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Innowacyjność produktowa przedsiębiorstw  
na rynku artykułów żywnościowych1

W ostatnich latach rynek produktów żywnościowych przeszedł gruntowne prze-
miany w wymiarze podmiotowym, przedmiotowym oraz jakościowym. Z jednej 
strony zmiany dostrzec można w zachowaniach konsumentów, których odzwiercie-
dleniem są wyraźna stabilizacja poziomu spożycia wielu artykułów, wzrost spoży-
cia nowych kategorii produktowych (żywność wygodna czy funkcjonalna) i bardzo 
widoczny trend wzrostu znaczenia jakości spożywanych produktów żywnościowych. 
Z drugiej strony przemianom w zachowaniach towarzyszy duża innowacyjność pro-
duktowa i marketingowa uczestników strony podażowej rynku, charakteryzująca się 
rozszerzeniem i pogłębieniem oferty rynkowej adresowanej do różnych grup konsu-
mentów oraz dynamiczny rozwój różnych form jej dystrybucji. Celem jest nie tylko 
zaspokojenie bieżących oczekiwań i potrzeb żywnościowych uczestników rynku, ale 
również szukanie nowych możliwości i perspektyw dla rozwoju rynku i jego uczestni-
ków. Kilkaset wprowadzanych każdego roku nowych produktów w różnych grupach 
żywności odzwierciedla przemiany rynku FMCG w Polsce, ale jednocześnie duża 
liczba niepowodzeń we wprowadzaniu nowości pokazuje jak trudny i wymagający 
jest to rynek dla producentów i pośredników. Dlatego też zagadnienie innowacyjno-
ści podmiotów rynkowych było, jest i będzie kluczowym elementem ich bieżącego 
powodzenia i dalszego rozwoju w gospodarce rynkowej. Globalizacja rynków i to-
warzyszący jej wzrost konkurencji, przemiany stylów życia konsumentów i pojawia-
jące się wciąż nowe wyzwania rynkowe, będące rezultatem przemian społeczno-gospo-
darczych, przyczyniają się do traktowania różnych form innowacji jako zasadniczego 
i perspektywicznego wyzwania dla wszystkich uczestników tego procesu. 

Analiza i ocena innowacyjności produktowej przedsiębiorstwa może być rozpa-
trywana w czterech aspektach, które w kompleksie realizowanych działań są kom-
plementarne. Jednak występująca specyfika realizacji procesu innowacyjnego wy-
maga kreowania bardzo zróżnicowanych rozwiązań etapowych, prowadzących do 
osiągnięcia sukcesu, którego efektem są wyniki odzwierciedlone w postaci różnych 
metryk, opisujących rozwój rynku i uzyskaną pozycję przez przedsiębiorstwo, ta-

1  Innowacje produktowe należy rozumieć jako nowe produkty, a innowacje marketingowe (modyfikacje i znaczące 
zmiany w produkcie, opakowaniu bądź instrumentarium marketingowym), których celem jest lepsze zaspokojenie 
potrzeb klientów, otwarcie nowych rynków i zwiększenie sprzedaży przedsiębiorstwa. Podręcznik Oslo. Zasady gro-
madzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, MNiSW, Warszawa 2008, s. 48-58.
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kich jak: potencjał i pojemność rynku bądź jego segmentu (ilościowo, wartościowo), 
udział w rynku, jakość udziału w rynku, dystrybucja numeryczna, indeks Lernera  
i inne. Wspomnianymi wyżej  komplementarnymi aspektami są:

 ● dopasowanie oferty rynkowej do potrzeb i oczekiwań interesariuszy rynku,
 ● podejmowanie działań podnoszących konkurencyjność uczestnika rynku w mo-

zliwie szerokim zakresie jego działalnosci,
 ● wykorzystywanie możliwości zasobowych przedsiębiorstwa i pojawiających się 

wyzwań rynkowych,
 ● budowanie portfela produktowego, uwzględniającego uwarunkowania wewnętrz-

ne i zewnętrzne kształtujące jego optymalną wartość.
Istota wprowadzania nowego produktu na dynamicznie zmieniające się rynki pro-

