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Rola innowacji miÚkkich wbbadaniach
innowacyjnoĂci przedsiÚbiorstw
z sektorów niskotechnologicznych
nabprzykïadzie sektora spoĝywczego
Magdalena Klimczuk-Kochañska*
Artykuï dotyczy problematyki innowacyjnoĂci podmiotów dziaïajÈcych wbsektorach niskich
technologii. PodjÚto wbnim rozwaĝania na temat przyczyn niskiej obecnoĂci przedsiÚbiorstw
zb takich sektorów wb statystykach dotyczÈcych innowacyjnoĂci. Przedstawiono podstawowe
definicje innowacji. Ukazano specyfikÚ sektora spoĝywczego jako jednego zb kluczowych
sektorów gospodarki Ăwiatowej. NastÚpnie przedstawiono sposoby wprowadzana innowacji
miÚkkich przez przedsiÚbiorstwa sektora spoĝywczego.
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The Role of the Soft Innovation in the Research of Low-Tech Sectors
on the Example of Food Industry
The study refers to the issue of innovation entities operating in the low-tech sectors. It discusses
the reasons for the low presence of companies from this kind of sectors in the statistics on
innovation. The article presents the basic definitions of innovation. It shows the specificity of
the food sector as one of the key sectors of the global economy. Next, reference is made to the
current distribution of innovations and the specifics of soft innovation are presented, including
an attempt to identify ways of soft innovations introduction by food businesses.
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1. Wprowadzenie
Sukces przedsiÚbiorstwa wymaga wprowadzania na rynek nowych produktów
ibusïug, które byïyby atrakcyjne dla potencjalnego odbiorcy. Oznacza to koniecznoĂÊ
podejmowania przez firmy dziaïañ wbzakresie opracowywania nowych produktów, procesów, wprowadzania zmian organizacyjnych czy marketingowych. PrzedsiÚbiorstwa
spoĝywcze czÚsto dokonujÈ zmian wbswojej
ofercie czy sposobie dziaïania, jednak sÈ
one na tyle maïe, ĝe nie dostrzegajÈ ich
statystyki majÈce na celu badanie innowacyjnoĂci róĝnych sektorów. Moĝna uznaÊ,
ĝe sposoby mierzenia innowacji wb sektorach tzw. niskotechnologicznych (ang. low
technology sectors) nie sÈ adekwatne do
ich specyfiki, gdyĝ skierowane sÈ raczej na
pomiar innowacyjnoĂci wb sektorach wysokotechnologicznych (ang. high technology),
na które najczÚĂciej zwrcajÈ uwagÚ zarówno
decydenci, jak ibbadacze. NiewÈtpliwie sektory takie dajÈ moĝliwoĂci wiÚkszego rozwoju technologii ib postÚpu technicznego.
Nie zmienia to jednak faktu, ĝe sektory
niskotechnologiczne, takie jak spoĝywczy,
sÈ równieĝ bardzo waĝne dla gospodarek
róĝnych krajów, ab ich poziom innowacyjnoĂci przekïada siÚ na konkurencyjnoĂÊ
ib ogólne powodzenie firm – producentów
na rynku.
W odniesieniu do powyĝszych rozwaĝañ
jako cel niniejszego opracowania przyjÚto
wykazanie, ĝe innowacje miÚkkie to waĝny
rodzajów innowacji prowadzonych przez
przedsiÚbiorstwa sektora spoĝywczego.
Zaprezentowano kolejno ogólne pojÚcie
innowacji ib ukazano specyfikÚ analizowanego sektora zb perspektywy moĝliwoĂci
prowadzenia dziaïalnoĂci innowacyjnej.
NastÚpnie omówiono koncepcjÚ innowacji miÚkkich (ang. soft innovations), jako
brakujÈcego elementu wb systemie analiz
poziomu innowacyjnoĂci wbsektorach niskotechnologicznych. Przeprowadzona analiza
moĝe staÊ siÚ przyczynkiem do dalszych
rozwaĝañ na temat stanu konkurencyjnoĂci
ib innowacyjnoĂci sektorów niskich technologii, nie tylko wbPolsce, Unii Europejskiej
(UE), lecz takĝebna Ăwiecie.

2. Innowacje – podstawowe pojÚcia
Niektórzy autorzy twierdzÈ, ĝe innowacje to wszystko, co jest postrzegane
przez czïowieka jako nowe – praktyka,
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rzecz – niezaleĝnie od obiektywnej nowoĂci (Rogers, 1983, s. 11). A.H. Van de Ven
(1986, s. 590–591) definiuje innowacje jako
rozwój nowych idei, ich przeksztaïcenie
ibwdroĝenie wbpraktyce.
Jak wynika zbliteratury przedmiotu, innowacja nie jest równoznaczna zb pomysïem
(wynalazkiem) (ang. invention). Zdaniem
C. Freemana (1982) pierwsze zbtych pojÚÊ
oznacza zmianÚ wynikajÈcÈ zb wprowadzenia nowoĂci, zaĂ drugie na opracowaniu
nowego urzÈdzenia czy procesu. P.b Senge
(1990) wskazaï na cechÚ innowacji, jakÈ jest
moĝliwoĂÊ powielania danej idei na znaczÈcÈ skalÚ. Natomiast przez wynalazek
rozumiaï ideÚ, która jest wynikiem badañ
podstawowych ibnie wyszïa poza mury laboratorium.
