populacji przedsiębiorstw 
w  Polsce, np. pod względem dominującego sposobu ba-
dania rynku, dynamiki innowacji produktowych bądź or-
ganizacyjnych. Badania były realizowane w interpretatyw-
nym podejściu badawczym (Sułkowski, 2006, s. 135–143), 
w  związku z  czym podlegały ograniczeniom związanym 
ze specyficznymi doświadczeniami i  kognicją badacza. 
Tym niemniej egzemplifikacje i  propozycje teoretyczne 
są  potrzebne na obecnym etapie rozwoju wyłaniającego 
się paradygmatu, ponieważ ułatwiają one operacjonaliza-
cje skomplikowanych konstruktów teoretycznych i  reali-
zacje potencjalnych badań konfirmacyjnych, w tym tych 
opartych na dużych próbach badawczych.

Przeprowadzone badania jakościowe dostarczają 
przesłanek przemawiających za tezą o  wielokierunko-
wości oddziaływań pomiędzy organizacją a  tendencjami 
konsumenckimi w  przypadku stosowania dynamicznych 
zdolności. Teza ta koresponduje z  innym nurtem badaw-
czym w literaturze z zakresu marketingu, ponieważ zapro-
ponowana została już w pracy J.C. Narvera i innych (2004, 
s. 334–347) w związku z tzw. rekonceptualizacją orientacji 
rynkowej współczesnych przedsiębiorstw i  antycypowa-
niem ukrytych czy też uśpionych potrzeb konsumenckich 
w  miejscu bardziej reaktywnych działań wobec zauważa-
nych tendencji, czyli tradycyjnej orientacji rynkowej. Tym 
niemniej warto podkreślić, że koncepcja tzw. proaktywnej 
orientacji rynkowej nie wyparła koncepcji orientacji ryn-
kowej ani nawet nie spotkała się z szerokim oddźwiękiem 
w  pracach badaczy specjalizujących się w  marketingu. 
Można się o  tym przekonać, porównując liczbę prac na-
ukowych indeksowanych w Google Scholar, które od 2004 
roku koncentrowały się na obu tych koncepcjach. W przy-
padku proaktywnej orientacji rynkowej jest to tylko 63 
publikacji naukowych, a w przypadku orientacji rynkowej 
to aż 5470 publikacji naukowych4. Współoddziaływanie 
organizacji i otoczenia rynkowego jest w ogóle rzadko po-
dejmowanym wątkiem przez badaczy zarządzania, w tym 
również badaczy dynamicznych zdolności, ponieważ z re-
guły widać w  pracach założenie implicite, że organizacja 
jedynie dostosowuje się do zmian w otoczeniu, zwłaszcza 
w odniesieniu do „wyczuwania” (sensing) jako fundamen-
tu dynamicznych zdolności. Wyniki badań jakościowych, 
których fragmenty przedstawiono w niniejszym artykule5 
sugerują, że oprócz „wyczuwania” adekwatnym terminem 
wobec procesów biznesowych nakierowanych na tendencje 
rynkowe jest „antycypacja”, ponieważ termin ten podkre-
śla dwukierunkowość oddziaływań pomiędzy organizacją 
a otoczeniem. Przykłady działań polskich i zagranicznych 
organizacji wyraźnie pokazują, że współczesne organizacje 
stosują różne narzędzia, aby nie tylko rozpoznawać, ale 
także umiejętnie podsycać czy też całkowicie kreować po-
trzeby konsumenckie.

Można przyjąć, że potencjał wykorzystania dynamicz-
nych zdolności wobec zachowań konsumenckich jest 
większy w  przypadku firm zasobnych, które mogą wy-
korzystywać korzyści skali i  prowadzić duże inwestycje 
technologiczne na skalę globalną. Tym niemniej mniejsze 
firmy też mogą starać się oddziaływać na tendencje kon-
sumenckie na rynkach regionalnych, zwłaszcza z  wyko-
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rzystaniem mediów społecznościowych, biorąc pod uwagę 
 jednostkowo niższe koszty działań w tym kanale. W tym 
kontekście warto też zastanowić się, czy opisywanie tzw. 
nowych mediów jako czynnika sprzyjającego tzw. upra-
womocnieniu konsumentów i  zmniejszeniu asymetrii 
informacji w  relacjach na styku organizacje-konsumenci 
wyczerpuje to, co obecnie obserwujemy w  praktyce biz-
nesowej. Na tym tle szczególnie dotkliwie rysuje się roz-
dźwięk między niektórymi współczesnymi koncepcjami 
w  naukach o  zarządzaniu a  wynikami obserwacji rynko-
wych. Przykładem może być tutaj koncepcja tzw. logiki 
usługowej marketingu, która przenosi zainteresowanie 
badaczy na takie działania podmiotów rynkowych (przed-
siębiorstw, konsumentów), które prowadzą do obopólne-
go wzrostu dobrostanu, czyli tzw. wellbeing. Oczywiście 
podobne działania mogą pojawiać się w  rzeczywistości 
gospodarczej, jednak trudno nie zgodzić się z R.S. Achrol 
i P. Kotlerem (2012, s. 35–52), że nie jest to jeszcze dominu-
jąca tendencja, a popularyzacja podobnych działań wyma-
ga głębokich przemian w sposobach myślenia i działania. 
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Przypisy

1)  Zobacz szerzej wyniki badań na temat dynamicznych zdol-
ności marketingowych: Mitręga, 2018, s. 99–149. 

2)  W przypadku większości badanych firm nie uzyskano zgody na 
ujawnienie nazwy firmy ani nazwiska/stanowiska respondenta, 
w związku z tym informacje te zostały poddane anonimizacji. 

3)  W przypadku nielicznych spośród badanych przedsiębiorstw 
uzyskano zgodę na ujawnianie ich nazwy. 

4)  Dane zebrane w dniu 09.05.2020 r. poprzez porównanie licz-
by publikacji stosujących określone słowo kluczowe w tytule. 

5)  Więcej informacji na temat dynamicznych zdolności marke-
tingowych: Mitręga, 2018, s. 99–149.
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The Link between Dynamic Capabilities and 
Consumer Tendencies — Sensing and Anticipation

Summary

The dynamic capabilities concept (DC) is one of the most 
influential intellectual streams in management science 
in this century, but this concept is still somehow abstract 
with regard to business practice. This paper proposes 

boundaries of dynamic capabilities that are positioned 
within theoretical origins on this very concept and, at the 
same time, combines some distinct streams in DC liter-
ature. This paper presents selected results of qualitative 
research oriented at exploring DC in business practice 
with special emphasis on interlink between dynamic ca-
pabilities and emerging tendencies in consumer needs. 
The research results suggest that this interlink is two-di-
rectional as contemporary companies use various tools 
to leverage consumer tendencies. Thus, „anticipation” 
could be a complementary term in relation to „sensing” as 
building block of dynamic capabilities. 

Keywords

dynamic capabilities, paradigm, strategic management, 
marketing, consumer tendencies

Wprowadzenie

C elem opracowania jest ukazanie możliwości mini-
malizowania strat generowanych w  procesie świad-

czenia usług zdrowotnych oraz wskazanie źródeł tych 
strat w  Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym DOM DLA 
SENIORA „Na Leśnej” w Jaroszowcu, by upowszech-
niać założenia i instrumenty koncepcji Lean Healthcare 
w  polskich placówkach opiekuńczo-leczniczych. Przed-
miotem badań było zjawisko marnotrawstwa w analizo-
wanym podmiocie dla wybranego strumienia wartości, 
określenie rodzajów i  źródeł zdarzeń je wywołujących, 
a  także wskazanie obszarów i  miejsc eliminowania 
zdarzeń niegospodarnych dla dobra interesariuszy tych 
świadczeń – dla pensjonariuszy, jak też świadczeniodaw-
cy. Autorki sformułowały tezę, że mapowanie strumieni 
wartości pozwala na zidentyfikowanie źródeł marno-
trawstwa w  placówce opiekuńczo-leczniczej. Tezę tę 
weryfikowały, przyjmując metodę studium przypadku 
(Lisiecka, Kostka-Bochenek, 2009, s. 25–29).