duktów żywnościowych polega na zaprojektowaniu procesu rozwoju nowego pro-
duktu. W jego ramach ma miejsce wyspecyfikowanie działań charakterystycznych 
dla każdego z etapów rozwoju produktu, ze szczególną koncentracją uwagi na fazie 
komercjalizacji produktu, która powinna być zrealizowana w taki sposób, aby pro-
dukt nie tylko zaspokoił potrzeby i oczekiwania konsumentów, ale został dopasowany 
do ukształtowanej infrastruktury komunikacyjnej, logistycznej, sprzedażowej i eko-
logicznej rynku. Oznacza to, że przejście od generowania pomysłu do wprowadzenia 
produktu na rynek wiąże się z koniecznością podejmowania wielu przemyślanych 
i uzasadnionych logiką rynku działań, które, jeśli zostaną profesjonalnie wykonane, 
właściwie zinterpretowane przez wszystkich potencjalnych i docelowych uczestni-
ków procesu, mogą doprowadzić do jego akceptacji i przyspieszenia procesu dyfuzji.

Celem dalszych rozważań jest przedstawienie kierunków i uwarunkowań pro-
cesu innowacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji produktowych 
w polskich (głównie wielkopolskich) przedsiębiorstwach wytwarzających żywność. 
Analiza zachowań przedsiębiorstw dokonana została na podstawie badań przepro-
wadzonych w 2010 i 2011 r. na próbie 241 i 134 podmiotów rynku żywnościowego 
w Wielkopolsce metodą wywiadu osobistego, przy użyciu kwestionariusza wywia-
du2. W doborze jednostek do badania zastosowano metodę celowo-losową (operat 
losowania stanowiła książka telefoniczna Polskie Książki Telefoniczne, wybór celo-
wy – branże: piekarsko-cukiernicza, nabiałowa, mięsno-wędliniarska). Prezentowane 
w dalszej części zestawienia wyników odnoszą się do 2011 r., bowiem wyniki badań 
z 2010 r. nie różniły się istotnie od tych z 2011 r.

Dokonany wybór segmentów rynku żywnościowego podyktowany był zmiana-
mi zachodzącymi w spożyciu produktów oferowanych przez badane branże, wysoką 
innowacyjnością produktów i opakowań jednostkowych na tych rynkach i znaczną 
liczbą podmiotów badanych branż w województwie wielkopolskim (przyczyniało 
się to do podniesienia efektywności procesu badawczego). Przeprowadzone badania 

2  Województwo Wielkopolskie należy do wiodących województw w zakresie innowacji produktowych i marketingo-
wych w kraju. Zob. Innowacyjność 2010, PARP, Warszawa 2010, s. 9-40. 
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przedsiębiorstw koncentrowały się na uwarunkowaniach i analizie procesu innowa-
cyjnego produktu, w artykule natomiast przedstawiono problemy dotyczące przesła-
nek wprowadzania i charakteru nowości produktowych, ich miejsca w portfelu pod-
miotu i przebiegu procesu innowacyjnego3.  

Podstawową przyczyną wprowadzania nowych produktów na rynek są wyma-
gania konsumentów, co potwierdza orientację na klienta wyraźnie odzwierciedloną 
w działaniach w zasadzie wszystkich wytwórców produktów. Drugą, znaczącą przy-
czyną działalności innowacyjnej jest silne oddziaływanie konkurencji, której dzia-
łania są również wyraźnym bodźcem do wdrażania innowacyjnych strategii przez 
wielu producentów. Potwierdzeniem znaczenia tych przesłanek są wyniki badań GUS 
i Eurostatu4. Zbliżone wyniki uzyskano w przypadku badania producentów artykułów 
żywnościowych wymienionych branż (tablica 1), w świetle których co piąte przedsię-
biorstwo deklarowało, że nowe produkty żywnościowe wprowadzane są w odpowie-
dzi na potrzeby klientów bądź działania konkurencji. W przypadku rynku żywnościo-
wego równie ważnym powodem wprowadzania innowacji są nowe trendy rynkowe, 
preferujące – ogólnie ujmując – „zdrowe odżywianie” (stąd w ofercie nowości tak 
duży udział produktów o charakterze prozdrowotnym). 

