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Synopsis. We wspó³czesnej gospodarce warunkiem sukcesu rynkowego i osi¹gniêcia przewagi konkurencyj-
nej nad rywalami jest wdra¿anie innowacji. Obejmuj¹ one zarówno innowacje produktowe, jak i technologicz-
ne. W efekcie innowacje prowadz¹ do wzbogacania rynku o nowe wyroby i us³ugi wysokiej jako�ci. Skutecz-
no�æ procesów innowacyjnych jest zwi¹zana g³ównie ze stopniem zgodno�ci cech oferowanych w nowym
produkcie z oczekiwaniami nabywców oraz skracaniem czasu trwania ca³ego procesu innowacyjnego.

Wstêp
W konkurencyjnej gospodarce do dynamicznego i efektywnego rozwoju przedsiêbiorstw

potrzebne s¹ innowacje. Nale¿y je rozumieæ nie tylko w kontek�cie nowych produktów czy
technologii, lecz równie¿ systemów organizacji, zarz¹dzania itp. Znaczenie innowacji nabiera
szczególnego znaczenia w przedsiêbiorstwach ukierunkowanych na rozwój. Przedsiêbiorstwa
te rozumiej¹ wzrastaj¹c¹ rolê konkurencji pozacenowej, której podstawowymi sk³adnikami s¹
konkurencja nowo�ci¹ i jako�ci¹. Dlatego te¿ dla wiêkszo�ci obecnych przedsiêbiorstw prze-
waga konkurencyjna na rynku zale¿y w coraz wiêkszym stopniu od oferowanego asortymentu
produktów i ich jako�ci.

Ponadto w otoczeniu przedsiêbiorstw nastêpuje wiele zmian, które powoduj¹, ¿e dzia³al-
no�æ innowacyjna stanowi zasadniczy czynnik decyduj¹cy o egzystencji organizacji  i uzyska-
niu przewagi konkurencyjnej. Zmiany te dotycz¹ m.in.:

� skracania cyklu ¿ycia produktów i przedsiêbiorstw, co powoduje konieczno�æ nieustan-
nej obserwacji rynku, identyfikacjê potrzeb i szybkie dostarczenie  produktu zgodnego
z preferencjami,

� przyspieszonego przep³ywu wiedzy i informacji przyczyniaj¹cej siê do postêpu techno-
logicznego,
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� wystêpowania do�æ powszechnie gospodarek nadmiaru, w których poda¿ przewy¿sza
zapotrzebowanie rynkowe,

� wzrostu czynników pozacenowych w budowie konkurencyjno�ci przedsiêbiorstw, w
tym coraz wy¿szych wymagañ jako�ciowych,

� procesów globalizacji i liberalizacji, które spowodowa³y, ¿e do  gry konkurencyjnej na
danym rynku przyst¹pi³y nowe przedsiêbiorstwa, wytwarzaj¹ce nowoczesne produkty.

Pojêcie innowacji
Pojêcie innowacji wprowadzi³ do literatury J.A. Schumpeter [1960]. Wg niego innowacje

obejmuj¹:
� wprowadzenie do produkcji wyrobów nowych lub doskonalenie produktów ju¿ istnie-

jacych,
� wprowadzenie nowego  lub udoskonalenie dotychczasowego procesu produkcji,
� wprowadzenie nowego sposobu sprzeda¿y,
� zdobycie nowego �ród³a surowców, pó³fabrykatów,
� otwarcie nowego rynku,
� wprowadzenie nowej organizacji produkcji.
Definicja Schumpetera obejmuje wszelkie aspekty innowacyjno�ci: wprowadzenie nowo�ci