W drugim wydaniu PodrÚcznika Oslo
Manual zb 1997 roku, opracowanego
wb ramach Organizacji Wspóïpracy Gospodarczej ib Rozwoju (ang. Organization for
Economic Co-operation and Development,
OECD), pt. The measurement of scientific
and technological activities: Proposed guidelines for collecting and interpreting technological innovation data, za innowacje uznano
jedynie tzw. innowacje techniczne, czyli
nowe lub istotnie ulepszone produkty ibprocesy (OECD, 1997). Innowacje techniczne
czÚsto majÈ charakter radykalny (przeïomowy). K.B. Dahlin ibD.M. Behrens (2005)
uwaĝajÈ, ĝe radykalnoĂÊ innowacji wynika
zb technicznej istoty produktu. Ich zdaniem
innowacje radykalne to takie, które speïniajÈ
trzy obligatoryjne warunki: sÈ nowatorskie,
unikalne, abprzede wszystkim wywierajÈ znaczÈcy wpïyw na przyszïe technologie, gdyĝ
wyznaczajÈ kierunek ich rozwoju.
W kolejnej edycji PodrÚcznika Oslo
Manual zb 2005 roku wyróĝniono cztery
grupy innowacji: produktowe, procesowe
– skïadajÈce siÚ na innowacje techniczne
ib organizacyjne oraz marketingowe – stanowiÈce tzw. innowacje nietechniczne
(OECD,b2005). Zapisano przy tym, ĝe produkty, procesy ib metody sÈ innowacjami,
jeĂli sÈ nowe lub istotnie ulepszone przynajmniej zb punktu widzenia wdraĝajÈcego
je przedsiÚbiorstwa, czyli mogÈ byÊ to
rozwiÈzania nowe zarówno wb skali Ăwiata,
rynku, branĝy, jak ib przedsiÚbiorstwa.
Wspomniane tu zmiany wbprojekcie ib(lub)
konstrukcji produktów polegajÈ na zmianie
formy ibwyglÈdu produktów nie prowadzÈcej do zmiany ich cech funkcjonalnych ani
uĝytkowych (OECD, 2005, s. 52).
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Jak zauwaĝa C.M. Christensen (2010,
s.b21), innowacje takie poprawiajÈ efektywnoĂÊ dotychczasowych produktów, która
jest oceniana przez gïównych klientów na
duĝych rynkach. Ich ěródïem mogÈ byÊ
zarówno wïasne prace badawczo-rozwojowe (B+R), jak ibumiejÚtne wychwycenie
sygnaïów pïynÈcych zb rynku, na którym
uĝytkownicy dóbr ib usïug zgïaszajÈ swoje
oczekiwania ibpotrzeby poprzez dokonanie
zakupu lub rezygnacjÚ zbniego bÈděbwbdrodze badañ marketingowych. Zatem to wïaĂnie uĝytkownicy produktów ibprocesów sÈ
wspóïtwórcami tego typu innowacji (Freeman, 1968).
Powyĝszy podziaï wskazuje, ĝe innowacje to coĂ wiÚcej niĝ tylko dziaïalnoĂÊ
wysokotechnologiczna ib wiÈĝÈce siÚ zb niÈ
radykalne zmiany. NiezbÚdne jest wiÚc
uwzglÚdnienie wb analizach poziomu innowacyjnoĂci róĝnych sektorów, wb szerszym
zakresie innowacji nietechnicznych, mimo
ĝe zmiany te nie majÈ tak spektakularnego
przebiegu jak wspóïczeĂnie ma to miejsce
chociaĝby wb sektorze technologii informacyjno-komunikacyjnych (Heidenreich,
2009; Mendonça, 2014).

3. Specyfika dziaïalnoĂci
innowacyjnej wbsektorze
spoĝywczym
PrzeglÈd literatury zb zakresu innowacyjnoĂci wskazuje, ĝe zarówno badania
wbtym obszarze, jak ibrealizowana polityka
wb wielu krajach, wb bardzo silnym stopniu
skoncentrowane sÈ na sektorach wysokich
technologii ib opartych na wiedzy naukowej. Wielu badaczy krytykuje jednak takie
podejĂcie (Tödtling ibTrippl, 2005; Tunzelmann ibAcha, 2005; Hirsch-Kreinsen, 2008;
Hirsch-Kreisen, Jacobson 2008). TwierdzÈ,
ĝe tradycyjne sektory odgrywajÈ waĝnÈ
rolÚ we wspóïczesnej gospodarce ibzasadne
jest rzucenie nowego Ăwiatïa na dziaïania
wbnich zachodzÈce, wbtym równieĝ na wprowadzanie innowacji. Jak wynika zb badañ
T.b Sandvena i in. (2005, s.b 57), przedsiÚbiorstwa niskotechnologiczne wytwarzajÈ
nowe produkty ib procesy, które wpïywajÈ
wb wiÚkszym stopniu na wzrost ekonomiczny krajów OECD niĝ przemysïy wysokozaawansowane technologicznie. Wyniki
innych badañ pokazujÈ, ĝe ponad 50%
wszystkich innowacyjnych firm wb UE nie
realizuje dziaïalnoĂci badawczo-rozwojowej (B+R) (Som, 2012). Nasuwa siÚ zatem
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wniosek, ĝe nie moĝna lekcewaĝyÊ wagi
sektorów tzw. niskotechnologicznych przy
analizie innowacyjnoĂci krajów, regionów
czy przedsiÚbiorstw.