W przyjętej strategii badawczej wykorzystano narzę-
dzia koncepcji Lean Healthcare, wywodzącej się z  po-
dejścia do zarządzania organizacją, nazywanego w lite-
raturze Lean Management (LM). LM należy do rodziny 

nowszych, współczesnych koncepcji zarządzania, która 
na dobre „zagościła” w literaturze prezentującej ewolu-
cję myślenia i  praktykowania dobrego zarządzania or-
ganizacją. Koncepcja szczupłego1 zarządzania znalazła 
zastosowanie w wielu sektorach gospodarki na świecie. 
Coraz więcej organizacji może poszczycić się udanymi 
wdrożeniami LM, także w  Polsce. Organizacje Lean 
są  synonimem organizacji szczupłych, odchudzonych, 
wyszczuplonych, smukłych (Bicheno, 2008; Bicheno, 
Holweg, 2009; Brilman, 2002; Graban 2011; Grudzew-
ski i in., 2010; Liker, Hoseus, 2009; Liker, Meier, 2011; 
Locher, 2012; Stoller, 2015; Womack, Jones, 2008; 2010). 

Założenia Lean Healthcare 

P odstawowe założenia koncepcji Lean opierają się 
na paradygmacie tworzenia wartości z punktu wi-

dzenia klienta oraz próby minimalizacji lub nawet eli-
minacji wszelkiego rodzaju marnotrawstwa w ramach 
stosowanych procesów i  zasobów. LM niesie ze sobą 
wizję zarządzania, którą cechuje idea nieustannego dą-
żenia do doskonałości działań w organizacji w ramach 
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Kaizen, niezależnie od jej profilu działalności (Imai, 
2006; Liker, Houses, 2009; Liker, Meier, 2011; Lisiecka, 
Burka, 2016; Mann, 2005; Womack, Jones, 2008; 2010). 

Została zdefiniowana jako koncepcja doskonalenia 
funkcjonowania organizacji, która poprzez nieustanną 
eliminację marnotrawstwa optymalizuje tworzenie 
i przepływ wartości w całym procesie wytwarzania lub 
świadczenia usługi. Koncepcja szczupłego zarządzania 
opiera się na eliminowaniu tzw. muda2, czyli marno-
trawstwa, w tym strat, wynikających z takiego rodzaju 
czynności, za które klient nie chce zapłacić, a które nie 
powiększają wartości wyrobu lub usługi, jednocześnie 
konsumując zasoby. 

LM znalazło zastosowanie w  wielu typach organi-
zacji, w tym i w placówkach służby zdrowia (Bicheno, 
2008; Graban, 2011; Romaniuk, 2018; Lisiecka-Bie-
łanowicz, 2016). W  sektorze zdrowia określa się je 
terminem Lean Healthcare (LH), zaś w  podmiotach 
leczniczych/szpitalach – Lean Hospitals (LHo). 

Metodami oraz instrumentami LH (czy LHo) mogą 
być: 5Why, 5S (pięć zasad zarządzania stanowiskiem 
pracy), kontrola wizualna i  kanban, Poka Yoke, ma-
powanie strumieni wartości, FMEA, proaktywne roz-
wiązywanie problemów, standaryzacja pracy (Zidel, 
2006; Graban, 2011; Gładysz, 2019). Ich stosowanie 
powoduje poprawę organizacji pracy, minimalizowa-
nie czasu traconego na przykład z  powodu niewłaś-
ciwie zidentyfikowanej dokumentacji medycznej, 
materiałów i  narzędzi medycznych (Wargin, Bishop, 
2010, s.  1332–1340). Mapowanie strumienia wartości 
przyczynia się do minimalizowania lub eliminowania 
zbędnych czynności, co skutkuje m.in. poprawą jako-
ści oraz bezpieczeństwa obsługi pacjenta, a także skró-
ceniem czasu leczenia. 

Lean Healthcare opiera się na pięciu fundamentalnych 
zasadach sformułowanych przez J.P. Womacka i D.T. Jone-
sa (2008, s. 27–40), wywodzących się z systemu zarządza-
nia Toyoty (Toyota Production System – TPS): 

• określenie wartości – wartość może być zdefinio-
wana tylko przez końcowego klienta/pensjona-
riusza i ma sens jedynie wtedy, gdy jest wyrażona 
w odniesieniu do określonego wyrobu lub usługi, 
zaspokajającego potrzeby klienta przy określonej 
cenie i w określonym czasie; jest tworzona przez 
producentów/usługodawców. Według Lean war-
tość jest nie tylko związana z pieniądzem, ale też 
z  umiejętnością dostrzegania sensu ponoszenia 
kosztów związanych z  działaniami, które mają 
realizować potrzebę klienta; 

• identyfikowanie strumienia wartości – strumień 
wartości to wszystkie czynności dodające i  nie-
dodające wartości, niezbędne do realizacji okre-
ślonej grupy potrzeb zgłaszanych przez klientów; 
to na etapie identyfikacji strumienia wartości 
eliminuje się najwięcej muda poprzez eliminację 
działań nietworzących wartości;

• przepływ – zgodnie z koncepcją Lean zachodzi ko-
nieczność ciągłego, płynnego dodawania wartości 
w łańcuchu wartości, bez wstrzymywania procesu, 

stosowania przerw, sztucznego grupowania dzia-
łań, bo te definiowane są jako marnotrawstwo;

• wyciąganie – na żadnym z etapów realizacji pro-
cesów w  organizacji nie powinno się wytwarzać 
żadnego elementu wyrobu bądź usługi, nie otrzy-
mawszy wcześniej zapotrzebowania na nie;

• dążenie do perfekcji –  rozumiane jest jako cią-
gły, nigdy niekończący się proces doskonalenia 
działań, związanych z  wymienionymi powyżej 
zasadami. 

Podejmując próbę implementacji LM dla identyfi-
kowania i  minimalizowania marnotrawstwa, należy 

– według J.P. Womacka i D.T. Jonesa (2008) – wesprzeć 
się powyższymi zasadami. „Królem” tych zasad i  naj-
wyższą szkołą jazdy – pisał B. Oppenheim (2006, s. 11) 

–  jest zasada ciągnięcia (pull). Chodzi o  wyciąganie 
wyników pracy ze stanowiska, które jest przed analizo-
wanym stanowiskiem.

Celem Lean jest bowiem stabilizowanie i  dosko-
nalenie procesów poprzez zmniejszenie lub wyelimi-
nowanie zidentyfikowanego marnotrawstwa między 
procesami, a  przez to doskonalenie produktywności 
całej organizacji, o czym szerzej piszą autorki w przy-
wołanych pracach (Lisiecka, Burka, s. 30–31; Lisiecka, 
Janus, 2017, s.  93–95). Przykłady źródeł marnotraw-
stwa możliwych do wystąpienia w  placówce zdrowia 
zawiera tabela 1.

W  placówkach zdrowia można zidentyfikować 
każde z  siedmiu typów muda zdefiniowanych przez 
twórców podejścia Lean, także i  ósme muda Likera, 
niewykorzystaną kreatywność pracowników. Zapre-
zentowane w  tabeli 1  przykłady stanowią bazę do 
identyfikowania i definiowania źródeł marnotrawstwa 
w badanej placówce. 

Zastosowanie wybranych instrumentów 
Lean Healthcare — analiza przypadku 

P rzyjętą tezę autorki weryfikowały, korzystając z me-
tody studium przypadku. Dzięki analizie przypadku 

możliwe jest konfrontowanie własnego rozumowania 
z  postępowaniem rzeczywistych uczestników zdarzeń 
i procesów (Sławińska, Witczak, 2008, s. 121). Studium 
przypadku ma charakter empiryczny, jest rzetelnym 
zbieraniem i przetwarzaniem danych, które mogą być ze 
sobą porównywane (Yin, 1994, s. 23). 