absolutnych, dokonywanie zmian w ju¿ istniej¹cych produktach, zwraca uwagê na procesy
produkcyjne i rozwi¹zania organizacyjne. Praktyka rynkowa wykazuje, ¿e nowy produkt w
ujêciu marketingowym nie musi byæ zupe³n¹ nowo�ci¹ pod wzglêdem technicznym czy techno-
logicznym. Wa¿ne jest, aby by³ on postrzegany przez konsumentów jako nowy. St¹d te¿, w tym
ujêciu za nowy produkt mo¿na uznaæ produkt absolutnie innowacyjny b¹d� tylko nieznacznie
zmieniony. Zmiany te mog¹ dotyczyæ smaku, barwy, cech u¿ytkowych, nowego zastosowania
czy zmiany opakowania. Za nowy produkt mo¿e byæ uznany równie¿ produkt, który wcze�niej
by³ oferowany na innych rynkach, natomiast na danym rynku pojawi³ siê po raz pierwszy
[Penc-Pietrzak 1999]. Nie wszyscy autorzy tego pojêcia zgadzaj¹ siê z pogl¹dem, ¿e innowacj¹
mo¿e byæ ka¿da zmiana w stosunku do stanu poprzedniego. Wed³ug Mansfielda  innowacj¹
jest pierwsze zastosowanie wynalazku [Mansfield 1968]. W rozumieniu G³ównego Urzêdu Sta-
tystycznego z innowacj¹ mamy do czynienia wtedy, gdy nowy lub ulepszony produkt zostaje
wprowadzony na rynek, albo gdy nowy lub ulepszony proces zostaje zastosowany w produk-
cji, przy czym ten produkt lub us³uga s¹ nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzaj¹ce-
go je przedsiêbiorstwa [GUS 2004].

Powy¿sze definicje dopuszczaj¹ wystêpowanie zarówno innowacji produktowych, jak i
technologicznych. Rezultatem innowacji technologicznych s¹ przede  wszystkim efekty oszczêd-
no�ciowe u producenta � zmniejszenie kosztów produkcji, a w konsekwencji zmniejszenie cen
p³aconych przez konsumentów. Rezultatem innowacji produktowych jest poprawa parametrów
u¿ytkowych istotnych dla u¿ytkownika: jako�ciowych, funkcjonalnych i estetycznych. Stosu-
j¹c kryterium oryginalno�ci innowacje dzielimy na:

� kreatywne (twórcze), stosowane po raz pierwszy w �wiecie na skalê przemys³ow¹, czyli
wynalazki, powoduj¹ one zasadnicze zmiany w asortymencie produktów, technologii i
w strukturach zarz¹dzania, daj¹ przewagê nad konkurentami,

� imituj¹ce, bêd¹ce nastêpstwem innowacji kreatywnych i kopiuj¹ce ich zastosowania, s¹
wytwarzane czêsto, wymagaj¹ mniejszych nak³adów, czasem s¹ realizowane na bazie
zakupionych licencji lub know-how [Pasternak, Paw³owska 2004].

Podczas analizy �nowo�ci� produktu, wa¿ne jest rozró¿nienie pomiêdzy produktami nowymi
dla �wiata i produktami nowymi dla firmy. Bozz opracowa³ nastêpuj¹c¹ typologiê innowacji,
opart¹ na badaniu przeprowadzonym w�ród 700 firm i 13 000 nowych produktów [Lambin 2001]:
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� produkty nowe na �wiecie (10%),
� nowe linie produktowe (20%),
� uzupe³nienia istniej¹cych linii produktowych (26%),
� udoskonalenia istniej¹cych produktów (26%),
� produkty repozycjonowane (7%),
� produkty redukuj¹ce koszty (11%).
Na podstawie tych danych warto zauwa¿yæ, ¿e innowacje ca³kiem nowe dla �wiata stano-

wi¹ jedynie 10%, natomiast wiêkszo�æ innowacji polega g³ównie na przed³u¿aniu linii produk-
towych  lub modyfikacjach istniej¹cych produktów.

W przemy�le spo¿ywczym najczê�ciej realizowanym rodzajem innowacji s¹ produktowe
innowacje imituj¹ce. Dotyczy to np. w pe³ni przetworzonych produktów ¿ywno�ciowych, które
s¹ ró¿nicowane pod wzglêdem asortymentu i jako�ci.

Strategie rozwoju innowacji
Innowacje w przedsiêbiorstwach powinny byæ wprowadzane na zasadzie strategii. Takie

podej�cie oznacza, ¿e ich tworzenie jest dzia³aniem zaprogramowanym. Powszechnie znanych
jest osiem strategii innowacyjnych [Penc 1997]:

� strategia ofensywna � polegaj¹ca na tworzeniu w przedsiêbiorstwie warunków zachêcaj¹-
cych do opracowywania nowych rozwi¹zañ i szybkiego wprowadzenia ich na rynek,

� strategia defensywna � ma miejsce wówczas, gdy firmy staraj¹ siê obni¿aæ koszty pro-
dukcji i wprowadzaæ na rynek substytuty produktów nowych, oferowanych przez firmy
stosuj¹ce strategiê ofensywn¹,