Sektor produkcji ĝywnoĂci jest prawdopodobnie jednym zb najstarszych przemysïów gospodarki na Ăwiecie. Naleĝy
do kluczowych sektorów ze wzglÚdu na
swojÈ strategicznÈ dziaïalnoĂÊ dla kaĝdego
kraju – dostarczenie ĝywnoĂci dla ludnoĂci.
Produkty, które wytwarzajÈ przedsiÚbiorstwa spoĝywcze, moĝna rozpatrywaÊ m.in.
wb kontekĂcie: podstawowych surowców,
które sÈ uĝywane do produkcji (w tym m.in.
miÚsa, ryb, owoców), funkcji produktów
(np. ĝywnoĂÊ funkcjonalna – ang. functional
food, nutraceutyki), poziomu nowoĂci produktów (np. „nowa” ĝywnoĂÊ – ang. novel
food, tradycyjna ĝywnoĂÊ) czy stosowanych
metod produkcji (np. organiczne, modyfikowane genetycznie). Jak wynika zbpowyĝszego, produkty sektora spoĝywczego mogÈ
mieÊ bardzo róĝny charakter. Niektóre
przedsiÚbiorstwa sektora stosujÈ tradycyjne
metody produkcji, które nieraz nawet nie
mogÈ zostaÊ wbĝadnym stopniu zmienione,
jeĂli producent chce otrzymaÊ odpowiednie oznakowanie swoich wyrobów (np.
chronione oznaczenie geograficzne). SÈ
teĝ producenci, którzy wytwarzajÈ wyroby
zb zastosowaniem innowacyjnych metod
opartych na badaniach naukowych (np.
ĝywnoĂÊ funkcjonalna). Generalnie jednak
sektor ten cechuje niski poziom technologii ib tak wïaĂnie jest klasyfikowany (Hirsch-Kreinsen ibin., 2006; Kirner ibin., 2009,
Mark-Herbert, 2004; Esposti ib in., 2007,
s. 44–45).
Taka sytuacja wbsektorze pozwala twierdziÊ, ĝe podmioty wbnim dziaïajÈce moĝna
podzieliÊ na dwie grupy ze wzglÚdu na
sposób transferu technologii niezbÚdnej
do wytwarzania innowacyjnych wyrobów.
Wedïug skali K. Pavitta (1984) wyróĝnia
siÚ firmy ob intensywnej skali produkcji
(ang. scale intensive) oraz naleĝÈce do podmiotów zdominowanych przez dostawców
technologii (ang. supplier dominated).
Wb pierwszych zb nich ěródïem innowacji
jest zorganizowana struktura podziaïu
zadañ, wb której tworzone sÈ czÚsto dziaïy
badawczo-rozwojowe. Podmioty takie same
projektujÈ, budujÈ ib zarzÈdzajÈ systemami
produkcji. Natomiast drugÈ grupÚ reprezentujÈ podmioty, które absorbujÈ technologie ucieleĂnione wb nabytych maszynach ib urzÈdzeniach. Transfer technologii
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zb zagranicy odbywa siÚ zb wykorzystaniem
mechanizmu importu dóbr kapitaïowych.
KorzyĂci zbtransferu polegajÈ na podniesieniu umiejÚtnoĂci zawodowych zwiÈzanych
zb pozyskaniem dostÚpu do nowej wiedzy.
Zatem podmioty te nie tworzÈ wïasnych
przewag innowacyjnych, ab raczej skupiajÈ
siÚ na ich pozyskaniu od dostawców ibczÚstym naĂladowaniu dziaïañ innych podmiotów.
Odnajduje to potwierdzenie wbwynikach
badañ Community Innovation Survey (CIS)
organizowanych przez KomisjÚ EuropejskÈ.
PokazujÈ one, ĝe szczególnie niskie jest
wykorzystanie patentów, jak równieĝ udziaï
wb obrocie nowymi produktami na rynku
przez podmioty sektora spoĝywczego (Eposti, 2009, s. 141–144; Ciliberti ibin., 2015).
Niski udziaï patentów moĝe wynikaÊ
przede wszystkim zb ogólnych trudnoĂci
stojÈcych na drodze podmiotów sektora
do uzyskania tego typu praw ochronnych
na produkty ĝywnoĂciowe, które sÈ czÚsto
oparte na recepturach (Leis ib in., 2011).
Okazuje siÚ bowiem, ĝe chociaĝ ĝywnoĂÊ
ib napoje, a takĝeb sposoby ich wytwarzania mogïyby podlegaÊ opatentowaniu, np.
produkty ob niskiej zawartoĂci tïuszczu lub
wyroby, które ze wzglÚdu na ksztaït lub
skïad majÈ widoczne zalety, to jednak
wiÚkszoĂÊ zb nich nie speïnia kryteriów,
jakim podlegajÈ produkty do opatentowania. Przede wszystkim chodzi ob kryterium
nowoĂci ib braku oczywistoĂci danego rozwiÈzania. Z tego powodu nie mogÈ byÊ
opatentowane na przykïad efekty smakowe,
które, chociaĝ majÈ zasadnicze znaczenie
dla rozróĝnienia wyrobów firmy ib sukcesu
gospodarczego danego rodzaju ĝywnoĂci,
nie majÈ zdolnoĂci patentowej (Leis ib in.,
2011, s. 22).
