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INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEMYSŁU
SPOŻYWCZEGO W POLSCE1
Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę działalności innowacyjnej w polskich przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. W badanych latach najwyższym odsetkiem przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje (dla wszystkich rodzajów innowacji z wyjątkiem
innowacji marketingowych), charakteryzował się przemysł tytoniowy, a najniższym cechowała się produkcja artykułów spożywczych. Analiza wykazała niski poziom udziału przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie
ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem. Oznacza to, że działalność innowacyjna
badanych przedsiębiorstw nie ma dużego odzwierciedlenia w wynikach finansowych tych
przedsiębiorstw.
Słowa kluczowe: innowacyjność, rodzaje innowacji, przemysł spożywczy, podręcznik Oslo.
DOI: 10.15611/pn.2014.361.28

1. Wstęp
Do podstawowych źródeł konkurencyjności polskiego sektora żywnościowego
zaliczyć należy przewagi cenowe, które zostały zachowane, pomimo procesu konwergencji cen. Przewagi cenowe polskich producentów żywności będą się jednak zmniejszać, dlatego też niezbędna jest realizacja takich przedsięwzięć, które
sprzyjają tworzeniu trwałej przewagi nad konkurentami. Jednym z czynników,
w oparciu o który budowana być może przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego, jest innowacyjność. Wprowadzanie innowacji jest ważnym elementem, pozwalającym przedsiębiorstwu dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia. Innowacje decydują o tempie i kierunkach rozwoju
przedsiębiorstwa.

Projekt sfinansowany ze środków finansowych Narodowego Centrum Nauki, grant nr 2011/01/B/
HS4/06302, pt. „Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego w Polsce”.
1

282

Dariusz Żmija

2. Cel i metodyka badań
Podstawowym celem artykułu jest zaprezentowanie zagadnień związanych z działalnością innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, a także przedstawienie
wybranych jej efektów. W pracy zaprezentowano odsetek przedsiębiorstw przemysłu
spożywczego, które w badanych latach wprowadziły innowacje. Efekty działalności innowacyjnej zobrazowane zostały przy wykorzystaniu wskaźnika udziału przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprzedaży produktów nowych
lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem, a także w oparciu
o wyniki badań przeprowadzonych w ramach grantu badawczego nr 2011/01/B/
HS4/06302 pt. „Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce”.
W związku z ograniczoną dostępnością danych i ze sposobem gromadzenia danych
przez GUS w analizie wykorzystano dane publikowane dla lat 2009-2012 w przypadku
innowacji produktowych i procesowych oraz dla lat 2008-2012 w przypadku innowacji organizacyjnych i marketingowych. Zgodnie z metodologią GUS badana populacja
obejmowała przedsiębiorstwa, w których prowadzono działalność o wymaganym profilu oraz w których pracowało więcej niż 9 osób, przy czym w 2010 r. badania prowadzone były na pełnej zbiorowości podmiotów spełniających powyższe warunki, natomiast w latach 2011 i 2012 na pełnej populacji przedsiębiorstw o liczbie pracujących
50 i więcej osób oraz próbie pozostałych przedsiębiorstw wynoszącej 25% populacji.
Do przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zaliczono przedsiębiorstwa produkujące
artykuły spożywcze, napoje oraz wyroby tytoniowe.