Tablica 1 
Przyczyny wprowadzania innowacji produktowych na rynek (w %)

Wyszczególnienie Ogółem
Branża

piekarsko-
-cukiernicza

mleczar-
ska mięsna

Wymagania konsumentów 23,3 24,6 18,5 23,6
Konkurencja wprowadza nowe produkty 22,1 24,6 16,0 20,8
Pojawiające się nowe trendy rynkowe 20,2 21,3 21,0 19,8
Unowocześniamy/uzupełniamy/modyfikujemy 
portfel

 
12,0

 
12,3

 
11,1

 
10,4

Znaleźliśmy niszę rynkową 5,5 1,4 13,6 6,6
Własne przemyślenia menedżerów sprzedaży 5,0 4,7 7,4 3,8
Wymagania detalicznych sieci handlowych 5,0 5,2 2,5 7,5
Nasz dział badań uważa, że należy wprowadzić 
nowy produkt

 
2,4

 
2,4

 
2,5

 
2,8

Przeprowadzone badania rynkowe wskazują,  
że należy wprowadzić nowy produkt

 
2,4

 
1,9

 
4,9

 
1,9

Źródło: Badania własne.

3  Por. Komercjalizacja produktów żywnościowych, red. nauk. B. Sojkin, PWE, Warszawa 2012, s. 155-167.
4  Innowacyjność 2010, op. cit., s. 60-61.
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Co ósmy badany podmiot (12%) wskazywał, że pojawienie się nowego produktu 
jest wynikiem unowocześniania, modyfkacji bądź uzupełniania oferty produktowej. 
Analizując przesłanki podejmowania działań w zakresie wprowadzania nowości na ry-
nek przez producentów żywności, można dostrzec zróżnicowane deklaracje menedże-
rów ze względu na badaną branżę, wielkość przedsiębiorstwa oraz skalę działalności. 
Wymagania konsumentów w największym stopniu determinują podejście innowacyjne 
szczególnie w branży piekarsko- cukierniczej oraz mięsnej. W branży przetworów mle-
czarskich w większym stopniu wprowadzenie nowości wynika z analizy obserwowa-
nych trendów rynkowych. Również konkurencja silnie wpływa na działania producen-
tów pieczywa, zaś producenci przetworów nabiałowych w większym stopniu uważają, 
że wprowadzają nowości otwierające rynek niszowy. Z kolei małe przedsiębiorstwa 
realizują procesy innowacji produktowej ze względu na wymagania konsumentów i po-
jawiające się nowe trendy rynkowe, zaś duże koncerny żywnościowe zdecydowanie 
częściej podejmują działania na podstawie oceny działań konkurencji. 

Dostrzegany i potwierdzany wieloma badaniami tradycjonalizm i konserwatyzm 
w zachowaniach konsumentów5 powoduje, że strategie innowacji produktowych na 
rynku produktów żywnościowych muszą być starannie przemyślane i zaplanowane (ta-
blica 2). Realizowane strategie rozwoju nowego produktu skoncentrowane są na dwóch 
wymiarach działań (ponad 2/5 deklaracji). Producenci starają się kształtować swoją 
ofertą postrzeganie nowości przez konsumentów i wprowadzają na rynek zarówno pro-
dukty nowe w swojej dotychczasowej działalności, jak i nowe odmiany istniejącego 
w ofercie produktu żywnościowego, zmieniając jego recepturę bądź skład. Interesujący 
jest fakt, że co ósme badane przedsiębiorstwo (12,6%) deklaruje, iż nowy produkt na 
nowo definiuje potrzeby konsumenckie i zaspokaja „nową potrzebę”. Wydaje się jed-
nak, że jest to nadinterpretacja podejmowanych działań innowacyjnych przez produ-
centów. Należy podkreślić, że prawie 13% badanych przedsiębiorstw rynku żywnościo-
wego wskazało jako innowacyjne działania w obszarze opakowań swoich produktów. 
Ciekawe jest równie marginalne traktowanie działań typowo marketingowych, takich 
jak zmiany w pozycjonowania produktu (w powiązaniu ze zmianą komunikacji) czy 
w obszarze nowych metod sprzedaży. Podejmowane działania w zakresie charakteru in-
nowacji produktowych bardzo wyraźnie rożnicują branżę, w jakiej działa przedsiębior-
stwo. Nowy produkt, stanowiący nową ofertą dla firmy, najczęściej realizowany jest 
w ramach strategii przedsiębiorstw na rynku piekarniczo-cukierniczym, co niewątpli-
wie wiąże się ze względną łatwością jego przygotowania. Z kolei na rynku przetworów 
mleczarskich relatywnie częściej modyfikuje się opakowania w ramach działalności 
innowacyjnej, zaś innowacje na rynku mięsnym skupiają się na wprowadzaniu pro-
duktów o nowej recepturze lub składzie. Interesujące są wyniki dotyczące wymiarów 
innowacyjności rozpatrywane z punktu widzenia wielkości firmy pod względem za-