Inny wskaěnik innowacyjnoĂci, jakim sÈ
wydatki na dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ, równieĝ wbprzypadku analizowanego
sektora znajduje siÚ na bardzo niskim
poziomie (EC, 2015, s. 34). Zasadniczo
inwestycje wb innowacje przede wszystkim
realizowane sÈ przez duĝe firmy, wb tym
szczególne zaangaĝowanie zauwaĝa siÚ
poĂród dziaïajÈcych wb sektorze miÚdzynarodowych korporacji. ProwadzÈ one dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ skupionÈ na
opracowywaniu nowych procesów ibnowych
produktów. Jednak duĝe firmy, które generujÈ okoïo 51,5% obrotów caïego sektora
wbUE, stanowiÈ mniej niĝ 1% ogólnej liczby
podmiotów wb europejskim sektorze pro-

26

dukcji ĝywnoĂci. Firmy majÈce mniej niĝ
10 pracowników, czyli mikroprzedsiÚbiorstwa, nie sÈ wbogóle uwzglÚdniane wbstatystykach takich jak CIS, chociaĝ wiÚkszoĂÊ
podmiotów, które dziaïajÈ wb analizowanym sektorze na terenie UE to firmy tzw.
mikro. StanowiÈ one okoïo 78,0% wszystkich przedsiÚbiorstw wbUE-27 zajmujÈcych
siÚ produkcjÈ ĝywnoĂci ibnapojów. Ècznie
podmioty te generujÈ 6,9% obrotów sektora. Oznacza to, ĝe dane CIS nie dostarczajÈ peïnych informacji ob innowacyjnoĂci sektora spoĝywczego (Leis ib in., 2011,
s.b23–24).
Co wiÚcej: postrzeganie innowacyjnoĂci przez pryzmat poziomu wydatków na
badania ibrozwój jest niewystarczajÈce równieĝ dlatego, ĝe wiele innowacji wbsektorze
spoĝywczym ma charakter inkrementalny
(np. Baregheh ib in., 2012). Poza tym, jak
pokazujÈ wyniki badañ sektora spoĝywczego, producenci artykuïów spoĝywczych
czÚsto wprowadzali innowacje marketingowe. Innowacje te polegajÈ bardzo czÚsto
na drobnych usprawnieniach wbproduktach,
które nie sÈ ujÚte wbformalnie poniesionych
wydatkach na badania ib rozwój (Juchniewicz, 2011, s. 159–164; Esposti ib in., 2007,
s. 31).
Ponadto warto zwróciÊ uwagÚ na fakt,
ĝe historycznie rzecz biorÈc, opracowanie
ib stosowanie wskaěników innowacyjnoĂci
byïo wynikiem dziaïañ instytucjonalnych
ib ksztaïtowania strategii rozwoju krajów,
czy regionów (Smith, 2006, s. 150–152).
WbzwiÈzku zbtym liczba patentów ibpoziom
wydatków na dziaïalnoĂÊ badawczo-rozwojowÈ oraz analiza wynalazków, stanowiïa
podstawÚ analiz statystycznych zb zakresu
nauki ib techniki. Ze wskaěników patentowych przede wszystkim chÚtnie korzystali
ib korzystajÈ prawnicy ib inĝynierowie, dla
których sÈ one cennym ěródïem informacji ob innych zgïoszonych produktach, czy
technologiach (Mendonça, 2014). Natomiast wydatki na dziaïalnoĂÊ badawczorozwojowÈ byïy ib sÈ bardzo czÚsto przede
wszystkim wynikiem rosnÈcej presji ze
strony rzÈdów róĝnych pañstw na inwestycje wbnowÈ wiedzÚ high-tech. JednoczeĂnie
nie pozwalajÈ na analizÚ niektórych rodzajów zmiennych, takich jak kapitaï ludzki,
wbtych sektorach, wbktórych niezbÚdne jest
zastosowanie odpowiedniej, specyficznej
wiedzy wbdanej dziedzinie.
Jak twierdzi K. Smith (2006, s. 150),
wskaěniki innowacyjnoĂci nie zostaïy
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zaprojektowane przez socjologów ib badaczy, ab przecieĝ procesy innowacyjne ewoluujÈ, abzbnimi powinny zmieniaÊ siÚ normy
oraz procedury dotyczÈce dziaïalnoĂci
innowacyjnej. Poza tym trzeba braÊ pod
uwagÚ fakt, ĝe innowacja jest trudna do
zmierzenia. Popularnie stosowane wskaěniki pomiaru innowacyjnoĂci zbliĝajÈ siÚ do
tego wb róĝnym zakresie. Niektóre nadajÈ
siÚ do analizy tylko wybranych branĝ – chociaĝby wydatki na B+R ib liczba patentów
to dobre mierniki badania poziomu innowacyjnoĂci duĝych firm farmaceutycznych.