3. Charakterystyka poziomu innowacyjności przedsiębiorstw
przemysłu spożywczego w Polsce
Pojęcie innowacji jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania, ponieważ działania
o charakterze innowacyjnym2 są postrzegane różnorako. W badaniach nad innowacyjnością przedsiębiorstw bardzo często wykorzystywany jest wzorzec zaprezentowany w „Podręczniku Oslo – zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących
innowacji”, który opracowany został przez Organizację Współpracy Gospodarczej
i Rozwoju (OECD) oraz Eurostat. Wzorzec ten wykorzystywany jest również w badaniach statystycznych działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
prowadzonych przez GUS3. Podręcznik Oslo jest najbardziej znaczącym w skali
międzynarodowej zasobem wskazówek dotyczących gromadzenia i użytkowania
danych na temat działalności innowacyjnej w przemyśle. Zgodnie z nim innowa2
Przegląd definicji pojęcia innowacji przeprowadzili K. Firlej, A. Makarska w artykule pt. Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranae Universitatis
Technologiae Stetinensis, 2012, Oeconomica 297 (68), s. 37-46.
3
D. Żmija, Innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce,
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XV, zeszyt 3, Warszawa – Poznań – Rzeszów 2013, s. 403.
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cja to „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub
usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem”4. Minimalnym wymaganiem zaistnienia innowacji jest to aby, produkt, proces,
metoda organizacyjna lub marketingowa były nowe lub znacząco udoskonalone dla
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że produkty, procesy i metody mogą być opracowane
przez przedsiębiorstwo po raz pierwszy lub też zaadaptowane od innych przedsiębiorstw lub podmiotów. Działalność innowacyjna (innovation activities) obejmuje
wszystkie działania o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym, które rzeczywiście prowadzą do wdrażania innowacji lub
mają w swoich zamiarach do nich prowadzić. Pierwsze wydanie Podręcznika Oslo
koncentrowało się przede wszystkim na innowacjach technologicznych w zakresie produktów i procesów (Technological Product and Process Innovations – TPP)
w sektorach produkcyjnych, a wydanie drugie obejmowało między innymi poszerzenie tematyki o sektor usług. W związku z przekonaniem, że duża część innowacji
w sektorze usług nie znajduje wystarczającego odzwierciedlania w koncepcji TTP,
w następnym, trzecim, wydaniu wprowadzono dwa nowe typy innowacji: innowacje
organizacyjne i marketingowe.
Na rysunku 1 zaprezentowano odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które w badanych latach wprowadziły innowacje produktowe i/lub procesowe.

Rys. 1. Odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które wprowadziły innowacje produktowe
i/lub procesowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS,
Warszawa 2013.
4
Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, wyd. trzecie, s. 48, http://www.nauka.gov.pl [14.02.2014].
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W latach 2010-2012 najwyższy odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje produktowe wystąpił wśród przedsiębiorstw produkujących wyroby tytoniowe
(20%), chociaż zauważyć można wyraźny jego spadek w porównaniu z latami 2009-2011, kiedy to wynosił 33,3%. Nieco niższy zanotowano wśród przedsiębiorstw
produkujących napoje, chociaż odsetek tych przedsiębiorstw wzrósł w latach 2010-2012 do poziomu 19,4% w porównaniu z latami 2009-2011, kiedy to wynosił
18,9%. Najniższy odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które wprowadziły w badanych latach innowacje produktowe, wystąpił wśród przedsiębiorstw
produkujących artykuły spożywcze, ale i tutaj nastąpił jego wzrost, z 7,5% w latach
2009-2011 do 9,0% w latach 2010-2012.
W latach 2010-2012 najwyższym odsetkiem przedsiębiorstw wdrażających innowacje procesowe charakteryzowała się branża tytoniowa, chociaż w tym przypadku w latach 2010-2012 nastąpił wzrost odsetka tego typu przedsiębiorstw w porównaniu z latami 2009-2011. Podobne tendencje można zaobserwować wśród
przedsiębiorstw produkujących napoje i artykuły spożywcze, dla których odsetek
firm wprowadzających innowacje procesowe był wyższy w latach 2010-2012 niż
w latach 2009-2011.
Analizując udział przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w ogóle przedsiębiorstw przemysłu spożywczego zauważyć
należy, że zmniejszył się on w latach 2010-2012 w stosunku do lat 2009-2012 dla
prawie wszystkich badanych sektorów przemysłu spożywczego. W latach 2010-2012 najwyższym poziomem innowacyjności produktowej i procesowej charakteryzowały się nadal przedsiębiorstwa produkujące wyroby tytoniowe oraz produkujące napoje, ale zanotowały one spadek tego typu innowacyjności w porównaniu
z okresem 2009-2011. Odsetek przedsiębiorstw innowacyjnych w zakresie innowacji produktowych i procesowych w ogóle przedsiębiorstw w latach 2010-2012 najniższy był wśród przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze, ale poziom
innowacyjności tych przedsiębiorstw zwiększył się z 4,0% w latach 2009-2011 do
4,7% w latach 2010-2012.
Na rysunku 2 zaprezentowano odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które w badanych latach wprowadziły innowacje organizacyjne.
Analizując innowacyjność organizacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, stwierdzić należy, że w latach 2010-2012 z punktu widzenia odsetka przedsiębiorstw, które wdrożyły tego typu rozwiązania innowacyjne, najbardziej aktywne były przedsiębiorstwa produkujące wyroby tytoniowe. Odsetek przedsiębiorstw
wdrażających innowacje organizacyjne wyniósł dla nich 40,0%. W przedsiębiorstwach produkujących napoje wyniósł on jedynie 23,5%, zaś najmniejszy notowano
w odniesieniu do produkcji artykułów spożywczych – 6,2%. W latach 2010-2012
w porównaniu z okresem 2009-2011 odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wprowadzających innowacje organizacyjne zwiększył się w ramach wszystkich
badanych sektorów przemysłu spożywczego.
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Rys. 2. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które wprowadziły innowacje organizacyjne
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS,
Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje
i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2013.