By wskazać źródła marnotrawstwa w  placówce opie-
kuńczo-leczniczej i  zweryfikować użyteczność mapo-
wania strumieni wartości w  procesie identyfikowania 
źródeł marnotrawstwa w tego typu placówkach, autorki 
przeprowadziły badanie studium przypadku w  prywat-
nej placówce opiekuńczo-leczniczej DOM DLA SE-
NIORA „Na Leśnej” w  Jaroszowcu. Dane zbierano na 
przełomie lat 2017–2018. Badana placówka zajmuje się 
opieką nad osobami starszymi wymagającymi terapii 
leczniczych i stricte opiekuńczych. Dom opieki liczy 80 
łóżek, a w dniu mapowania strumienia wartości obłoże-
nie wynosiło prawie 90% (70 łóżek). Celem badania było 
wykazanie, które z czynności realizowanych w procesie 
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kontrolowania parametrów życiowych pensjonariuszy 
dodają wartości z punktu widzenia interesariuszy, a któ-
re nie dodają wartości z punktu widzenia koncepcji Lean 
Healthcare. Także właściciel placówki był zaintereso-
wany korzyściami uzyskanymi z zastosowania narzędzi 
Lean. Założył, że wdrożenie systemu monitorowania 
parametrów życiowych pacjenta z  wykorzystaniem 
opasek do permanentnego mierzenia temperatury ciała, 
tętna oraz ciśnienia tętniczego jest opłacalne. Przepro-
wadzone przez autorki pomiary procesów oraz ich ana-
liza miały wskazać źródła marnotrawstwa w tradycyjnie 
realizowanych procesach oraz wycenić jego wartość 
w skali roku. Miały tym samym potwierdzić opłacalność 
stosowania nowoczesnych technologii w badanym stru-
mieniu wartości. 

Do przeprowadzenia badania powołano siedmiooso-
bowy zespół, w skład którego weszli:

• przedstawiciel Zarządu Spółki – ekspert ds. zarzą-
dzania służbą zdrowia (kierownik zespołu),

• personel medyczny –  pielęgniarka, opiekun 
medyczny,

• ekspert ds. modelowania i optymalizacji procesów,
• ekspert ds. analizy rynku i procesów biznesowych,
• specjalista ds. bezpieczeństwa IT,
• analityk programista,
• specjalista ds. mapowania procesów.

Właściciel zadbał o  to, aby członkowie zespołu dys-
ponowali właściwymi kompetencjami merytorycznymi. 
Zespół wielokrotnie zbierał się na kolejnych sesjach/
spotkaniach roboczych i  poddawał analizie proces 

Tabela 1. Przykłady marnotrawstwa w służbie zdrowia 

Rodzaj marnotrawstwa Charakterystyka

Nadprodukcja
• wykonywanie badań diagnostycznych i laboratoryjnych, które nie są konieczne
• kopiowanie dokumentów i przekazywanie kopii do komórek, które nie muszą ich przechowywać
• nadmiar raportów, które nie podlegają analizie w procesie podejmowania decyzji

Oczekiwanie

• oczekiwanie na konsultację, wizytę, lekarstwa
• oczekiwanie na wyniki badań
• oczekiwanie na zrealizowanie badania/pomiaru
• oczekiwanie na akceptację/zatwierdzenie/decyzje
• oczekiwanie na przyjęcie/wypis

Zbędny transport czy przewóz

• transport pacjentów związany z niewłaściwym rozlokowaniem pomieszczeń
• transport leków/urządzeń/materiałów związany z niewłaściwym rozlokowaniem pomieszczeń
• transport dokumentacji medycznej
• transport wyników badań
• transport posiłków – odległe umiejscowienie pomieszczeń

Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie

• drukowanie dokumentów elektronicznych
• wprowadzanie danych w systemach komputerowych do dwóch baz (z różnych stanowisk)
• nanoszenie danych na dokument papierowy, a następnie przepisywanie do systemu 

elektronicznego (dublowanie czynności)
• dokonywanie zapisów w zbędnych formularzach/dokumentacji medycznej
• wywiad z pacjentem na poszczególnych etapach przejęcia (te same dane, odnotowywane przez 

różne osoby/oddziały)

Nadmierny stan zapasów

• zbyt dużo leków (ryzyko przeterminowania), materiałów 
• zbyt dużo materiału niezbędnego do wykonania badań laboratoryjnych
• niedostateczne wykorzystanie posiadanych urządzeń, które są magazynowane
• nadmierny „zapas” pracowników związany z zatrudnianiem osób zbędnych z punktu widzenia 

właściwego obciążenia strumienia wartości

Zbędny ruch

• przemieszczanie się pomiędzy pomieszczeniami, oddziałami, w związku z koniecznością 
pozyskania informacji

• zbyt odległa lokalizacja sprzętu, materiałów, leków
• menedżerowie szpitala oddaleni od miejsca wytwarzania wartości
• nieefektywne rozmieszczenie urządzeń w salach/laboratoriach

Defekty

• podanie pacjentowi nieodpowiedniej dawki leku lub nieodpowiedniego leku
• błędy w pomiarach, wynikach badań
• błędy związane z dokonywaniem zapisów w dokumentacji/systemach informatycznych – często 

wynikające z dublowania zapisów
• kilkakrotne wypełnianie dokumentu związane z błędami zapisów

Niewykorzystana kreatywność 
pracowników

• strata czasu, pomysłów i umiejętności pracowników 
• zaniechanie, opóźnianie możliwości dodatkowego rozwoju i dokształcania pracowników
• nieangażowanie pracowników tam, gdzie mogliby spożytkować swoje umiejętności
• realizowanie zadań niewymagających kwalifikacji przez wykwalifikowanych pracowników, 

co skutkuje brakiem czasu na realizację zadań, które wymagają specjalistycznej wiedzy 
i doświadczenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Liker, 2005; Graban, 2011; Lisiecka, Burka, 2016; Lisiecka, Janus 2017
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kontroli parametrów życiowych pensjonariuszy. Zespół 
korzystał z instrumentów Lean Healthcare, w tym mię-
dzy innymi: diagramu spaghetti, mapowania strumieni 
wartości, burzy mózgów, 5Why, diagramu Ishikawy 
oraz raportu A3. 

Na początku badań określono, co jest wartością dla 
pensjonariusza w  związku z  dokonywaniem pomiarów 
oraz zdefiniowano strumień wartości. Strumieniem 
wartości była „Kontrola parametrów życiowych” i  do-
tyczyła pomiarów tętna, ciśnienia tętniczego oraz tem-
peratury ciała. Wartością dla pacjentów/pensjonariuszy 
w badanym strumieniu wartości są czynności związane 
z fizyczną realizacją pomiarów. Pozostałe czynności zo-
stały zaklasyfikowane do marnotrawstwa, które zostało 
skategoryzowane w  ramach ośmiu muda LH wynikają-
cych z koncepcji LM, a opisanych dla placówek zdrowia 
między innymi przez M. Grabana (2011, s. 50).

W  badanej placówce zastosowanie znalazły zasady 
Lean w odniesieniu do:

• określenia wartości dla pacjenta w procesie kontro-
li parametrów życiowych,

• zdefiniowania strumienia wartości kontroli para-
metrów życiowych,

• przepływu w  zakresie pomiaru i  monitorowania 
danych i informacji,

• wyciągania w  zakresie realizacji pomiarów zleco-
nych przez lekarza prowadzącego, 

• ciągłego doskonalenia mającego na celu poprawę 
stanu strumienia wartości. 

Aby pozyskać dane do analiz, w tym i analiz wskaź-
nikowych, oraz podejmować na ich podstawie decyzje 
doskonalące ciąg działań, istotne jest wprowadzenie 
podejścia zgodnego z  tzw. metodą 3G (Gemba, Gen
butsu, Genjitsu). Dane do analiz powinny być wyrażone 
liczbowo, pozyskiwane w  miejscu tworzenia wartości, 
realne, oparte na faktach, a  nie na przypuszczeniach 
oraz najlepiej zmierzone samodzielnie. 

