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Streszczenie: Uzasadniono potrzebę innowacyjnego podchodzenia do rozwiązywania zagadnień 
technologicznych, technicznych i organizacyjnoekonomicznych w podmiotach gospodarki ryn-
kowej. Wiąże się to z wchodzeniem naszego kraju na rynki Wspólnot Europejskich oraz tamtych 
krajów na rynek polski.

Stąd w opracowaniu omówiono w ujęciu teoretycznym znaczenie i klasyfikację procesów 
innowacyjnych w przedsiębiorstwach. W praktycznym ujęciu tego problemu posłużono się przy-
kładem wdrożenia nowego produktu – chleba sojowego – w wybranym zakładzie piekarskim.

Badana piekarnia przyjęła strategię kreowania zmian, poprzedzonych tworzeniem nowych 
potrzeb klienta. W opracowaniu przedstawiono przebieg prac nad nowym produktem, uwzględ-
niając fazy koncepcji, akceptacji, czynności pilotowych, oraz uruchomienia produkcji i sprzedaży.

Słowa kluczowe:  innowacyjność przedsiębiorstwa, konkurencyjność przedsiębiorstwa, gospodar-
ka rynkowa, kreowanie potrzeb, cykliczność produkcji, istota obrotu towaro-
wego.

Wprowadzenie

Współcześnie niemal wszystkie dobra rynkowe tzn. produktu i usługi, za po-
mocą których zaspokajane są potrzeby społeczne, pojawiły się swego czasu jako 
nowe produktu, wieńcząc podjęty wcześniej proces innowacyjny. Innowacyjność 
zaliczana jest do podstawowych funkcji i mierników sprawności funkcjonowania 
całej gospodarki oraz jej podmiotów tj. przedsiębiorstw. Innowacje są podstawą 
rozwoju przedsiębiorstwa i gwarancją jego przetrwania. Dlatego obecnie przedsię-
biorstwa w swoich strategiach nie stawiają pytania „czy być innowacyjnym”, lecz 
„jak optymalizować procesy innowacyjne” oraz ich uwarunkowania. Są to podsta-
wowe cele i interesy przedsiębiorstwa.

Innowacje są wynikiem realizowania określonej polityki przedsiębiorstwa. 
Wiele przedsiębiorstw wypracowało metody i narzędzia, które służą utrzymaniu 
dużej aktywności innowacyjnej. Znalazło to wyraz w tzw. innowacyjnym zarządza-
niu przedsiębiorstwem1.

1 A. Bednarski, J. Szlendak, Wprowadzenie do teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Toruń-
skiej Szkoły Zarządzania, Toruń 1997, s. 210–231.
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W opracowaniu uzasadniono potrzebę kształtowania innowacyjnego podcho-
dzenia do rozwiązywania zagadnień technologicznych, technicznych oraz organi-
zacyjnoekonomicznych w jednostkach gospodarki rynkowej. Podejście takie za-
pewnia rozwiązania ekonomicznie efektywne oraz umożliwia spełnienie wymogów 
kontynuowanej w kraju reformy gospodarczej. Wynika również z aspiracji społe-
czeństwa polskiego do przezwyciężenia opóźnienia cywilizacyjnego oraz z podję-
tych już wyzwań gospodarczych.

Wyzwania powyższe wiążą się z faktem stowarzyszenia Polski ze Wspólnotami 
Europejskimi. Wiadomo, że od 1992 roku obowiązuje umowa przejściowa o two-
rzeniu strefy wolnego handlu między Polską a krajami Unii Europejskiej. Oznacza 
to wchodzenie naszego kraju na rynek wewnętrzny Unii oraz handlu tamtych kra-
jów na rynek polski, co należy uznać jako początek liberalizacji obrotów handlo-
wych. Procesy te wymuszają m.in. podnoszenie wiedzy i umiejętności kadry kierow-
niczej w zakresie kierowania oraz innowacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem. 
Zagadnienia te uwzględniane są w programach edukacyjnych zarówno szkolnictwa 
wyższego, jak i stosowanych w procesie dokształcania podyplomowego i kursowe-
go kadr kierowniczych.