� strategia zakupu licencji � pozwala przedsiêbiorstwu na osi¹ganie rynków przez naby-
wanie licencji technologicznych innych firm, co pozwala na zmniejszenie wydatków na
w³asny dzia³ badañ i rozwoju,

� strategia wchodzenia w nisze � ma na celu unikniêcie bezpo�redniej konfrontacji z
konkurencj¹; przedsiêbiorstwo analizuje liderów rynkowych, odkrywaj¹c ich s³abe i
mocne strony i ustala luki rynkowe, tzw. nisze marketingowe,

� strategia kreowania rynku � w strategii tej przedsiêbiorstwo dziêki postêpom w zakresie
technologii mo¿e znale�æ siê w sytuacji kreowania nowego rynku przez oferowanie
zupe³nie nowych produktów,

� strategia niezale¿na � polega na unowocze�nianiu produktów i zwiêkszaniu jego udzia-
³u w rynku,

� strategia pozyskiwania specjalistów � w przypadku tej strategii przedsiêbiorstwo, za-
miast kupna licencji w celu uzyskania technologii konkurentów, próbuje pozyskaæ od
niej specjalistów,

� strategia pozyskiwania firm � przedsiêbiorstwo stara siê przej¹æ inne firmy przez ich
wch³oniêcie b¹d� fuzjê.

Przedsiêbiorstwo dokonuj¹c wyboru odpowiedniej strategii innowacyjnej powinno wzi¹æ
pod uwagê wiele czynników wewnêtrznych, takich jak potencja³: finansowy, kadrowy, rzeczo-
wy i zewnêtrznych np. obecne i przysz³e mo¿liwo�ci zbytu, dzia³alno�æ innowacyjn¹ konkuren-
tów, mo¿liwo�ci pozyskiwania partnerów.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e do dzia³alno�ci innowacyjnej nie wystarcz¹ prace badawczo-
rozwojowe, nak³ady finansowe na innowacje, ale nale¿y przede wszystkim pobudziæ motywa-
cjê i zaanga¿owanie  pracowników w procesy innowacyjne i co najwa¿niejsze prze³amaæ opór
pracowników wobec zmian.
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Aktywno�æ innowacyjna przedsiêbiorstw przemys³u spo¿ywczego
W okresie przemian ustrojowych przemys³ spo¿ywczy odnotowa³ wiele przemian struktural-

nych, którym towarzyszy³ rozwój dzia³alno�ci innowacyjnej. W tym czasie nast¹pi³ rozwój rynku
konsumenta, który wymusza³ na przedsiêbiorstwach rozwój absolutnie nowych lub nieustannie
ulepszanych produktów. Podejmowane dzia³ania w tym zakresie prowadzi³y do polepszania jako�ci
wyrobów, doskonalenia organizacji produkcji, wyposa¿ania produktów w coraz to nowe atrybuty.

W latach 1992-1998 nak³ady finansowe na dzia³alno�æ innowacyjn¹ w przemy�le spo¿yw-
czym wyra¿one w cenach sta³ych wzros³y ponad trzykrotnie. W latach 1997-1999 w strukturze
nak³adów na dzia³alno�æ innowacyjn¹ w przedsiêbiorstwach przemys³u spo¿ywczego  domino-
wa³y nak³ady inwestycyjne na maszyny i urz¹dzenia techniczne oraz �rodki transportu. War-
to�æ tych nak³adów stanowi³a w tych latach ok. 1 mld z³, co stanowi³o oko³o 60% nak³adów na
dzia³alno�æ innowacyjn¹ ogó³em. Nastêpn¹ pozycjê stanowi³y nak³ady na marketing nowych i
zmodernizowanych wyrobów (ok. 200 mln z³). Nak³ady na dzia³alno�æ badawczo-rozwojow¹
by³y wci¹¿ niewielkie i stanowi³y ok. 30 mln z³ [Szczepaniak, Wigier 2002].

Od  2003 roku w przemy�le spo¿ywczym trwa du¿e o¿ywienie inwestycyjne.  Roczne nak³a-
dy na odtworzenie i rozwój maj¹tku produkcyjnego wzros³y do oko³o 8 mld z³ (ceny bie¿¹ce).
Najwiêkszy wzrost aktywno�ci  inwestycyjnej zaznaczy³ siê w przetwórstwie  pierwotnym,
szczególnie produktów zwierzêcych. Rekordowy poziom osi¹gnê³y inwestycje w przemy�le
miêsnym, gdzie w 2003 roku by³y prawie dwukrotnie wiêksze ni¿ na pocz¹tku dekady.