Dane dotyczące czasów przejścia, uwzględnione na 
mapie strumieni wartości, zebrane były jednego dnia. 
Badaniu poddano każde przejście osoby realizującej 
pomiary parametrów życiowych. Na mapie zaś ujęto 
wartości minimalne i  maksymalne. Zespół po  doko-
naniu pomiarów oraz wnikliwej analizie zebranych 
danych opracował mapę stanu istniejącego strumienia 
wartości (ang. VSM – Value Stream Mapping). Następ-
nie przeprowadził burzę mózgów, w wyniku której zo-
stał sporządzony diagram Ishikawy, wskazujący źródła 
zdefiniowanego marnotrawstwa, przyjmując zmody-
fikowaną zasadę 5M (Manpower, Methods, Machinery, 
Materials, Management). Jako główne grupy źródeł 
problemu przyjęto: pracowników, sprzęt, pensjona-
riuszy, system zarządzania i  dokumentację. Narzędzie 
to wykazało, że problemem generującym trudności 
w  placówce był „Zbyt długi czas dokonywania pomia-
rów parametrów życiowych”. Pomiary parametrów 
życiowych pensjonariuszy zajmują czas, który pielę-
gniarki mogłyby poświęcić na inne zadania, na które 
czasu brakuje. Proces można unowocześnić poprzez 
na przykład wykorzystanie nowoczesnych urządzeń 

dokonujących permanentnego pomiaru wskazanych 
parametrów życiowych. Odejmie to pracy personelowi 
i poprawi jakość oraz bezpieczeństwo obsługi pacjenta. 
Opracowano mapę stanu przyszłego strumienia warto-
ści (rys. 1) oraz plan dostosowania zasad i standardów 
przyjętych w placówce, a także reżimu pracy placówki 
do zaproponowanych zmian. 

Po szczegółowym omówieniu mapy stanu istnieją-
cego zespół zdefiniował również rekomendacje do do-
skonalenia procesu „Kontroli parametrów życiowych”. 
Znalazły się wśród nich między innymi: konieczność 
wprowadzenia pracy standaryzowanej; wskazania do-
tyczące zapobiegania błędom (Poka Yoke); zarządzanie 
stanowiskiem pracy zgodnie z  zasadami 5S; zarzą-
dzanie wizualne. Praca standaryzowana ustabilizuje 
procesy, zarządzanie wizualne i  Poka Yoke wpłyną na 
zmniejszenie liczby błędów, a zasady 5S w połączeniu 
z wizualizacją na stanowisku pracy pozwolą na spraw-
niejsze korzystanie ze stanowisk pracy.

Aby właściwie przeprowadzić mapowanie strumieni 
wartości, sporządzono diagramy spaghetti dla trzech 
pięter badanej placówki. Dokonano pomiarów ścieżek 
przejścia i  czasów przejścia personelu, związanych 
z  realizacją pomiarów parametrów życiowych, tj.  tęt-
na, ciśnienia tętniczego oraz temperatury ciała. Dane 
zebrane były jednego dnia. Badaniu poddano każde 
przejście osoby realizującej pomiary parametrów ży-
ciowych w  analizowanym cyklu (cykl to w  tym przy-
padku dokonanie pomiarów przez personel medyczny 
u wszystkich pensjonariuszy). Na mapie zaś ujęto war-
tości minimalne i  maksymalne. Z  uzyskanych danych 
wybrano minimalne i maksymalne czasy przejścia i  te 
wykorzystano podczas sporządzania mapy stanu ist-
niejącego. Rozmieszczenia pomieszczeń dla wszystkich 
analizowanych pięter były identyczne. Posiadając nie-
zbędne dane dotyczące:

• czasów przejść, 
• czasów realizacji czynności, 
• czasów oczekiwania, 
• zasobów w postaci sprzętu i dokumentów sterują-

cych oraz formularzy, 
• ścieżek komunikacyjnych oraz przepływu danych 

i informacji,
• personelu realizującego czynności według zasad 

określonych w dokumentacji placówki,
zespół przystąpił do projektowania mapy stanu ist-

niejącego odzwierciedlającej faktyczny stan strumienia 
wartości. Mapa stanu istniejącego wraz z legendą zawie-
rającą opis symboli oraz dodatkowe informacje została 
zaprezentowana na rysunku 1. 

Tabela 2 zawiera zestawienie analizowanych wielkości 
w ujęciu sekundowym: 

• L/T dla jednego cyklu przejścia –  pomiar rzeczy-
wisty dotyczący jednego pacjenta/pensjonariusza 
(wybrano pomiar, którego realizacja była najkrót-
sza, tj. minimalny, oraz najdłuższa, tj. maksymalny), 

• szacowany L/T w  ujęciu dobowym –  pomiar jak 
wyżej przemnożony przez dwa (według wskazań 
lekarskich) – minimalny i maksymalny, 
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Tabela 2. Zestawienie czasów przejścia dla jednego cyklu w różnych okresach czasu 

Dla jednego 
przejścia Na dobę W miesiącu W roku

SEKUNDY

L/T – całkowity czas przejścia – minimalny 547 76 580 2 373 980 28 487 760

L/T – całkowity czas przejścia – maksymalny 2076 290 640 9 009 840 108 118 080

VA – czas czynności dodających wartości – minimalny 115 16 100 499 100 5 989 200

VA – czas czynności dodających wartości – maksymalny 155 21 700 672 700 8 072 400

NVA – czas czynności niedodających wartości – minimalny 432 60 480 1 874 880 22 498 560

NVA – czas czynności niedodających wartości – maksymalny 1921 268 940 8 337 140 100 045 680

Suma czasów dokonywania zapisów z pomiarów 80 11 200 347 200 4 166 400

Źródło: opracowanie własne

• szacowany L/T w ujęciu miesięcznym – pomiar jak 
wyżej przemnożony przez trzydzieści jeden –  mi-
nimalny i maksymalny, 

• szacowany L/T w  ujęciu rocznym –  pomiar jak 
wyżej przemnożony przez dwanaście – minimalny 
i maksymalny, 

• VA czas czynności dodających wartości – minimal-
ny oraz maksymalny, 

• NVA czas czynności niedodających wartości – mi-
nimalny oraz maksymalny,

• suma czasów dokonywania zapisów z pomiarów.
Z  przeprowadzonej diagnozy stanu istniejącego 

strumienia wartości kontroli parametrów życiowych 
zespół sformułował następujące wnioski:

1. Całkowity czas przejścia (L/T), czyli suma wszyst-
kich czynności dodających wartości (VA) oraz 
niedodających wartości (NVA), tylko w  przy-
padku minimalnego czasu przejścia3 wynosi 547 
sekund dla jednego przejścia, 21 godzin na dobę, 
659 godzin w miesiącu, 7913 godzin w roku, przy 
założeniu że: pomiary są  realizowane zgodnie 
z  wytycznymi i  procedurami, co często zawodzi 
w praktyce, a może stwarzać realne ryzyko nie tyl-
ko dla pensjonariusza, ale i dla osoby dokonującej 
pomiarów; pomiary dokonywane są dwa razy na 
dobę dla siedemdziesięciu pensjonariuszy.

2. Efekt skali, wynikający z  liczby powtórzeń dzia-
łań niedodających wartości z  punktu widzenia 
Lean ukazuje rozmiar marnotrawionego czasu.

3. Czas dodający wartości w  procesie (strumieniu 
wartości) dotyczy wyłącznie czynności rzeczy-
wistego pomiaru parametrów i  w  całym czasie 
przejścia (L/T), dla minimalnego czasu przejścia 
wynosi tylko 115 sekund (21% czasu przejścia), 
podczas gdy czas niedodający wartości to aż 432 
sekundy (79% czasu przejścia).

4. Dokonywanie zapisów z pomiarów to 80 sekund 
w każdym cyklu (x 70 x 2 – na dobę), to działania 
niedodające wartości.

5. Raz w miesiącu dokonywane są przeglądy stanu 
technicznego sprzętu (ciśnieniomierze, termo-
metry), co zajmuje średnio 900 sekund i nie zo-
stało wliczone do czasu przejścia.