Naleĝy zgodziÊ siÚ ze P. Stonemanem
(2010, s. 114), ĝe informacje na temat
patentów czy wydatków na B+R nie muszÈ
dostarczaÊ peïnego obrazu sytuacji wbprzemyĂle takim jak spoĝywczy, który ciÈgle
przedstawia nowe warianty danego rodzaju
produktów ib zmienia je wb odpowiedzi na
oczekiwania konsumentów. NiezbÚdne jest
zatem poszukiwanie innych sposobów prowadzenia analiz poziomu innowacyjnoĂci
wbsektorach niskotechnologicznych.

4. Tworzenie wartoĂci dla
klienta podstawÈ innowacji
wbsektorzebspoĝywczym
Innowacje czÚsto sÈ wynikiem konkurowania przedsiÚbiorstw przede wszystkim
jakoĂciÈ przetworzonych produktów oraz
szerokÈ ofertÈ nowych czy ulepszonych
produktów. Jest to wynikiem prowadzenia
dziaïañ zorientowanych na klienta, czyli
marketingu. PodejĂcie takie jest zgodnie
zbdefinicjÈ P.F. Druckera (1992, s. 42), który
postrzega innowacje jako zmianÚ wartoĂci
dla konsumenta. Oznacza to nie tylko tworzenie nowych lub lepszych produktów,
które prowadzi do nowych korzyĂci dla
nabywcy, czy niĝszej ceny przekïadajÈcej siÚ
na zwiÚkszenie dostÚpnoĂci do produktu,
ale takĝe tworzenie nowych potrzeb lub
znalezienie nowych zastosowañ dla starego
produktu (Drucker, 1994, s. 54–55).
JeĂli, jak twierdzi wielu autorów
(np.b Stoneman, 2010; Heidenreich, 2009),
na znaczeniu zyskujÈ innowacje marketingowe, to oznacza to, ĝe menedĝerowie firm
sektora spoĝywczego powinni wziÈÊ pod
uwagÚ akceptacjÚ cech produktów ibsposobów ich wytwarzania ze strony konsumentów. WystÚpuje tu bardzo wiele draĝliwych
kwestii, jak chociaĝby zagadnienia bezpieczeñstwa ĝywnoĂci, etyki ibodpowiedzialnoĂci ekologicznej. Konsumenci ĝywnoĂci czÚWydziaï ZarzÈdzania UW

sto bardziej akceptujÈ wprowadzanie zmian
obcharakterze inkrementalnym, bazujÈcych
na produktach ib metodach produkcji juĝ
znanych ibstosowanych od dïuĝszego czasu.
Z drugiej strony niektóre innowacje, np.
dotyczÈce redukcji tkanki tïuszczowej,
zmniejszenia uĝycia szkodliwych dla zdrowia konserwantów ibdodatków, jak równieĝ
kwestii ochrony Ărodowiska, sÈ wysoce
poĝÈdane.
Dla licznej grupy obecnych lub potencjalnych klientów przepisy ĝywnoĂciowe
czÚsto niewystarczajÈco regulujÈ niektóre kwestie. Problemy pojawiajÈ siÚ np.
wb kwestii prawnego uregulowania niektórych rodzajów ĝywnoĂci leczniczej, która
wykracza poza ĝywnoĂÊ funkcjonalnÈ. Co
wiÚcej, zdarza siÚ ibtak, ĝe sami naukowcy
czÚsto spierajÈ siÚ miÚdzy sobÈ wbkwestiach
takich jak badania bezpieczeñstwa ĝywnoĂci genetycznie modyfikowanej, czy co do
stosowania niektórych dodatków do ĝywnoĂci ib ich wpïywu na zdrowie czïowieka.
Kontrowersje budzi teĝ wprowadzenie
nowych rodzajów surowców, jak chociaĝby
stosowanie wb produkcji ĝywnoĂci biaïek
pochodzÈcych zbowadów, co nie jest popularne wb Europie. To wszystko sprawia, ĝe
konsumenci czÚsto nie majÈ dostatecznych podstaw do podejmowania decyzji,
co jest szczególnie waĝne przy wprowadzaniu na rynek produktów innych niĝ
tradycyjne.
Obawy przed wpïywem nowych metod
produkcji czy dodatków do ĝywnoĂci, na
organizm czïowieka prowadzÈ do sytuacji, gdy nie ma akceptacji róĝnych grup
interesariuszy na wprowadzanie innowacji
ob charakterze bardziej radykalnym ib technicznym (np. miÚso na hamburgera wyhodowane wb laboratorium). JednoczeĂnie
jednak innowacje marketingowe bardzo
czÚsto nie budzÈ wiÚkszych obaw ze strony
konsumentów, abco wiÚcej nie tylko czÚsto
nie wymagajÈ znaczÈcych nakïadów finansowych na ich wprowadzenie, ale ib jednoczeĂnie sÈ zdecydowanie mniej ryzykowane
dla przedsiÚbiorstw.