W dalszej części opracowania omówiono w ujęciu teoretycznym znaczenie 
procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach dla podniesienia ich konkurencyj-
ności jakościowej i cenowej. W praktycznym ujęciu tego problemu posłużono się 
przykładem wdrożenia nowego produktu w wybranym zakładzie piekarskim, pod-
kreślając znaczenie tej innowacji dla obniżki kosztów, a więc i rentowności firmy 
oraz lepszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

Potrzeba przedsięwzięć ekonomicznie efektywnych

Współzawodniczenie z kimś w dążeniu do osiągnięcia jakichś celów określa 
się jako konkurencja. Występuje ona w wielu dziedzinach życia, a jedną z nich 
jest działalność gospodarcza. Przedsiębiorcy konkurują między sobą o jak najlep-
sze zaspokojenie potrzeb odbiorców ich produktów, a tym samym pragną uzyskać 
najlepsze spieniężenie tych produktów. W ujęciu perspektywicznym konkurencja 
polega na dążeniu do skutecznego rozwoju innowacyjności i zdobywaniu korzyst-
nych źródeł czynników produkcji tzn. ziemi, kapitału i pracy. Stąd też konkurencja 
sprzyja stałemu wdrażaniu postępu technicznego oraz wymusza na przedsiębior-
stwach wprowadzanie innowacji produktowych, technologicznych i organizacyj-
nych. Zmusza również do stosowania rachunku ekonomicznego i podejmowania 
decyzji opartych na jego wynikach2.

2 T. Stachowski, Jakość produktu jako warunek konkurencyjności na rynku żywnościowym, w: Proble-
my ekonomiki transgranicznej. Materiały z konferencji naukowej, Kętrzyn 27 maja 2000 r., WSIiE TWP, 
Olsztyn 2000, s. 145–152.
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Dokonywana w kraju restrukturyzacja gospodarki zarówno pod względem 
własnościowym, podmiotowym i przedmiotowym i idące za tym nowe wzorce za-
rządzania, organizacji i marketingu oraz wprowadzane na rynek nowe produkty 
(także zagraniczne), zmuszają rodzime przedsiębiorstwa do podejmowania działań 
dostosowawczych do standardów europejskich i światowych. Muszą one zwiększać 
nowoczesność i konkurencyjność polskich produktów (w tym spożywczych) w sto-
sunku do zagranicznych. Należy w tym miejscu podkreślić, że polskie produkty 
spożywcze w ostatnich kilku latach znacznie upodobniły się już do produktów kra-
jów zachodnich. Spełniają one warunki higieny i trwałości, zwiększyły się możli-
wości ich zakupu, poprawiła dostępność i wygoda zakupu. Jednakże wymagania 
polskiego konsumenta ciągle wzrastają, oczekuje on zupełnie nowych lub unowo-
cześnianych produktów. W wyniku tych procesów rodzimi przetwórcy poszukują 
dróg i sposobów zwiększania skuteczności i efektywności przedsięwzięć innowa-
cyjnych3.

Stała poprawa warunków życia ludności jest zresztą głównym celem integracji 
gospodarczej i jest elementem kontynuowanych w kraju reform. Polityka przemy-
słowa Unii Europejskiej ma na celu dostosowywanie przemysłu do zmian struktu-
ralnych i poprawę jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Realizowa-
ne jest to w wielu płaszczyznach, m.in. tworzenia prawa sprzyjającego rozwojowi 
przedsiębiorczości, zwłaszcza małych i średnich firm, zacieśniania współpracy mię-
dzy nimi oraz prowadzenia polityki proinnowacyjnej. Sprzyjającymi tym procesom 
regulacjami są: ustanowienie zasad chroniących swobodę konkurencji, liberalizacja 
rynku zamówień publicznych, ujednolicanie lub zbliżanie prawa dotyczącego spó- 
łek, spółdzielczości, rachunkowości, ochrony środowiska naturalnego, a także roz-
wijania różnych form doradztwa i informacji dla przedsiębiorstw. Układ Europej-
ski, ustanawiający Stowarzyszenie między Polską a Wspólnotami Europejskimi i jej 
państwami członkowskimi (podpisany 16 grudnia 1991 r. w Brukseli) oraz Traktat 
akcesyjny Polski do Unii Europejskiej (wszedł w życie 1 maja 2004 r.) obejmują 
m.in. współpracę przemysłową, a także w dziedzinie nauki i techniki, edukacji, wy-
miany ekspertów, dostosowania informacji i organizowania seminariów4.