5  Por. T. Olejniczak, B. Sojkin, Tradycjonalizm postaw konsumenckich na rynku żywności (w:) Konsument 
w Unii Europejskiej - podobieństwa i różnice, red. Z. Kędzior, R. Wolny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach, Katowice 2010, s. 77-92; K. Mazurek-Łopacińska, Zachowania konsumentów wobec nowych produk-
tów (w świetle wyników badań ankietowych), „Gospodarka Narodowa” 2003, nr 1-2, s. 60-67. 
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trudnienia – w dużych przedsiębiorstwach rynku żywnościowego częściej realizowane 
są strategie wprowadzania nowości absolutnej dla firmy (zapewne dzięki większej swo-
bodzie finansowej czy posiadanemu zasobowi intelektualnemu).

Tablica 2 
Charakter nowości produktowych wprowadzanych na rynek (w %)

Wyszczególnienie Ogółem
Branża

piekarsko-
-cukiernicza 

mleczar-
ska mięsna

Całkowicie nowy produkt dla firmy 21,4 25,6 17,7 17,6
Nowa receptura/skład 20,4 24,2 8,9 24,1
Zaspokojenie nowej potrzeby 12,6 13,0 10,1 15,7
Zmiana technologii wytwarzania 7,3 6,8 10,1 6,5
Modyfikacja opakowania 7,0 3,4 16,5 6,5
Dostosowanie/dopasowanie do kanału dystrybucji 5,8 4,8 10,1 5,6
Nowe opakowanie 5,6 2,9 12,7 4,6
Całkowicie nowy produkt na rynku 4,4 4,8 3,8 2,8
Zmieniliśmy kalkulację cenową – nowy segment 
cenowy

 
4,1

 
3,9

 
1,3

 
6,5

Zmieniona istota produktu - składniki 4,1 4,8 1,3 5,6
Zwiększenie masy produktu – więcej za tę samą 
cenę

 
3,6

 
3,9

 
2,5

 
1,9

Nowe rozwiązania sprzedażowe 2,2 1,4 3,8 0,9
Nowe pozycjonowanie = nowa komunikacja 0,7 0,0 0,0 0,9
Nowy wariant produktu 0,2 0,5 0,0 0,9

Źródło: Badania własne.

Przeprowadzone badania pokazują niewielki, lecz systematyczny wzrost aktyw-
ności innowacyjnej, której odzwierciedleniem jest liczba nowości produktowych 
obecnych w ofercie producentów żywności (tablica 3). O ile w 2008 r. przedsiębior-
stwa wprowadzały na rynek średnio pięć nowych produktów, to w 2010 r. ich liczba 
zbliżyła się do sześciu. Najwięcej nowych produktów pojawiło się w branży mięsnej 
oraz piekarsko-cukierniczej, zaś najmniej wprowadzały podmioty branży mleczar-
skiej (średnio 3 rocznie). 

Uzyskane wyniki badań są zbieżne w przypadku każdej z branż z wynikami badań 
przeprowadzonych w 2011 r. przez TNS Pentor na próbie 400 przedsiębiorstw prze-
twórstwa rolno-spożywczego6.

6  Por. A. Rogut, B. Piasecki, Potencjał absorpcyjny firm, Żywność i żywienie – wizja rozwoju polskiego sektora spo-
żywczego, SWSPiZ, Łodź 2011, s. 67-74.
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Tablica 3 
Liczba wprowadzanych nowości produktowych  

w latach 2008-2010 (średnia)

Liczba nowych produktów/lata 2008 2009 2010

Ogółem branże 5,08 5,43 5,66
Piekarsko-cukiernicza 5,27 5,69 5,95
Mleczarska 2,81 3,23 3,14
Mięsna 6,23 6,45 6,81

Źródło: Badania własne.