Rysunek 3 prezentuje odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które
w badanych latach wprowadziły innowacje marketingowe.

Rys. 3. Przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego, które wprowadziły innowacje marketingowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS,
Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje
i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2013.

Z punktu widzenia innowacyjności marketingowej w latach 2010-2012 przodowały przedsiębiorstwa produkujące napoje – 27,6% spośród nich wprowadziło tego
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rodzaju innowacje. Dla producentów artykułów spożywczych odsetek ten wyniósł
10,9%, a dla branży tytoniowej – 10%. W porównaniu z latami 2009-2011 zauważyć
można wyraźny spadek odsetka przedsiębiorstw wdrażających innowacje marketingowe wśród przedsiębiorstw produkujących wyroby tytoniowe oraz wzrost w pozostałych badanych branżach. Porównując natomiast odsetek przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wdrażających innowacje marketingowe w latach 2010-2012 do
lat 2008-2010, zauważyć można jego spadek wśród przedsiębiorstw produkujących
artykuły spożywcze oraz wyroby tytoniowe oraz niezmieniony poziom dla przedsiębiorstw produkujących napoje.

4. Wybrane efekty innowacji wdrażanych przez przedsiębiorstwa
przemysłu spożywczego
Do oceny efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Podręcznik Oslo rekomenduje wskaźnik wyrażający udział w badanym roku przychodów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych, wprowadzonych na rynek w ciągu ostatnich trzech lat, w wartości przychodów ogółem. Wskaźnik ten informuje
o wpływie innowacji produktowych na ogólną strukturę przychodów.
Tabela 1. Udział przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprzedaży produktów
nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem w latach 2010-2012
Wyszczególnienie

2010

2011

Produkcja artykułów
spożywczych

2012

4,9%

3,9%

2,8%

Produkcja napojów

6,2%

7,8%

9,2%

Produkcja wyrobów
tytoniowych

24,7%

9,5%

11,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010. Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Informacje i Opracowania Statystyczne, GUS,
Warszawa 2012; Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2010-2012, Informacje
i Opracowania Statystyczne, GUS, Warszawa 2013.

W badanych latach zaobserwować można stały spadek udziału przychodów
przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem (wyniósł on
2,1% w roku 2012 w porównaniu z rokiem 2010) oraz ciągły jego wzrost dla przedsiębiorstw produkujących napoje (3% w analogicznym okresie). W badanym okresie
najwyższy udział przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem
miał miejsce w roku 2010 dla przedsiębiorstw produkujących wyroby tytoniowe,
jednak udział ten spadł do 9,5% w 2011 roku, a następnie wzrósł jedynie do 11,7%.
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Dokładniejszy wpływ wdrażanych innowacji (produktowych, procesowych,
organizacyjnych, marketingowych) na działalność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce określony został w toku badań przeprowadzonych na reprezentatywnej grupie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce5. Na rysunku 4
zaprezentowano wyniki odpowiedzi respondentów odnośnie do efektów innowacji
(produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych), które wystąpiły
w latach 2007-2011 w badanych przedsiębiorstwach.

Rys. 4. Efekty wprowadzanych innowacji deklarowanych przez badane przedsiębiorstwa przemysłu
spożywczego w Polsce w latach 2007-2011 (% odpowiedzi)
Źródło: badania przeprowadzone w ramach grantu nr 2011/01/B/HS4/06302.