Wyżej wymienione kierunki działań przewidziano również w Strategii Rozwo-
ju Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Zakłada się, że przy obecnym otwarciu 
producentów na konkurencyjność, efektywność działań gospodarczych i społecz-
nych, innowacyjność będzie stałym czynnikiem motywującym do podejmowania 
ekonomicznie efektywnych rozwiązań, pokonujących opóźnienie technologiczne 
i cywilizacyjne5. Zatem procesy restrukturyzacji gospodarki, ich wpływ na dąże-

3 K. Pasternak, B. Grzybowska, Efekty i uwarunkowania aktywności innowacyjnej krajowych przetwo-
rów żywności, „Przemysł Spożywczy”, nr 1, 1999; J. Penc, Innowacje i zmiany w firmie, Placet, Warszawa 
1999.

4 M. Spychała, Zarys prawa europejskiego, „Kulisy Warmii i Mazur” z 17–23.03.2001.
5 J. Lubomirska [?], „Kulisy Warmii i Mazur” z 24.02–2.03.2001.
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nie kadr pracowniczych do podnoszenia kwalifikacji i podnoszenia wydajności 
pracy przyczyniają się do realizacji zapotrzebowania na efektywne działania go-
spodarcze.

Kształcenie i doskonalenie kadr w zakresie innowacyjnego 
zarządzania przedsiębiorstwem

Problematyka konkurencyjności oraz innowacyjności jest częścią programów 
różnych przedmiotów, realizowanych w procesach kształcenia kadr różnych szcze-
bli zarządzania. Rozróżnia się konkurencyjność m.in. towaru, firmy, gospodarki, 
w ujęciu cenowym i pozacenowym. W tym drugim obszarze mieszczą się takie 
aspekty konkurencyjności jak: jakość, estetyka produktu i opakowania, rzetelność 
kontrahenta, warunki płatnicze sprzedaży, terminowość, asortyment i szybkość 
dostaw, obsługa posprzedażna i inne. Spełnienie tych wymogów powoduje, że zy-
skowność produkcji jest często wyższa od obowiązującej stopy procentowej na ryn-
ku kapitałowym oraz daje przedsiębiorstwu duże szanse rozwoju i przywództwa 
w zakresie danej wytwórczości na rynku. Może również zwiększać zdolności ada-
ptacyjne i innowacyjne w relacjach z krajowym i zagranicznym otoczeniem, a więc 
rynkami produktów, usług, kapitału i pracy.

Wśród różnorodnych definicji innowacji najbardziej prosta mówi, że jest nią 
„każda idea lub rzecz, która jest nowa, ponieważ jest jakościowo odmienna od 
istniejących znanych form”. Określenie to zgodne jest z szerokim rozumieniem 
innowacji przez Schumpetera. Zaliczał on do innowacji wprowadzanie zarówno 
nowych produktów i technik, jak też nowych surowców, form zarządzania, a także 
zdobywanie nowych rynków zbytu.

Twórczość wynalazców dostarcza gospodarce stałe strumienie nowych możli-
wości inwestycyjnych. Niezbędna jest zatem działalność przedsiębiorców umożli-
wiająca ich wykorzystanie.

W procesie innowacyjnym można wyróżnić 2 fazy6:
1. W oparciu o osiągnięcia nauki tworzy się teoretyczna podstawę innowacji, 

a mianowicie inwencję,
2. Następuje wykorzystanie inwencji, pomysłu, czyli innowacja.
Z chwilą, gdy inwencja zostaje wykorzystana do konkretnych celów produk-

cyjnych, czyli przekształca się w innowację, staje się faktem ekonomicznym, który 
odgrywa szczególną rolę w procesie gospodarowania. Zatem powszechnie uznaje 
się, że innowacja to zmiana w produktach i metodach ich wytwarzania. Prowadzi 
do zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów gospodarczych znajdujących 
się w dyspozycji przedsiębiorstwa. Stąd można powiedzieć, że innowacja stano-

6 J. Lichtarski, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998, 
s. 146–154.
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wi element mechanizmu alokacji zasobów obok mechanizmu rynkowego. Stanowi 
proces alokacji zasobów wewnątrz przedsiębiorstwa, w ramach stosowanego w nim 
systemu zarządzania.

Mechanizm rynkowy działa bezosobowo jako gra sił popytu i podaży, czyli za 
pomocą „niewidzialnej ręki”, zaś decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie mają 
charakter osobowy (znana jest osoba podejmująca decyzje), co oznacza, że aloka-
cją zasobów w przedsiębiorstwie kieruje „widzialna ręka”.