6. W  przypadku konieczności zlokalizowania pen-
sjonariusza na terenie obiektu czas przejścia się 
wydłuża.

7. Zapis z  pomiarów w  systemie elektronicznym 
(dublowanie zapisów z  kart gorączkowych) jest 
aktualnie w fazie testów, jednakże został on włą-
czony do fotografii stanu istniejącego.

Po przeanalizowaniu czynności dodających wartości 
w  strumieniu wartości oraz czynności niedodających 
wartości sporządzono zestawienie rodzajów marno-
trawstwa zidentyfikowanych w  strumieniu wartości 

„Kontrola parametrów życiowych” (tab. 3). 
Powyższe zestawienie wraz z  wartościami uzyska-

nymi z  przeprowadzonej analizy stanu istniejącego 
procesu stanowi bazę dla propozycji racjonalizujących 
działania. Poznanie źródeł marnotrawstwa charakte-
rystycznych dla palcówek zdrowia, ujętych w  tabeli 1, 
ułatwiło realizację zadania. 

Kolejnym etapem analizy optymalizującej doskona-
lącej działania, przeprowadzonej dla badanej placówki 
było zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa oraz gene-
rowanie pomysłów doskonalących. Zespół powołany dla 
celów usprawniania procesu zebrał się i przeanalizował 
wyniki uzyskane z poprzedniego etapu. Prace rozpoczął 
od wygenerowania – metodą burzy mózgów – dużej licz-
by pomysłów usprawniających oraz problemów, zakłóceń 
pojawiających się w  analizowanym procesie. Głównym 
problemem, który dostrzegł i  zdefiniował zespół, był: 

„Zbyt długi czas dokonywania kontroli parametrów ży-
ciowych”. Kolejne to: zbyt długi czas reakcji na incydenty, 
problem z  lokalizowaniem pensjonariuszy na terenie 
obiektu. W tym etapie skorzystano z diagramu Ishikawy. 
W ramach zidentyfikowanych grup problemów określo-
no najbardziej uciążliwe problemy cząstkowe. Końcowe 
wyniki analizy zaprezentowano na rysunku 2.
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uszkodzenie sprzętu

niewykonywanie 

nierzetelnie wykonywane 
pomiary

Rys. 2. Diagram Ishikawy dla problemu: Zbyt długi czas dokonywania kontroli parametrów życiowych
Źródło: opracowanie własne

Tabela 3. Przykłady źródeł marnotrawstwa zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego strumienia war-
tości w badanej placówce 

Rodzaj marnotrawstwa Przykłady

Nadmierne lub niewłaściwe 
przetwarzanie

• dublowanie zapisów z pomiarów
• dokonywanie pomiarów w sposób tradycyjny, podczas gdy można korzystać z urządzenia do dokonywania 

pomiarów i rejestracji wyników pomiarów w sposób automatyczny

Nadprodukcja
• dokonywanie pomiarów tradycyjnie, ręcznie (przez personel medyczny)
• rejestracja zapisów z pomiarów w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej

Nadmierny stan zapasów
• zbędne urządzenia do pomiarów (ciśnieniomierz, termometr)
• zbędne magazynowanie kart służących do odnotowywania wyników pomiarów

Oczekiwanie
• oczekiwanie na pensjonariusza
• oczekiwanie na dokonanie pomiaru w sposób tradycyjny
• oczekiwanie na zapisy z pomiarów w systemie informatycznym 

Zbędny transport/ przewóz

• zbędny transport urządzeń do pomiarów do miejsca dokonania pomiaru
• zbędny transport urządzeń do pomiarów do miejsca magazynowania
• zbędny transport kart pomiarowych do miejsca dokonania pomiaru
• zbędny transport kart pomiarowych do miejsca magazynowania kart oraz do miejsca przepisywania 

parametrów do systemu informatycznego

Zbędny ruch

• poszukiwanie pensjonariusza
• przejście do miejsca dokonania pomiaru
• przejście do magazynu
• przejście do stanowiska komputerowego w dyżurce personelu

Defekty
• błędne pomiary, błędne odczyty parametrów
• błędy podczas dublowania czynności związane z przepisywaniem wyników pomiarów do systemu 

komputerowego

Niewykorzystana kreatywność 
pracowników • brak systemu sugestii pracowniczych

Źródło: opracowanie własne
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Kolejnym etapem usprawniania procesu kontroli 
parametrów życiowych było opracowanie mapy stanu 
przyszłego strumienia wartości. Szacuje się, że działania 
doskonalące, po  ich wprowadzeniu, przyniosą między 
innymi następujące korzyści:

• znaczne skrócenie ścieżki i  czasu przejścia w  stru-
mieniu wartości,

• eliminację zdefiniowanych źródeł marnotrawstwa,
• skrócenie czasu reakcji na incydenty i  zdarzenia 

niepożądane4,
• możliwość natychmiastowej lokalizacji 

pensjonariusza,
• zwiększenie dostępności do danych i  ułatwienie 

analiz,
• poprawa komunikacji wewnątrzorganizacyjnej 

i  wymiany informacji oraz komunikacji z  pacjen-
tem (w tym umożliwienie spędzania większej ilości 
czasu przy łóżku pacjenta, w  związku z  eliminacją 
czynności zbędnych realizowanych przez personel),

• obniżenie kosztów realizacji procesu pomiaru para-
metrów życiowych. 

Na mapie stanu przyszłego strumienia wartości nanie-
siono (w szarym prostokącie – rys. 3) czynności i przejścia 
wraz z parametrami charakteryzującymi je, które odnoszą 
się do działań jednorazowych –  realizowanych przy przy-
jęciu pacjenta/pensjonariusza do ośrodka. Czynności te 
zostały uwidocznione na mapie, ale wartości z nich wynika-
jące, z uwagi na to, że nie są powtarzalne przy dokonywaniu 
konkretnych, bieżących pomiarów, nie zostały ujęte w cał-
kowitym czasie przejścia (L/T) użytkownika opaski. 

Jedyną wartością mierzalną dla procesu w ujęciu stanu 
przyszłego jest czas obsługi ładowania (i  to on jest po-
wtarzalny), ujęty w ramach użytkowania opaski. Czas ten 
wynosi 60 sekund i jest związany z wymianą akumulatora 
i  umieszczeniem go w  ładowarce, tudzież wymianą mo-
dułu (w zależności od opcji opaski). Projekt mapy stanu 
przyszłego strumienia wartości kontroli parametrów ży-
ciowych przedstawia rysunek 3.

Wnioski optymalizacyjne 
dla analizowanej placówki

Z espół wskazał kierownictwu placówki następujący 
potencjał działań doskonalących: 

1. Zakup innowacyjnych urządzeń do dokonywania 
pomiarów – opasek monitorujących.

2. Przeprowadzenie szkoleń wstępnych informujących 
o zmianach.

3. Aktualizacja dokumentów sterujących (procedur, 
instrukcji, wytycznych). 

4. Wprowadzenie 5S dla stanowisk pracy w udoskona-
lonym strumieniu wartości.

5. Opracowanie systemu monitorowania strumienia 
wartości.

6. Przeprowadzenie szkoleń z  zakresu zmian organi-
zacyjnych w  placówce oraz szkoleń dotyczących 
zasad obsługi systemu monitorowania i  urządzeń 
pomiarowych.

7. Aktualizacja zakresów obowiązków, odpowiedzial-
ności i uprawnień pracowników.

8. Dostosowanie systemu zarządzania w placówce do 
potrzeb zoptymalizowanego strumienia wartości.

9. Uruchomienie zoptymalizowanego strumienia war-
tości.

10. Nadzorowanie funkcjonowania systemu, w tym pro-
wadzenie szkoleń przypominających.

11. Wprowadzenie systemu sugestii pracowniczych 
w ramach doskonalenia procesu.

12. Wprowadzenie rozwiązań dotyczących zapobiega-
nia błędom (Poka Yoke) oraz instrumentów zarzą-
dzania wizualnego.

13. Opomiarowanie przyszłego strumienia wartości i ana-
liza wyników opomiarowania po  wdrożeniu rozwią-
zania oraz monitorowanie procesu wdrażania działań 
optymalizacyjnych

14. Doskonalenie procesu kontroli pomiarów parame-
trów życiowych.

Dane i informacje zebrane podczas analizy posłużyły 
do obliczenia kosztów realizacji pomiarów, przyjmując 
stawkę godzinową pracownika w badanej placówce. Na 
tej podstawie można obliczyć okres zwrotu z inwestycji 
związanej z zakupem nowoczesnych, przenośnych urzą-
dzeń do pomiaru parametrów życiowych. Okres zwrotu 
zależy od wyboru wersji opaski. 