Wysoki wzrost poziomu inwestowania odnotowano tak¿e w bran¿ach zwi¹zanych z prze-
twórstwem produktów ro�linnych. W 2003 roku by³ on wy¿szy o 39% w porównaniu z rokiem
poprzednim, a w I pó³roczu 2004 roku nast¹pi³ dalszy ponad dwukrotny wzrost aktywno�ci
inwestycyjnej tych podmiotów. Najwiêkszy wzrost inwestowania odnotowano w przemy�le
m³ynarskim i owocowo-warzywnym. W 2003 roku wydatki inwestycyjne by³y tu o 60-90%
wy¿sze ni¿ w latach poprzednich [Drózdz 2005]. Dane te �wiadcz¹ o przyspieszeniu procesów
modernizacyjnych i przystosowawczych przedsiêbiorstw do wymagañ jako�ciowych, sanitar-
no-weterynaryjnych i do konkurowania z przedsiêbiorstwami Unii Europejskiej oferuj¹cymi
coraz to nowsze, lepsze jako�ciowo produkty.

Najmniejsze o¿ywienie inwestycyjne wyst¹pi³o w produkcji u¿ywek. W 2003 roku warto�æ
inwestycji wzros³a co prawda o ponad 20%, lecz by³a o 15% ni¿sza ni¿ na pocz¹tku dekady.

Po integracji z Uni¹ Europejsk¹ nie nast¹pi³o przyspieszenie rozwoju przemys³u spo¿ywczego.
Produkcja tego sektora zwiêksza siê, ale w tempie wolniejszym ni¿ przed przyst¹pieniem Polski do UE.

Podsumowanie
Pomimo znacznego o¿ywienia inwestycyjnego w przemy�le spo¿ywczym, bêd¹cego  wyni-

kiem dzia³alno�ci innowacyjnej obserwujemy zbyt niski udzia³ produktów, które odnosz¹ suk-
ces rynkowy. Po³owa z nich nie osi¹ga fazy dojrza³o�ci, koñcz¹c swój cykl ¿ycia w fazie wpro-
wadzenia na rynek. Ponadto innowacje w przemy�le spo¿ywczym maj¹ najczê�ciej charakter
innowacji imitujacych. Sytuacja ta jest podobna równie¿ w przedsiêbiorstwach przemys³o-
wych.  Analiza sytuacji innowacyjnej sk³ania do stworzenia listy g³ównych mankamentów
polskiego systemu innowacyjnego. Tymi s³abo�ciami s¹ zapewne:

� brak wyra�nej koncepcji polityki innowacyjnej zespalaj¹cej politykê naukow¹ z po-
szczególnymi politykami sektorowymi,

� niskie zainteresowanie przedsiêbiorstw efektami prac krajowego zaplecza badawczo-roz-
wojowego; polskie przedsiêbiorstwa przeznaczaj¹ na B+R poni¿ej 1% warto�ci sprzeda¿y,
co znacznie odbiega od poziomu krajów zachodnioeuropejskich czy amerykañskich,
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� niski stopieñ rozwoju regionalnych systemów innowacji, na które sk³adaj¹ siê ró¿ne
o�rodki innowacji i przedsiêbiorczo�ci, takie jak: inkubatory przedsiêbiorczo�ci, parki
technologiczne, o�rodki informacji, doradztwa i szkoleñ.

Nowe produkty, które pojawiaj¹ siê na rynku musz¹ byæ przede wszystkim zaakceptowane
przez ich nabywców. Zaakceptowanie to jest mo¿liwe tylko w sytuacji spe³niania przez te pro-
dukty oczekiwañ i preferencji nabywców. W³a�ciwe rozpoznanie tych preferencji przez przed-
siêbiorstwa przemys³u spo¿ywczego i dostosowanie siê do nich przez oferowanie po¿¹danych
produktów jest jednym z kluczowych warunków, których spe³nienie oznacza sukces rynkowy.
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Summary
A condition of market success and obtaining competitive advantage over rivals is an implementation of

innovations in present economy. They involve both productive and technological innovation. As a result,
innovations lead to market�s increase in new products and high quality services. Effectiveness of innovative
processes is mainly connected with a level of compatibility of proposed features in a new product with
consumers� expectation and shortening of the whole innovative process�s duration.
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