Zatem dla przedsiębiorczości i w jej ramach dla innowacyjności duże znacze-
nie ma przedsiębiorca albo menedżer, wykonujący swe obowiązki w imieniu wła-
ściciela (właścicieli) i na jego (ich) rachunek. W tym kontekście innowacja jest 
głównym przejawem zachowań przedsiębiorczych. Dlatego w systemie zarządza-
nia ważne są procedury zachowań przedsiębiorstw i ich reakcje na zmiany otocze-
nia ekonomicznego, które powinny skłaniać do poszukiwania nowych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych oraz zwiększać aktywność przedsiębiorstw w tym 
względzie.

Procedury poszukiwania najlepszych rozwiązań dla dyfuzji innowacji są waż-
nym elementem procesu zarządzania. Kryteria systematycznej innowacyjności 
obok kryteriów maksymalizacji użyteczności powinny być podstawą oceny skutecz-
ności zarządzania.

Z przytoczonych wyżej definicji i procedur wynika powszechnie stosowany 
cykl rozwojowy: nauka – technika – produkcja. Jednak nie przesądza on o dyna-
mice procesów innowacyjnych. Bowiem tylko w stosunku do bardzo nielicznych 
innowacji ma miejsce uruchamianie badań, większość z nich korzysta z wiedzy za-
kumulowanej.

A jak klasyfikujemy innowacje?
W zróżnicowanym strumieniu innowacji w zależności od zaobserwowanego 

kryterium można wyodrębnić7:
1. Kryterium oryginalności zmian:
– innowacje kreatywne (twórcze, oryginalne, pionierskie), które zostały po raz 

pierwszy zastosowane w gospodarce,
– innowacje imitujące (odtwórcze, naśladowcze) – w danym czasie i miejscu 

przynoszą określone efekty.
2. Kryterium sprzężenia osobowego:
– innowacje sprzężone (zespołowe) – zmiany są wynikiem wspólnego wysiłku 

określonej liczby osób i instytucji. We współczesnej gospodarce są podstawo-
wą formą działalności innowacyjnej.

– innowacje nie sprzężone (indywidualne) – zmiany dokonywane są przez jed-
nego twórcę, najczęściej określane są mianem działalności racjonalizator-
skiej.

7 Tamże.
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3. Ze względu na mechanizm pobudzania do innowacji:
– innowacje podażowe – twórcy dokonują wynalazków pod wpływem dociekli-

wości badawczej i predyspozycji twórczych oraz potrzeby osiągnięć (samore-
alizacji),

– innowacje popytowe – są stymulowane przez potrzeby ujawniające się na 
rynku lub poza nim (zdrowie, ochrona środowiska).

4.  Z punktu widzenia przedmiotu innowacji oraz związanych z nią rodzajów 
efektów:

– innowacje produktowe – polegają na wytworzeniu nowego produktu lub do-
skonaleniu już wytworzonych (w cenach uwzględnia się tzw. „rentę nowo-
ści”, co zwiększa przychody i dochody),

– innowacje procesowe (technologiczne) – dotyczą zmian w procesie wytwór-
czym, prowadzą do obniżki kosztów, zmniejszenia okresu zaangażowania 
zasobów, poprawy bhp, itp.

Innowacyjne zachowania jednostek gospodarczych zależą od wielu uwarunko-
wań o charakterze makro i mikro. Uwarunkowania te kształtują skłonność i zdol-
ność do innowacji. Skłonność przedsiębiorstwa do innowacji jest rozumiana jako 
zainteresowanie, motywacja, a także gotowość do podejmowania działań w tym za-
kresie. Zdolność do innowacji oznacza dysponowanie przez jednostkę gospodarczą 
dostatecznymi zasobami oraz strukturą wewnętrzną, umożliwiającą przetworzenie 
nakładów na wyniki innowacyjne tj. nowe produkty, nowe procesy technologiczne 
czy nowe systemy zarządzania.

Uwarunkowania makro i mikro są komplementarne. One łącznie powodują 
i utrzymują wysoki poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

Znaczenie i ocena innowacji produktowej na przykładzie 
wybranego artykułu żywnościowego