Jeśli ocenę uzupełnimy dodatkowo o udział procentowy nowości w portfelu 
produktowym, to wyniki badań pokazują, że innowacyjne produkty mają stosunko-
wo niewielki udział w portfelu produktów producentów żywności badanych branż  
(tablica 4). Średnio w 2/3 podmiotów stanowią one do 10% portfela produktowego. 
Najwyższy udział nowości w portfelu mają przedsiębiorstwa rynku mięsnego, gdzie 
1/4 badanych podmiotów deklaruje udział wyższy niż 20%. Z kolei najniższy w bran-
ży mleczarskiej, prawie 90% badanych podmiotów tej branży deklarowało udział do 
10%. Pamiętając jednak o tym, że w Polsce produkcja sprzedana wyrobów nowych 
lub istotnie ulepszonych wprowadzonych na rynek w branży artykułów spożywczych 
stanowiła średnio 4,9% sprzedaży ogółem przedsiębiorstw tej branży, wyniki uzyska-
ne w badaniach nie powinny budzić wątpliwości7.

Tablica 4 
Udział nowości w portfelu produktowym (w %)

Udział Ogółem
Branża

piekarsko-
-cukiernicza

mleczar-
ska mięsna

0 6,5 2,8 11,5 8,3
1 – 10 61,9 64,8 76,9 50,0
11 – 20 17,3 21,1 7,7 16,7
21 – 30 7,2 5,6 3,8 13,9
powyżej 31 7,2 5,6 0,0 11,1

Źródło: Badania własne.

7  Por. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, GUS – Urząd Statystyczny w Szczecinie, 
„Informacje i Opracowania Statystyczne”, Warszawa 2012, s. 67.
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Sukces nowego produktu bez względu na stosowaną technikę jego pomiaru zależy 
w znacznej mierze od właściwie przygotowanego i zrealizowanego procesu rozwoju 
innowacji produktowej. W klasycznym podejściu siedmioetapowym na proces roz-
woju nowego produktu składają się  działania i decyzje obejmujące: poszukiwanie 
idei/pomysłu nowego produktu, przesiewanie idei/pomysłu, opracowanie i testowa-
nie koncepcji nowego produktu, analiza ekonomiczno-finansowa koncepcji nowego 
produktu, przygotowanie i testowanie prototypu lub serii próbnej nowego produktu, 
testy marketingowe nowego produktu, komercjalizacja nowego produktu, zwieńczo-
na wprowadzeniem na rynek. Zadania realizowane w badanych przedsiębiorstwach 
można uznać za odmienne od tradycyjnie wskazywanego procesu rozwoju nowych 
produktów. Menedżerowie przedsiębiorstw rynku żywności kładą głównie nacisk na 
podejście analityczne – dokładne rozpoznanie zachowań konsumentów oraz ocenę 
pomysłu wraz z jego weryfikacją (tablica 5). Istotne miejsce w opinii badanych pod-
miotów zajmują kwestie związane z generowaniem przyszłych przychodów przez 
nowy produkt, a więc analiza ekonomiczna podejmowanego przedsięwzięcia i pro-
blemy strategii cenowej. Konsumenci żywności przywiązują wagę do cen produktów 

Tablica 5 
Zadania realizowane podczas procesu wprowadzania nowości  

na rynek (w %)