Tworzenie wartoĂci dla klienta nie
zawsze jednak byïo waĝne. J.A. Schumpeter (1960) caïkowicie lekcewaĝyï konsumenta jako czynnik innowacji. W jego rozumieniu konsumpcja ma charakter bierny
– odbiorcy jedynie spoĝywajÈ dostarczane
na rynek dobra. A. Marshall (1920, s. 86;
za: Swan, 2009, s. 194) wb przeciwieñstwie
do J.A. Schumpetera podkreĂlaï, ĝe gospo-
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darka napÚdzana jest przez konsumentów,
którzy chcÈ nabywaÊ towary obcoraz wyĝszej
jakoĂci. Takie ich zachowanie daje moĝliwoĂci wprowadzania innowacji. Powyĝsza propozycja A. Marshalla staïa siÚ podstawÈ do
rozwaĝañ prowadzonych przez K.J.bLancastera (1966, s. 134). Twierdziï on, ĝe wszystkie warianty okreĂlonego dobra posiadajÈ
tÚ samÈ funkcjÚ kosztów ib podobnÈ cenÚ,
abróĝniÈ siÚ odmiennÈ proporcjÈ cech charakterystycznych produktu, takich jak np.
styl, smak lub zapach, które kaĝdy odbiorca
produktu moĝe postrzegaÊ subiektywnie.
Na wybory konsumenta wpïywajÈ zatam
nie tyle iloĂci, ile jakoĂci dobra (Lancaster,
1966, s. 132). UĝytecznoĂÊ konsumenta
jest wiÚc funkcjÈ atrybutów danego dobra,
które obejmujÈ zarówno róĝne warianty
estetyczne, jak ib intelektualne. PodsumowujÈc, wbramach tzw. hipotezy hedonistycznej (ang. hedonic hypothesis) K.J.b Lancaster (1966, s.b134) wskazuje na trzy gïówne
kwestie: (1)b dobro per se nie wpïywa na
uĝytecznoĂci dla konsumenta, zaĂ charakterystyki, jakie ono posiada majÈ wpïyw na
uĝytecznoĂÊ dobra dla konsumenta – zatem
podstawÈ wyborów ekonomicznych sÈ wïaĂnie te cechy dobra, abnie dobra jako takie;
(2) dobro posiada wiÚcej niĝ jednÈ cechÚ
charakterystycznÈ ib wiele takich cech jest
dzielonych przez wiÚcej niĝ jedno dobro;
oraz (3) dobra wb poïÈczeniu mogÈ posiadaÊ wïaĂciwoĂci róĝne od tych dotyczÈcych
kaĝdego zbdóbr zbosobna.
Z biegiem czasu juĝ wspóïczeĂni autorzy,
jak na przykïad P.F. Drucker (1992), uznali
innowacje za pojÚcie bardziej spoïeczne
niĝ techniczne, a zatem takie, które polega
na zmianie wartoĂci ib zaspokojenia konsumenta przez wykorzystanie okreĂlonych
zasobów. P.F. Drucker (1992, s. 42) okreĂla innowacjÚ jako szczególne narzÚdzie
przedsiÚbiorców, za pomocÈ którego ze
zmiany czyniÈ oni okazjÚ do podjÚcia nowej
dziaïalnoĂci gospodarczej lub Ăwiadczenia
nowych usïug. Jego zdaniem innowacja ani
nie musi polegaÊ na zmianach technicznych, ani nie musi byÊ materialna. Moĝe
ona mieÊ miejsce wbprojektach, dziaïaniach
marketingowych, produktach, wb cenie lub
usïudze dla klienta, organizacji lub metodach zarzÈdzania. Sugeruje przy tym, ĝe
innowacje we wszystkich kategoriach, jakie
zdefiniowaï J.A. Schumpeter, mogÈ mieÊ
wpïyw na tworzenie wartoĂci dla klienta.
Takĝe J. Altkorn (2006, s. 141) uwzglÚdnia rolÚ klienta wb tworzeniu innowacji.
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Wymienia on innowacje oryginalne (absolutne), które dotyczÈ produktów caïkowicie nowych, zaspokajajÈcych potrzeby
dotychczas niezaspokojone oraz innowacje
nieoryginalne (naĂladownicze). Innowacje
oryginalne zaspokajajÈ zarówno potrzeby
wczeĂniej znane, ale nie zaspokajane, jak
ib potrzeby wczeĂniej nieodczuwane, które
zostaïy rozbudzone u konsumenta poprzez
prowadzenie odpowiednich dziaïañ marketingowych. Innowacje nieoryginalne polegajÈ zaĂ na dochodzeniu do rozwiÈzania
juĝ wczeĂniej przez kogoĂ opracowanego
lub zastosowanego wb praktyce. MogÈ teĝ
polegaÊ na imitacji juĝ istniejÈcych produktów czy procesów. SÈ to produkty lepiej lub
gorzej zaspokajajÈce potrzeby zaspokajane
dotÈd przez inne produkty.
P. Stoneman (2010) wprowadza pojÚcie
innowacji miÚkkich (ang. soft innovation),
które definiuje jako zmiany ob charakterze
estetycznym ibintelektualnym, wbproduktach
lub procesach. Powstaïe wbten sposób innowacje majÈ wpïyw bardziej na zmysïowÈ,
intelektualnÈ lub estetycznÈ percepcjÚ
konsumenta niĝ na aspekt funkcjonalnoĂci
danego produktu (NESTA, 2009, s. 21).
P.b Stoneman zdefiniowaï to pojÚcie ib wyjaĂniaï jego róĝne aspekty, co nie oznacza
jednak, ĝe propozycja zwrócenia uwagi na
aspekty estetyczne innowacji jest zupeïnie
nowym nurtem wb badaniach nad innowacjami.