Działalność innowacyjna powinna być oparta na przyjętej strategii przez przed-
siębiorstwo. Zmieniające się otoczenie stworzyło wobec firmy, w tym przypadku 
badanej piekarni, nowe sytuacje decyzyjne. Pojawił się nowy konkurent, ale także 
nowe możliwości zbytu. Badana piekarnia przyjęła strategię kreowania zmian. Pole-
gała ona na wprowadzeniu nowego, nie oferowanego na rynku lokalnym, pieczywa. 
Wymagało to, jak zwykle w takiej sytuacji, kreowania nowych potrzeb klientów. 
Dlatego strategię taką określa się również jako tworzenie klienta. Zostają również 
zgłaszane pomysły nowego produktu, w odpowiedzi na powstającą potrzebę spo-
łeczną. Wówczas należy możliwie jak najszybciej zmaterializować owe zgłoszone 
pomysły. Nowy wyrób zdolny do zaspokojenia nowej potrzeby, która pojawiła się 
w otoczeniu (została wykreowana), okazuje się jednocześnie szansą dla przedsię-
biorstwa, jak i jego mocną stroną.
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Zaproponowany nowy produkt powinien wypełniać rynkową lukę, czyli zaspo-
kajać potrzebę, której wyroby obecne na rynku nie zaspokajają lub zaspokajają go-
rzej, niż mógłby to uczynić ten nowy produkt. W związku z tym, jego zaplanowanie 
wymaga działań zmierzających do określenia:

– optymalnego czasu wprowadzenia produktu na rynek,
– chłonności potencjalnego rynku,
– stopnia akceptacji wyrobu przez nabywców,
– opłacalności nowego produktu dla przedsiębiorstwa.
W procesie tym wyodrębnia się następujące stadia: koncepcja, akceptacja, 

czynności pilotowe (testowanie rynku), wykonanie, komercjalizacja (uruchomienie 
masowej produkcji i sprzedaży). Stadia powyższe (albo fazy) są zintegrowane ze 
sobą, czasem zmienia się ich kolejność, a niektóre bywają eliminowane (np. testo-
wanie rynku). Struktura, rola i czas trwania poszczególnych faz zależą od rodzaju 
projektowanego produktu. Prace nad nowym produktem sprowadzają się zatem do 
dwojakiego rodzaju badań:

– technicznych, dotyczących technologii i surowców, z których ma być wyko-
nany produkt;

– rynkowych, zmierzających do poznania reakcji potencjalnych nabywców na 
cechy nowego produktu i ustalenia rozmiarów przyszłego popytu.

Znaczenie pierwszego lub drugiego rodzaju badań zależy od stopnia rzeczywi-
stej innowacyjności produktu.

Idee nowego produktu mogą pochodzić z zewnątrz lub rodzić się w przedsię-
biorstwie (rys. 1). Liczącym się źródłem idei nowych produktów są konsumenci, 
którzy przekazują swoje spostrzeżenia odnośnie ich zalet i wad oraz proponują 
usprawnienia i modyfikacje. Propozycje te przekazują za pośrednictwem handlu. 
Codzienne kontakty sprzedawców z nabywcami, rozmowy na temat produktów są 
cennym impulsem dla prac nad nowym produktem lub udoskonaleniem dotychcza-
sowego. W badanym przypadku uwagi z tego zakresu przekazywane były kierowni-
kowi piekarni8.

W odpowiednim czasie doszło do jego spotkania z przedstawicielami hurtowni 
(dostawcy) surowców, na którym omówiono recepturę oraz program wdrożenia do 
produkcji chleba sojowego. Dostawca odpowiedzialny był za właściwą jakość tzw. 
„mix’u sojowego”. Określono:

– wymagania techniczne,
– parametry wyrobu, uwzględniające wymagania przyszłego konsumenta,
– termin, w którym produkt powinien znaleźć się na rynku,
– przewidywane koszty produkcji.
Dla zapewnienia pomysłowi powodzenia przeprowadzono również anali-

zę marketingową, która skoncentrowała się na badaniu kosztu własnego nowego 

8 K. Wołejszo, Innowacja produktowa na przykładzie chleba sojowego, maszynopis pracy magister-
skiej, Katedra Ekonomiki Przemysłu Spożywczego UWM w Olsztynie.
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produktu oraz prognozowaniu możliwości jego sprzedaży (tab. 1). Podstawą do 
podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu produkcji chleba sojowego była analiza 
tendencji występujących w otoczeniu przedsiębiorstwa. Polegała ona na ocenie siły 
wpływu różnych trendów na działalność piekarni oraz określeniu prawdopodobień-
stwa ich występowania w przyszłości (tab. 2). Podzielono otoczenie na sfery: eko-
nomiczną, technologiczną i społeczną. W każdej sferze określono czynniki, trendy 
i zjawiska, których wystąpienie w przyszłości mogło mieć znaczenie dla firmy.