Podsumowanie

P rzeprowadzone badania wykazały, że zastosowanie 
instrumentów Lean Healthcare, w  tym w  szcze-

gólności mapowania strumieni wartości, pozwoliło na 
zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa w procesach 
opiekuńczo-leczniczych. W  niniejszym opracowaniu 
chodziło o wskazanie sposobu identyfikowania źródeł 
marnotrawstwa w procesach oraz użyteczności mapo-
wania strumienia wartości dla placówek opiekuńczo-

-leczniczych. Postawiona teza została zweryfikowana. 
Dane z  pomiarów strumienia wartości posłużyły 

do przeprowadzenia analiz finansowych w badanej pla-
cówce. Analizy te miały na celu wykazanie opłacalności 
wdrożenia systemu permanentnego, elektronicznego 
monitorowania parametrów życiowych. Wdrożenie no-
woczesnych technologii pozwoli wyeliminować ręczne 
pomiary, co wpłynie na obniżenie kosztów świadczo-
nych usług, poprawę jakości oraz bezpieczeństwa reali-
zowanych działań związanych z  opieką nad pensjona-
riuszem. Bezpieczeństwo jest zawsze wartością dodaną 
dla klienta. 

Zdaniem autorek, upowszechnienie wśród polskich 
placówek opiekuńczo-leczniczych podejścia do opty-
malizowania procesów, skupiającego się na definiowa-
niu wartości dla pensjonariuszy oraz identyfikowaniu 
i  minimalizowaniu marnotrawstwa, przyczyni się do 
poprawy jakości oraz zwiększenia efektywności realizo-
wanych przez nie usług. Placówki te, biorąc pod uwagę 
starzenie się społeczeństwa, będą odgrywały w Polsce 
coraz większą rolę. 
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Przypisy

1)  Autorki przyjęły, że „szczupły” jest tożsamy z „ekonomiczny”, 
„oszczędny”.

2)  muda – z języka japońskiego – marnotrawstwo, strata, czyn-
ność, która nie powiększa wartości, jednocześnie uszczupla-
jąc zasoby.

3)  bez lokalizowania pensjonariusza na terenie obiektu, oczeki-
wania na pensjonariusza, konieczności jego doprowadzenia 
na pomiar, lokalizacji sprzętu do pomiaru, oczekiwania na 
dokonanie pomiaru, w  przypadku kiedy pacjent/pensjona-
riusz był poza pokojem i aby dokonać wiarygodnego pomia-
ru, musi odpocząć.

4)  Incydent w rozumieniu niniejszego opracowania to: upadek, 
opuszczenie przez pensjonariusza obiektu, przekroczenie 
dopuszczalnych wartości pomiarów parametrów życiowych; 
zaś zdarzenie niepożądane: niekorzystne lub niezamierzone 
 objawy czasowo występujące u  pacjenta, związane lub nie-
związane z zastosowanym leczeniem. Do zdarzeń niepożąda-
nych zaliczyć można omdlenia, wstrząs, niedociśnienie tętni-
cze itp. Definicja przyjęta przez twórców opasek.
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Minimising Waste in a Healthcare Centre Using 
the Lean Healthcare Method. Case Study

Summary

The aim of the paper is to present the possibilities of 
minimising waste generated in the process of health 
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A s we started to see the economic impact of the re-
cent coronavirus (COVID-19) outbreak, a  variety 

of businesses and governments are already under serious 
pressure in the U.S. and elsewhere in the world. In this 
article, we examine areas of the state tax systems that are 
particularly vulnerable during times of crisis with a fo-
cus on Nevada and other states in the Western Region 
and the Mountain Division1. We are looking specifically 
at the composition of state tax revenues and the compar-
ison of tax rates in the U.S. We are not examining taxes 
at the federal level or the local government level so that 
we can show specifically the issues with taxes available to 
state governments. 

In the midst of the outbreak, there is now a substan-
tially higher expectation of a recession that may be more 
severe than what people were expecting before. We are 
already getting the signals of a looming recession. After 
a historically low unemployment rate of 3.5% (the low-
est rate in 50 years), the U.S. economy lost 20.5 million 
jobs in April, which led to a sharp increase in the unem-
ployment rate to 14.7%2. While we will have to wait for 
the announcement by the National Bureau of Economic 
Research (NBER) Business Cycle Dating Committee, it is 
almost certain that we are in a recession right now3. 

Depending on the government policy response and 
behavior of individuals particularly in terms of social 
distancing, the outbreak may end sooner than later. 

The exact health, economic and fiscal impacts will de-
pend on the policy measures by the federal, state and 
local governments. A historic $2 trillion federal stimulus 
package, formally known as the Coronavirus Aid, Relief 
and Economic Security (CARES) Act, was passed by the 
Congress and signed into law on March 274. While this 
is considered the largest stimulus package in the U.S., 
the specific funds set aside for states and local areas are 
roughly about $200 billion, which may still fall short of 
the resources needed by state and local governments5. 
We think this is a good time to examine the structure of 
state taxes to understand how Nevada and other states 
in the Western U.S. may be impacted by the COVID-19 
outbreak and its aftermath.

Comparison of state tax revenues 

W e begin with the composition of state tax rev-
enues in Nevada and other states in Figures 

1–4  and Table 1. We are using data from the Annual 
Survey of State Tax Collections (STC) by the U.S. Cen-
sus Bureau6. In our analysis, we are comparing the com-
position of state tax revenue in Nevada to the composi-
tion in other states in our region, specifically Nevada’s 
neighbors, states in the Western region, and the states 
in the Mountain division. Figure 1 shows that Nevada 
has a total state tax collection of about $9.74 billion or 

STATE TAX REVENUES AND ORGANIZATIONS 
IN THE MIDST OF THE COVID-19 
OUTBREAK: A COMPARISON 
OF NEVADA TO OTHER STATES 
IN THE WESTERN UNITED STATES
Scott Cunningham, Jaylin Hendricks, Mehmet S. Tosun

services and to show the sources of this waste at the 
Care and Treatment Center “HOUSE FOR SENIOR”. 
It is to popularise the assumptions and instruments of 
the Lean Healthcare concept in Polish care and treat-
ment institutions. The subject of the study was the 
phenomenon of waste in a  selected health care entity 
for a selected value stream, determining the types and 
sources of events that cause them, as well as indicating 
areas and places of minimisation of non-economic and 
wasteful events, in the interest of the stakeholders of 
these services –  for patients and the service provider. 
The authors formulated the thesis that value stream 

mapping allows to identify sources of waste in a  care 
and treatment institution. The thesis was verified us-
ing the case study method. The research strategy uses 
the tools of the Lean Healthcare concept, derived from 
the approach to organisation management, called Lean 
Management.

Keywords

Lean Healthcare, waste, value stream mapping, adverse 
events
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$3,164 per capita, which is below the U.S. average but 
above the average for the Mountain states. It is ranked 
#26 among 50 states and Washington, D.C. Nevada 
relies very heavily on general sales and selective sales 
taxes with about 80% of state tax revenue coming from 
these two categories of taxes7. 