Badania przeprowadzone w ramach grantu badawczego nr 2011/01/B/HS4/06302 pt. „Transfer
wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
w Polsce”.
5
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Zdecydowana większość przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, które wdrożyły innowacje, obserwuje ich pozytywne efekty. Biorąc pod uwagę oceny 4, 5 i 6,
które świadczą o wystąpieniu pozytywnego efektu w związku z wdrożeniem innowacji, stwierdzić należy, że najwięcej przedsiębiorstw, bo aż 70,3%, wskazało, że
pozytywnym efektem wdrożenia innowacji w ich firmie jest podniesienie poziomu
satysfakcji klientów, następnie wzrost wydajności (68,4%), zwiększenie asortymentu produktów (59,9%), wejście na nowe rynki (57,8%), a także wzrost poziomu innowacyjności produktów i usług (55%). Najmniej respondentów uznało, że innowacje przyczyniły się do szybszej adaptacji do zmian w otoczeniu przedsiębiorstwa
(37,5%) oraz do rozwoju kapitału ludzkiego (40,5%). W opinii największej liczby
badanych przedsiębiorstw (suma ocen 0, 1, 2) innowacje nie miały wpływu na rozwój kapitału ludzkiego (33,2%) oraz redukcję kosztów (32%).

5. Podsumowanie i wnioski
O rozwoju przedsiębiorstw, a także ich pozycji rynkowej oraz konkurencyjności,
obok czynników związanych z ceną i jakością, decydują również działania innowacyjne. Biorąc pod uwagę odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje,
stwierdzić należy, że największą innowacyjnością w badanych latach dla wszystkich
rodzajów innowacji z wyjątkiem innowacji marketingowych charakteryzowały się
przedsiębiorstwa produkujące wyroby tytoniowe. Niższy poziom innowacyjności
w przekroju poszczególnych rodzajów innowacji notowały przedsiębiorstwa produkujące napoje. Najmniej korzystnie na tym tle prezentowały się przedsiębiorstwa
produkujące artykuły spożywcze, które w przekroju poszczególnych rodzajów innowacji charakteryzowały się najniższym odsetkiem przedsiębiorstw wdrażających
innowacje.
Zauważyć jednak należy, że zgodnie z danymi z Rocznika Statystycznego Przemysłu z 2013 roku w 2012 roku działalność gospodarczą prowadziło 15 197 podmiotów produkujących artykuły spożywcze, 529 podmiotów produkujących napoje
i tylko 26 podmiotów produkujących wyroby tytoniowe. Oznacza to, że najwyższy
odsetek przedsiębiorstw wdrażających innowacje w danym dziale nie jest równoznaczny z największą liczbą przedsiębiorstw je wdrażających. Fakt ten wynika ze
zróżnicowanej liczebności przedsiębiorstw w poszczególnych działach.
W latach 2010-2012 udział przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze
sprzedaży ogółem w poszczególnych sektorach przemysłu spożywczego kształtował
się na stosunkowo niskim poziomie. Najniższe wartości przybierał on dla przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze, a więc dla najliczniejszej zbiorowości
przedsiębiorstw i w całym badanym okresie wskaźnik ten miał tendencję malejącą.
Najwyższa wartość tego wskaźnika wystąpiła wśród przedsiębiorstw produkujących
wyroby tytoniowe, ale wskaźnik ten w ostatnim czasie wyraźnie się zmniejszył. Niski poziom udziału przychodów przedsiębiorstw przemysłu spożywczego ze sprze-
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daży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w przychodach ze sprzedaży ogółem oznacza, że działalność innowacyjna badanych przedsiębiorstw nie ma dużego
odzwierciedlenia w wynikach finansowych tych przedsiębiorstw.
Z badań wynika, że duża część przedsiębiorstw przemysłu spożywczego, która
wdrożyła innowacje, uważa, że innowacje zwiększyły poziom satysfakcji ich klientów, przyczyniły się do wzrostu ich wydajności, zwiększenia asortymentu produktów. Pozwoliły one także wejść przedsiębiorstwu na nowe rynki oraz przyczyniły się
do zwiększenia poziomu innowacyjności w obszarze produktów i usług. Zdaniem
największej liczby badanych innowacje nie miały natomiast wpływu na rozwój kapitału ludzkiego oraz redukcję kosztów w ich firmach.
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INNOVATIVE CHARACTER OF FOOD INDUSTRY COMPANIES
IN POLAND
Summary: The article presents an analysis of innovation activity in the Polish food industry
enterprises. In the studied period, tabacoo industry had the highest rate of companies that
introduced innovations (for all types of innovation, with the exception of marketing innovation) and food industry the lowest. The analysis showed low participation of revenue from
sales of new or significantly improved products in total sales revenue. This means that the
innovative activity of companies surveyed is not much reflected in the financial results of
these companies.
Keywords: innovation, types of innovation, food industry, Oslo Manual.