Dokładne stosowanie receptury zapewniło:
– możliwość produkcji pieczywa o wyrównanej jakości,
– prawidłowe rozliczanie zużywanych surowców i wyprodukowanego pieczywa 

przez osoby odpowiedzialne (brygadzistów)
– osiągnięcie założonej rentowności.
Analiza przedstawionego przykładu innowacji dowodzi, że nowy produkt poja-

wiający się na rynku musiał być zaakceptowany przez nabywców. Było to możliwe, 
gdyż zaspokajał on ich potrzeby i oczekiwania. Stąd ważne było właściwe rozpozna-
nie preferencji konsumentów przez kierownictwo piekarni. Podejście to dowodzi pra-
widłowego jego zachowania w warunkach rynkowych oraz proinnowacyjnej postawy.

Wnioski:

– Innowacje są przejawem przedsiębiorczych zachowań kadry kierowniczej. 
Powinny być podstawą oceny skuteczności zarządzania.

– Nowy produkt jest mocną stroną przedsiębiorstwa i jego szansą.

Źródła podażowe: Źródła popytowe:

– licencje

NOWY PRODUKT

– użytkownicy produktu

– wynalazki – poszukujący produktu

– import – zgłaszający nowe pomysły

– naśladownictwo – handel

Rys. 1. Rodzenie się idei nowego produktu
Źródło: J. Altkorn, Podstawy marketingu, Kraków, 1995 r.
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Tab. 1. Określenie kosztu i ceny nowego produktu

Surowce: – mąka pszenna typ 850

– soja mix

– drożdże

– sól

– woda

Koszty wytworzenia 100 kg chleba – koszty surowcowe 213,80 zł

– koszty pozasurowcowe 132,00 zł

 Razem: 345,80 zł

Zysk planowany – 19% 65,70 zł

Cena 100 kg chleba 411,50 zł

Wydajność chleba 1,33 kg/kg

Cena zbytu (4,11 zł/kg: 1,33 kg/kg) 0,35 kg/szt=1,08zł/szt.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie9.

Tab. 2. Analiza tendencji w otoczeniu badanej piekarni

Sfera otoczenia Trend
Siła wpływu
Od –5 do 5

Prawdopodo-
bieństwo 0–1

Ekonomiczna
– inflacja

– oprocentowanie kredytów

Wzrost
Stagnacja
Regres

Wzrost
Stagnacja 
Regres

–5
+ 2
+ 5

–5
–1
+5

0,3
0,1
0,6

0,2
0,3
0,5

9 T. Stachowski, Jakość produktu jako warunek konkurencyjności na rynku żywnościowym, w: Proble-
my ekonomiki transgranicznej. Materiały z konferencji naukowej, Kętrzyn 27 maja 2000 r., WSIiE TWP, 
Olsztyn 2000; K. Wołejszo, Innowacja produktowa na przykładzie chleba sojowego, maszynopis pracy ma-
gisterskiej, Katedra Ekonomiki Przemysłu Spożywczego UWM w Olsztynie.
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Technologiczna
– skracanie cykli życia produktów

– tempo zmian w procesach produkcyjnych 

Wzrost
Stagnacja
Regres

Wzrost
Stagnacja 
Regres

–4
+2
+5

–3
+2
+4

0,6
0,3
0,2

0,2
0,5
0,3

Społeczna
– zainteresowanie zdrową żywnością

– zamożność społeczeństwa

Wzrost
Stagnacja
Regres

Wzrost
Stagnacja 
Regres

+5
+3
–4

+4
–1
–3

0,7
0,2
0,1

0,5
0,3
0,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prac T. Stachowskiego i K. Wołejszo10.
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Innovativeness: A Prerequisite for Business-Competitiveness

Summary: The access of Poland to the European Community market and the stream of EU mer-
chandise into Poland calls for the necessity of innovative approaches for the solution of tech-
nological, technical and economical problems in various spheres of the free market economy.

This paper presents a theoretical approach to the importance and classification of novel 
business practice. For practical purposes we analyzed the implementation of a new product- soy 
bread- in the productson-offer list of a random bakery. Our observational research focused on 
the strategies of effectuating changes following the launch of a pull- strategy. This paper presents 
the complete scale of activities, encompassing the phase of conceptual design, getting the goa-
head, pilot projects, production start to sales and distribution.

Key words:  business innovativeness, business competitiveness, free market economy, creating an 
increase in demand, production cycles, the essence of merchandise turnover;