As a  state without an individual income tax and 
a  corporate income tax, Nevada really stands out in 
terms of its reliance on the general sales tax and selec-
tive sales taxes, when we compare to the average of all 
states and Washington, D.C. (in Figure 2), the average 
of Mountain states (in Figure 3), and average of its 

neighboring region (in Figure 4). This is important be-
cause these taxes are considered regressive taxes, which 
means people with lower incomes are paying a greater 
percentage of their income for these taxes compared to 
people with higher incomes. We also see in Table 1 that 
Arizona, Hawaii and Washington have similar shares 
for these two tax categories. At the same time, Nevada’s 
taxes on licenses (e.g. business licenses and motor ve-
hicle licenses) and other taxes (e.g. severance or min-
ing taxes, state property tax, and death and gift taxes) 
are quite similar particularly to the ones in Mountain 
states. We see in Figure 2 that state individual income 

Figure 1. Composition of State Tax Revenues in Nevada (2019)
Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State Tax Collections (2019)

Figure 2. Composition of State Tax Revenues (2019, average of all states and D.C.)
Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State Tax Collections (2019)
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tax and state general sales tax have very similar shares 
indicating on average a  balanced tax portfolio. Of 
course, this is not exactly true in regional settings. For 
example, we see in Figure 4 that Nevada’s neighboring 
region has a  significantly greater reliance on the state 
individual income tax, which is driven mainly by high 
shares in Oregon (71%), California (53%) and Utah 
(50%). Unlike sales taxes, individual income tax is typ-
ically a progressive tax with a graduated rate structure, 
where the relative tax burden is on those with higher 
income. Other noteworthy observations from Figures 
1–4  and Table 1  are regarding the corporate income 
tax and other taxes. The corporate income tax plays 
a much smaller role than any other major state tax with 
the shares less than 10% in all Western states except 
Alaska. We also see in Table 1  that other taxes can be 

very high for some states, which is mainly due to the 
severance tax8. Good examples are Alaska, Wyoming, 
New Mexico and Montana, which are states that rely 
substantially on energy products such as oil, gas, coal 
and other natural resources. 

Tax rates also tell us a  little more about the struc-
ture of major state taxes in the U.S. Figures 5–7 show 
wide variation in the individual income tax, corporate 
income tax, and the general sales tax among the states. 
Consider, first, the individual income tax. Typically, 
income taxes are considered to be relatively progres-
sive as states have multiple tax brackets with a gradu-
ated rate structure such that tax rates increase with the 
level of income. For example, California operates with 
9 different income tax brackets and a highest individ-
ual income tax rate of 12.3%9. This large number of 

Figure 3. Composition of State Tax Revenues (2019, average of Mountain States)
Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State Tax Collections (2019)

Figure 4. Composition of State Tax Revenues (2019, average of Nevada and its Neighbors)
Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State Tax Collections (2019)
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Figure 5. Individual Income Tax Rates in the U.S. States (2020)
Source: Federation of Tax Administrators, https://www.taxadmin.org/current-tax-rates 

Figure 6. Corporate Income Tax Rates in the U.S. States (2020)
Source: Federation of Tax Administrators, https://www.taxadmin.org/current-tax-rates 

https://www.taxadmin.org/current-tax-rates
https://www.taxadmin.org/current-tax-rates
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Figure 7. Combined State and Local Sales Tax Rates in the U.S. States (2017)
Source: Federation of Tax Administrators, https://www.taxadmin.org/current-tax-rates

Figure 8. Change in State Tax Revenues in Nevada (2000–2018)
Source: U.S. Census Bureau, Annual Survey of State Tax Collections (2000–2018)
Note: all figures were adjusted for inflation using the GDP deflator from the Bureau of Economic Analysis (BEA)

brackets (when compared with the number of brackets 
in other states) and additionally a comparatively high 
individual income tax rate places its tax system as more 
progressive than others. Additionally, California’s low-
est income bracket starts at $8,544, which is considera-
bly higher than many other listed lowest brackets. 

In contrast, Utah implements a  flat income tax 
meaning that all income levels are taxed at the same 
rate (4.95% in Utah’s case). This type of tax is arguably 
more proportional than progressive. Another aspect of 
tax rates that should be taken into consideration is the 
amount that a  state’s highest income bracket starts at. 

https://www.taxadmin.org/current-tax-rates
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For example, while California’s highest income brack-
et starts at $572,980, Idaho’s highest income bracket 
starts at only $11,279. This means that any individual 
who makes an income at or above $11,279 is taxed at 
the same rate (which appears to be 6.925%). This means 
that a billionaire in Idaho and an individual who makes 
$12,000 are taxed at the same rate, which is arguably 
much less progressive than other individual tax systems. 
Figure 5 shows that, with the exception of California and 
Oregon, Nevada and other states in the West have either 
no income tax or tax income at relatively lower rates 
compared to other parts of the U.S. Specifically, Alaska, 
Nevada, Washington and Wyoming don’t have a  state 
income tax at the individual level. Among the states in 
the West, Mountain states seem to have particularly low 
individual income tax rates.

Similar to individual income taxes, corporate income 
taxes are also considered to be somewhat progressive. 
This is despite the fact that most corporate income taxes 
are executed at a flat rate. Most states in the West with 
corporate income taxes have flat rates except for Alaska 
and Oregon, which implement corporate income tax 
with ten brackets and two brackets, respectively. Figure 
6 shows a pattern similar to what we have seen in Figure 
5, where most states in the West, and in the Mountain 
region, have relatively low tax rates compared to other 
parts of the U.S. While, Nevada, Washington and Wy-
oming are states without corporate income tax, Alaska, 
California and Oregon have relatively high corporate 
income tax rates. Mountain states seem to have particu-
larly low corporate income tax rates.

Regarding the general sales tax rates, we see a little 
different pattern. Nevada’s statewide sales tax rate of 
6.85% is significantly greater than the U.S. average of 
about 5.11%, the Western states’ average of 4.17%, and 
the Mountain states’ average of 4.55%. In fact, Nevada’s 
statewide sales tax rate is the 8th highest in the U.S. Ad-
ditionally, Nevada’s highest combined state and local 
rate is even higher at 8.375%, which is higher than the 
U.S. average of 7.51%, the Western states’ average of 
6.99%, and the Mountain states’ average of 7.1%. On 
the other hand, a  lot of other states have increased 
their local sales tax rates as well and Nevada’s highest 
combined state and local rate is 20th highest in the U.S. 
It is important to note that Nevada actually has a low-
er combined rate than the neighboring states except 
Oregon (which does not implement a  sales tax) and 
Utah. Figure 7  shows that Nevada and other states in 
the West have relatively high combined state and local 
sales tax rates compared to other parts of the U.S. with 
the exception of some Southern states10. 

Changes in state tax  
revenues over time

I t is also important to examine changes in state tax 
revenues over time, with a  focus on the most recent 

recession. Figure 8  shows changes in total state tax 
revenues, general sales tax revenue and selective sales 

tax revenues for Nevada. We see that while tax reve-
nues continued to increase (albeit very slowly) during 
the 2001 recession, they declined significantly during 
the “Great Recession” of 2007–2009. The general sales 
tax revenue declined particularly strongly. We also see 
a  significant recovery in state tax revenues after 2009 
but the decline in general sales tax revenue continued 
in 2010 and it started increasing in 2011. Focusing on 
changes during the Great Recession, Table 2 compares 
changes in state tax revenues across states in the West. 
With the exception of Alaska and Wyoming, all states 
in the West experienced decreases in state tax revenue 
during the recession at varying degrees. In Alaska, 
there was a  significant increase in tax revenue thanks 
to increases in selective sales taxes, property tax and 
particularly the severance tax. In Wyoming there was 
a small increase primarily due to license taxes and the 
property tax increases. While the 11% decrease in total 
state tax revenue in Nevada is smaller than most oth-
er states in the West, that is mainly due to noticeable 
increases in the property tax and the severance (or 
mining) tax. Nevada had the second largest decrease 
in the general sales tax revenue after Arizona. It also 
had the second largest decrease in selective sales taxes 
after New Mexico. Nevada was also the only state that 
had four years of consecutive decrease in general sales 
tax revenue among all the states in the West. When we 
look at the region averages, it is noteworthy that both 
income taxes and sales taxes were impacted negatively 
during the Great Recession with percentage decreases 
in double digits for both types of taxes. The largest 
decrease was for corporate income taxes, where the 
average decrease was about 50% for Mountain States 
and 31% for Nevada’s neighboring region. This shows 
the particularly strong impact of the recession on busi-
ness activity in the region. It is also interesting to see 
a  substantial increase in state property tax revenue in 
all states except Arizona, with the highest increase in 
Nevada.