Wyszczególnienie Ogółem
Branża

piekarsko-
-cukiernicza

mleczar-
ska mięsna

Analiza rynkowe – co wiedzą potencjalni nabywcy 26,7 25,7 29,4 26,4

Pomysł i jego weryfikacja 18,2 19,3 20,6 16,5

Strategia cenowa 14,3 15,5 7,4 18,7

Analiza ekonomiczna pomysłu 12,4 11,8 10,3 15,4

Organizacja dystrybucji i sprzedaży 6,6 5,9 10,3 4,4

Strategia wprowadzania produktu 5,5 4,8 7,4 3,3

Przygotowanie ostatecznej propozycji 4,1 4,8 1,5 3,3

Testowanie prototypu rozwiązania 3,9 3,7 4,4 4,4

Przygotowanie kampanii reklamowej 3,9 3,7 7,4 1,1

Przygotowanie prototypu propozycji 3,6 3,7 1,5 5,5

Strategia produktu pozycjonowanie 0,3 0,5 0,0 0,0

Dywersyfikacja asortymentu 0,3 0,0 0,0 1,1

Poprawa jakości produktu – bez konserwantów 0,3 0,5 0,0 0,0

Źródło: Badania własne.
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żywnościowych, dlatego jest to ważny aspekt procesu innowacyjnego, wpływający na 
konkurencyjność produktu. Pewnym zaskoczeniem jest niewielkie znaczenie w pro-
cesie rozwoju nowych produktów przypisywane organizacji dystrybucji i sprzedaży 
nowości (jedynie 6% badanych przedsiębiorstw podejmuje zadania w tym zakresie). 
Przyczyną tego jest przypuszczalnie kierowanie innowacji produktowych w znacznej 
mierze do dotychczasowych kanałów sprzedaży (na rynku piekarsko-cukierniczym 
i mięsnym dominują podmioty posiadające własne punkty sprzedaży). Należy to wy-
raźnie pokreślić, bowiem obserwacja rynku wskazuje, że przedsiębiorstwa innych 
branż rynku żywnościowego przywiązują zdecydowanie większe znaczenie do opra-
cowania procesów dystrybucji i sprzedaży nowych produktów. 

Istotne znaczenie dla efektów całego procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie 
ma kwestia przebiegu procesu decyzyjnego i odpowiedzialności za ostateczne wpro-
wadzanie innowacji (tablica 6). W przypadku badanych branż produktów żywnościo-
wych na rynku funkcjonuje dużo małych i średnich podmiotów o bardzo zróżnico-
wanym zasięgu oddziaływania. Powyższa sytuacja rynkowa powoduje, że w przeszło 
60% badanych przedsiębiorstw decyzje o procesie wprowadzania nowości na rynek 
podejmowane są przez zarząd lub właścicieli. Jedynie w przedsiębiorstwach dużych 
(zatrudniających powyżej 50 osób) i realizujących obsługę rynku krajowego i mię-
dzynarodowego częściej uprawnienia decyzyjne ma dział marketingu (w branży mle-
czarskiej również handlowy). Należy podkreślić, że stosunkowo rzadko ostateczną 
decyzję podejmie zespół projektowy/oceniający (tylko w co dziesiątym przedsiębior-
stwie branży mleczarskiej) bądź kierownik produkcji.

Tablica 6 
Odpowiedzialność za proces wprowadzania innowacji (w %)

Wyszczególnienie Ogółem
Branża

piekarsko-
-cukiernicza

mleczar-
ska mięsna

Zarząd/właściciele 62,4 72,5 38,5 66,7

Dział marketingu 9,2 7,5 15,4 6,7

Dział handlowy 5,8 1,3 12,8 6,7

Menedżer produktu/marki 5,8 3,8 5,1 8,9

Dział sprzedaży 5,2 5,0 7,7 4,4

Zespół oceniający/projektujący 4,6 2,5 10,3 4,4

Kierownik produkcji/ technolog 4,0 5,0 5,1 2,2

Własny dział badań 2,9 2,5 5,1 0,0

Projektowa firma zewnętrzna 0,0 0,0 0,0 0,0

Źródło: Badania własne.
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Podstawową przesłanką innowacyjności przedsiębiorstw na rynku produktów 
żywnościowych powinno być dążenie do opracowywania i wprowadzania na ry-
nek produktów stanowiących odpowiedź podmiotów na zidentyfikowane potrzeby 
i oczekiwania konsumentów oraz odzwierciedlających ich preferencje (tablica 7). 
Badania potwierdzają, że dla 98%  przedsiębiorstw oczekiwania konsumentów to 
istotny czynnik przesądzający o momencie wprowadzenia innowacji produktowej na 
rynek. Fakt ten potwierdza również wartość średnia wagi czynnika. 

Tablica 7 
Czynniki decydujące o momencie wprowadzenia nowego produktu na rynek 

(wartości średnie)

Czynnik decydujący o momencie 
wprowadzenia nowego produktu Ogółem

Branża

piekarsko-
-cukiernicza

mleczar-
ska mięsna 

Oczekiwania konsumentów 1,30 1,26 1,28 1,39

Koniunktura na rynku 1,91 1,96 1,81 1,92

Możliwości firmy (finanse, kadry, umowy) 1,96 1,89 1,96 2,08

Działania innowacyjne konkurencji 1,99 1,91 2,19 2,00

Opinia przedstawicieli handlowych/sprzedawców 2,06 2,02 2,19 2,03

Sezonowość sprzedaży 2,13 2,19 2,15 2,00

Plan marketingowy 2,46 2,58 2,12 2,47

Negocjacje z sieciami handlowymi/sklepami 2,69 2,86 2,23 2,72

Strategia komunikacji 2,69 2,85 2,32 2,66

Źródło: Badania własne. Skala ocen 1 – bardzo istotny; 5 – nieistotny.