Na cechy estetyczne wskazywali bowiem
równieĝ inni autorzy. G. Bianchi ib F.b Bortolotti (1996) uĝywajÈ pojÚcia „innowacje pozorne” (ang. formal innovation) na
zmiany, które zmieniajÈ formÚ produktu
bez koniecznych zmian wb funkcji produktów ib metod produkcji. UwaĝajÈ, ĝe nowa
forma wywyĝsza estetyczne lub symboliczne
treĂci danego produktu.
J.A. Marzal oraz E.T. Esparza (2007,
s.b 34–35) twierdzÈ, ĝe wb wyniku zmian
estetycznych produkt moĝe byÊ postrzegany
jako zupeïnie inny, ab nawet zastÚpowaÊ
wczeĂniejsze produkty. Gïówne cechy innowacji estetycznej (ang. aesthetic innovation)
to: zwiÚkszenie postrzeganej wartoĂci produktu; speïnianie wymagañ klientów dotyczÈcych np. smaku; niedostarczanie nowej
funkcjonalnoĂci dla produktu; ibniezmienianie sposobu, wb jaki produkt jest uĝywany.
ZwracajÈ równieĝ uwagÚ na analogiÚ innowacji estetycznych do innowacji projektowych (ang. design innovation) ib innowacji
stylistycznych (ang. stylistic innovation).
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Wydaje siÚ, ĝe definicja innowacji marketingowych przedstawiona wbPodrÚczniku
Oslo wb 2005 roku czÚĂciowo uwzglÚdnia
innowacje miÚkkie. Wspomniane wb nim
zmiany wb projekcie ib (lub) konstrukcji
produktów polegajÈ na zmianie formy
ib wyglÈdu produktów, nieprowadzÈcej do
zmiany ich cech funkcjonalnych ani uĝytkowych (OECD, 2005, s. 52). Do tej grupy
zalicza siÚ takĝe zmiany wb opakowaniu
produktu spoĝywczego. Innym przykïadem
innowacji marketingowej jest wprowadzenie znaczÈcych zmian wbformie, wyglÈdzie
lub smaku produktu, np. napój typu cola
obsmaku cytrynowym.
Gïównym wyróĝnikiem innowacji marketingowych jest wprowadzenie zmian
wbzakresie funkcji lub zastosowañ produktu.
Wyroby ibusïugi obcechach funkcjonalnych
lub uĝytkowych, znaczÈco udoskonalonych
wzglÚdem istniejÈcych produktów, to innowacje produktowe. Natomiast wprowadzenie nowej koncepcji marketingowej wymagajÈcej znaczÈcej zmiany wb konstrukcji
istniejÈcego produktu jest innowacjÈ marketingowÈ (OECD, 2005, s. 56). Nie mamy
jednak do czynienia zb innowacjÈ produktowÈ, jeĂli funkcjonalnoĂÊ danego produktu
nie zmieniïa siÚ. Oznacza to, ĝe ĝywnoĂÊ
produkowana zb zastosowaniem innych niĝ
do tej pory rodzajów dodatków funkcjonalnych (np. dodatek bïonnika czy kwasu
Omegab 3 do jogurtu, woda mineralna
zb kolagenem), stanowi innowacjÚ wb obrÚbie produktu, natomiast pierwsze wprowadzenie nowego ksztaïtu opakowania (np.
kartonik czy butelka na jogurt pitny) przeznaczonego dla nowej grupy klientów lub
majÈcego nadaÊ produktowi wiÚkszÈ ekskluzywnoĂÊ, jest innowacjÈ marketingowÈ.
PodsumowujÈc: innowacje miÚkkie majÈ
charakter nietechnologiczny, przy czym
nie wszystkie zmiany nietechnologiczne sÈ
innowacjami miÚkkimi. Innowacje miÚkkie naleĝy traktowaÊ jako odrÚbny rodzaj
innowacji, które polegajÈ na zmianach
wbwalorach estetycznych, abwbkonsekwencji
ibwbfunkcjonalnoĂci produktu.

5. Sposoby wprowadzania innowacji
miÚkkich wbsektorze spoĝywczym
W sektorze spoĝywczym innowacje estetyczne moĝna rozumieÊ jako modyfikacje
produktów, które uzyskuje siÚ poprzez ich
róĝnicowanie (ang. product differentiation)
lub rozszerzenie linii produktów (ang. line
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extension). RozwiÈzania te sÈ dobrze znane
wb kontekĂcie marketingu, jednak nie sÈ
zaliczane do dziaïañ obcharakterze innowacji zbpunktu widzenia klasyfikacji OECD.
Róĝnicowanie produktów moĝna definiowaÊ jako wystÚpowanie dóbr wb wielu
odmianach, które zaspokajajÈ te same
potrzeby nabywcy, ale nie wb ten sam sposób. Poszczególne odmiany stanowiÈ
wiÚc substytuty, które zb punktu widzenia
nabywcy nie sÈ wobec siebie doskonaïe.
Zróĝnicowanie dotyczy postrzegania jakoĂci ib kosztów wytworzenia poszczególnych wariantów produktu (Anglin, 1992).