Summary and discussion

W e are listing below a  summary of what we have 
shown in this policy brief. We will also discuss what 

these mean for Nevada and other states in the region as 
state governments grapple with the economic and fiscal 
impacts of the coronavirus outbreak.

• State tax revenues in all U.S. states and District of 
Columbia add up to about $1.09 trillion in 2019. 
This figure does not include federal government 
transfers or local government revenue.

• Nevada raised about $9.74 billion in state tax rev-
enue in 2019. 

• This translated to a  per capita amount of $3,164, 
which puts Nevada at #26 among 50 states and the 
D.C.

• Nevada’s per capita state tax revenue of $3,164 is 
lower than the U.S. average of $3,528 but higher 
than the Mountain states’ average of $3,051. 
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• Nevada has a  very high reliance on general sales 
taxes (56% of total state tax revenue) and selective 
sales taxes (24% of total state tax revenue), which 
together become the highest share in the West.

• This is noteworthy because general sales and se-
lective sales taxes are considered regressive, where 
people with lower incomes pay a greater percentage 
of their income on these taxes compared to people 
with higher incomes.

• Nevada’s neighboring region has a  significantly 
greater reliance on the state individual income tax, 
which is driven mainly by high shares in Oregon 
(71%), California (53%) and Utah (50%). Unlike 
sales taxes, the individual income tax is typically 
a  progressive tax with a  graduated rate structure, 
where the relative tax burden is on those with high-
er income.

• The state corporate income tax plays a much small-
er role than any other major state tax with an av-
erage share of about 5.47% for all states and D.C. 
(even lower at 3.44% for Mountain states).

• Severance tax is a  major state tax in those states 
with heavy reliance on energy products such as 
oil, gas, coal and other natural resources. Good 
examples are Alaska, Wyoming, New Mexico and 
Wyoming. Nevada doesn’t have a severance tax but 
a mining tax on net proceeds, which makes it a rel-
atively small tax revenue source.

• Alaska, Nevada, Washington and Wyoming don’t 
have a  state income tax at the individual level. 
Among the states in the West, Mountain states 
seem to have particularly low individual income 
tax rates.

• There is also a wide variation in the progressivity 
of the individual income tax, where California has 
the highest top marginal income tax rate with 9 tax 
brackets and Colorado and Utah have flat rates.

• Most states in the West with corporate income tax-
es have flat rates except for Alaska and Oregon. 

• Most states in the West, and in the Mountain re-
gion, have relatively low tax rates. Nevada, Wash-
ington and Wyoming don’t have a  state corporate 
income tax.

• Nevada’s statewide sales tax rate (6.85%) is the 8th 
highest in the U.S. and also the second highest in its 
region after California. 

• Nevada’s highest combined state and local rate is 
20th highest in the U.S. but it has a lower combined 
rate than the neighboring states except Oregon 
(which does not implement a sales tax) and Utah. 

• Nevada and other states in the West have relatively 
high combined state and local sales tax rates com-
pared to other parts of the U.S. with the exception 
of some Southern states (e.g. Louisiana, Arkansas, 
Alabama, Oklahoma).

• Nevada’s state tax revenues declined significantly 
during the “Great Recession” of 2007–2009. The 
decline in general sales tax revenue was particular-
ly strong. 

• There has been a  significant recovery in state tax 
revenues after 2009 but it took little longer for the 
general sales tax revenue to start increasing again.

• During the Great Recession, Nevada had the sec-
ond largest decrease (24%) in the general sales tax 
revenue after Arizona. It also had the second larg-
est decrease (14%) in selective sales taxes after New 
Mexico. 

• Nevada was also the only state that had four years 
of consecutive decrease in general sales tax revenue 
during the Great Recession among all the states in 
the Western U.S. 

• Both income taxes and sales taxes were impacted 
negatively during the Great Recession with percent-
age decreases in double digits for both types of taxes. 

• The largest decrease was for corporate income tax-
es, where the average decrease was about 50% for 
Mountain States and 31% for Nevada’s neighboring 
region. 

• There was a  substantial increase in state property 
tax revenue in all states except Arizona, with the 
highest increase in Nevada.

As we already started to see the severe economic 
consequences of the COVID-19 outbreak, we should 
also expect a strong fiscal impact. State tax revenues will 
definitely suffer from decrease in incomes, job losses, 
decrease in travel and visitors. In this policy brief, we 
have shown that Nevada and a  number of other states 
in our region rely quite heavily on state sales taxes and 
other selective sales (or excise) taxes, which are also the 
taxes that will likely be impacted first. While these taxes 
are considered regressive, states like Nevada were able 
to export a large part of the tax burden to nonresidents 
thanks to visitors from other states and countries. That 
will surely change. Most travel has already stopped, 
and casinos and nonessential businesses are closed. The 
problem we will face very soon is a  significant drop in 
those tax revenues. We experienced this before in the 
previous recession where we led most other states in the 
percentage decrease in sales tax revenues. It is quite clear 
that our state tax portfolio is not balanced. There is no 
income tax at the individual or corporate level, and the 
gross gaming tax revenue will surely decrease due to ca-
sino closures. Given the lack of other broad-based busi-
ness taxes (except the commerce tax), the only other tax 
that can counteract the revenue losses is the property tax, 
which is considered a relatively stable revenue source11. 
The state’s share of that tax is very small since property 
tax is mainly a local tax. While the local property tax can 
bring some stability to overall state and local tax revenue 
structure, there are limitations on the property tax12. We 
are not examining local government tax revenues in this 
brief and leave that for a future study. 
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Endnotes

1)  See the U.S. Census Bureau document at https://www2.cen-
sus.gov/geo/pdfs/maps-data/maps/reference/us_regdiv.pdf 
for a list and map of Census regions and divisions.

2)  The decrease of 20.5  million is for total nonfarm payroll 
employment. See the Department of Labor news release at 
https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm. 

3)  According to the NBER, “a recession is a significant decline 
in economic activity spread across the economy, lasting more 
than a few months, normally visible in real GDP, real income, 
employment, industrial production, and wholesale-retail 
sales.” You can find this definition and more information on 
the business cycles at https://www.nber.org/cycles.html.

4)  The provisions in the stimulus package can be found at https://
www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/3548. 

5)  See recent arguments on this by the Urban Institute – Brook-
ings Tax Policy Center at https://www.taxpolicycenter.org/
taxvox/congress-must-do-more-help-states-and-localities-
respond-covid-19. 

6)  See the U.S. Census website https://www.census.gov/pro-
grams-surveys/stc.html for more information on the STC. 
The most recent data is for fiscal year 2019.

7)  Glossary for all tax categories can be found at https://www.
census.gov/programs-surveys/stc/about/glossary.html. 

8)  Severance tax is a tax on the extraction of oil, gas coal, and 
other natural resources. Nevada’s tax on the net proceeds 
from mining is not a severance tax but is included as part of 
the severance tax revenue in the Census data.

9)  There is actually an additional 1% surcharge on taxable in-
comes of $1 million or more in California.

10) With the combined rates greater than 10%, some states in the 
South such as Louisiana, Arkansas, Alabama and Oklahoma 
have some of the highest combined tax rates in the U.S. 

11) While commerce tax is a gross-receipts tax on Nevada busi-
nesses, it is not a major revenue source at this time.

12) Property tax abatement that was enacted in 2015 is one 
major limitation on the property tax. For a  comprehen-
sive overview of Nevada’s property tax, see “Property Tax-
es in Nevada: An Overview” which was published by the 
Guinn Center for Policy Priorities. https://guinncenter.org/
wp-content/uploads/2014/01/Guinn-Center-Property-Tax-
es-2017.pdf.
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