Kolejnymi determinantami wprowadzania są koniunktura rynkowa, możliwości 
firmy i działalność konkurencji. Znaczenie koniunktury rynkowej jako determinan-
ty momentu wprowadzania produktu na rynek wynika zapewne z faktu jej dużego 
wpływu na kształtowanie zarówno sfery podaży, jak i popytu. Ważne jest korzystanie 
z opinii przedstawicieli handlowych/sprzedawców. Pewnym zaskoczeniem jest nato-
miast stosunkowo niewielkie znaczenie sieci handlowych bądź sklepów w procesie 
komercjalizacji nowych produktów żywnościowych. Jedynie co druga firma dekla-
rowała, że negocjuje moment wprowadzenia innowacji do portfela produktowego 
z podmiotami odpowiedzialnymi za sprzedaż. Należy jednak pamiętać, że wiele pod-
miotów w badanych branżach dysponuje korporacyjnymi bądź administrowanymi 
kanałami dystrybucji i w związku z tym samodzielnie może weryfikować terminy 
wprowadzenia. 
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Podsumowując, zarysowane wybrane aspekty innowacyjności produktowej 
przedsiębiorstw branży żywnościowej nie wyczerpują całego spektrum zagadnień, 
problemów i uwarunkowań wynikających z realizowanego przez nie procesu rozwo-
ju i wprowadzania nowych produktów. Przedstawione rezultaty badań rynkowych 
wskazują na ważne determinanty wprowadzania innowacji rynkowych w branży 
żywnościowej, poziom ich realizacji w wybranych branżach oraz zakres i odpo-
wiedzialność za realizację procesu innowacyjnego. Uświadamiają, że współcześnie 
otwarte i zglobalizowane rynki żywnościowe narzucają przedsiębiorstwom realiza-
cję procesów innowacyjnych skoncentrowanych na produkcie jako warunku konku-
rencyjności, perspektywy strategicznej i akceptacji przez innych uczestników rynku 
(głównie pośredników handlowych i konsumentów). 
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Streszczenie

Rynek produktów żywnościowych to miejsce gruntownych przemian, które  z jed-
nej strony dostrzegane są w zachowaniach konsumentów odzwierciedlonych przez: 
wyraźną stabilizację poziomu spożycia wielu podstawowych artykułów, wzrost 
spożycia nowych kategorii produktów (żywność wygodna czy funkcjonalna) oraz 
wyraźny trend wzrostu znaczenia jakości spożywanych produktów żywnościowych. 
Z drugiej strony przemiany uwidoczniły się w innowacyjności produktowej i mar-
ketingowej uczestników strony podażowej rynku w formie rozszerzenia i pogłębie-
nia oferty rynkowej adresowanej do różnych grup konsumentów oraz dynamicznego 
rozwoju różnych form dystrybucji. W rezultacie celem jest nie tylko zaspokojenie 
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bieżących oczekiwań i potrzeb żywnościowych uczestników rynku, ale również 
poszukiwanie nowych możliwości i perspektyw rozwoju rynku i aktywności jego 
uczestników.

Słowa kluczowe: Innowacja produktowa, proces wprowadzania innowacji pro-
duktowych, rodzaje nowości produktowych, determinanty wprowadzania pro-
duktu

Kody JEL: D12, D41, E66, 031

Summary

The market for food products is a place of radical changes, which, on the one 
hand, can be seen in consumer’s behaviour reflected by a clear stabilisation of the 
level of consumption of many basic articles, growth of consumption of new catego-
ries of products (convenient or functional foods) and a clear trend of growth of the im-
portance of quality of food products being consumed. On the other hand, the changes 
are seen in product and marketing innovativeness of participants of the supply side of 
the market in the form of extension and deepening of the market offer addressed to 
various groups of consumers and the dynamic development of various forms of distri-
bution. In result, the objective is not only satisfaction of the current food expectations 
and needs of the market players but also seek for new opportunities and perspectives 
of development of the market and activity of its players.

Key words: product innovation, process of introduction of product innovation, types 
of product novelties, product introduction determinants 
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