P.bStoneman proponuje podzielenie dziaïañ
wb zakresie innowacji miÚkkich na wertykalne (pionowe) ibhoryzontalne (poziome)
(Stoneman, 2010, s. 29).
Dwa produkty sÈ zróĝnicowane pionowo,
jeĝeli nabywcy przy danej cenie wybierajÈ
raczej ten drugi produkt. Wb takim przypadku wyroby te mogÈ byÊ obiektywnie
sklasyfikowane przez konsumentów pod
wzglÚdem jakoĂci, czyli kaĝdy potencjalny
nabywca moĝe bez problemu zidentyfikowaÊ odmiany danego produktu najbardziej
poĝÈdane zbjego punktu widzenia. Wbzasadzie kaĝdy nabywca majÈcy do wyboru zróĝnicowane jakoĂciowo warianty okreĂlonego
dobra, chciaïby posiadaÊ wariant ob najwyĝszej jakoĂci. Zwykle jednak na rynku
wystÚpuje sytuacja, wbktórej modele lepsze
jakoĂciowo sÈ droĝsze. To sprawia, ĝe nie
wszyscy konsumenci mogÈ zakupiÊ dobro
przez nich preferowane, czyli to obnajwyĝszej jakoĂci. DokonujÈ wiÚc wyboru produktu spoĂród odmian, które sÈ dla nich
dostÚpne finansowo. Wb efekcie rozkïad
popytu na zróĝnicowane pod wzglÚdem
jakoĂci dobra jest zdeterminowany poziomem indywidualnych dochodów. Modyfikacje produktów obcharakterze pionowym
oznaczajÈ wiÚc powstawanie innowacji,
które nie tworzÈ nowych kategorii ani
nowych rynków. WystÚpujÈ zawsze wbobrÚbie tej kategorii produktowej, wb której
powstaïa idea produktu (Kotler ib Trias de
Bes, 2004). Przykïadem moĝe byÊ wprowadzenie soku pomarañczowego typu premium jako sprzedawanego po cenie wyĝszej niĝ standardowy odpowiednik. Czym
innym jest „oryginalny” serek wiejski
zb PiÈtnicy, ab czym innym jego podróbka.
JakoĂÊ moĝe byÊ zatem postrzegana jako
sposób róĝnicowania, który daje producentowi tego wyrobu przewagÚ konkurencyjnÈ wb danym segmencie rynku. ZasadÈ
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jest, ĝe lepsze produkty majÈ wyĝszÈ cenÚ,
zarówno zbpowodu wyĝszych kosztów produkcji wynikajÈcych chociaĝby zb wyĝszej
jakoĂci surowców, dïuĝszego procesu produkcyjnego, wiÚkszej liczby badañ potwierdzajÈcych wpïyw produktu na zdrowie, jak
równieĝ zb wiÚkszych oczekiwanych korzyĂci dla klientów. Oznacza to najczÚĂciej, ĝe
konsumenci, którzy nie majÈ wyrobionej
opinii wbdanej kwestii, mogÈ na podstawie
ceny danego produktu wnioskowaÊ ob jego
jakoĂci. WolÈ zapïaciÊ wyĝszÈ cenÚ, bo liczÈ
na to, ĝe wbparze zbniÈ idzie wyĝsza jakoĂÊ
produktu.
W przypadku zróĝnicowania poziomego
produktów mamy do czynienia zb dobrami
obcharakterze jednorodnym zbpunktu widzenia producenta, które sÈ postrzegane przez
nabywców ze wzglÚdu na cechy niezwiÈzane
zb jakoĂciÈ, takie jak smak, zapach, kolor
(róĝne wersje kolorystyczne tego samego
produktu), styl (produkty ekologiczne,
organiczne, tradycyjne). I chociaĝ wszystkie warianty okreĂlonego dobra posiadajÈ
tÚ samÈ funkcjÚ kosztów ibpodobnÈ cenÚ, to
zb punktu widzenia konsumenta róĝniÈ siÚ
odmiennÈ proporcjÈ cech charakterystycznych (Lancaster, 1966). W tym przypadku
warianty produktu nie mogÈ zostaÊ obiektywnie ocenione pod wzglÚdem jakoĂci.
Jako przykïad moĝna podaÊ róĝne odmiany
wody mineralnej, które cechuje inne ěródïo
wydobycia, czy inna procentowa zawartoĂÊ
róĝnych skïadników mineralnych. Na rynku
jest teĝ wiele artykuïów mlecznych ob róĝnej zawartoĂci tïuszczu, czy innym smaku,
przy czym na przykïad lody truskawkowe
wcale nie sÈ „lepsze” od czekoladowych
ibna odwrót, abgaïka lodów wbobu smakach
ma tÚ samÈ cenÚ.
Innym sposobem na wprowadzenie
innowacji miÚkkich, jaki proponuje P. Stoneman, jest rozszerzenie linii produktów.
W marketingu wyróĝnia siÚ wiele typów
rozszerzeñ liniowych, takich jak nowoĂci
kontra starsze linie produktu, produkty
niemarkowe abmarkowe lub produkty pod
markÈ wïasnÈ. Rozszerzenie linii ob nowy
produkt oznacza wprowadzenie co najmniej jednego innego produktu niĝ ten juĝ
od jakiegoĂ czasu bÚdÈcy wb ofercie firmy.
Jest to zwykle zwiÈzane zbwprowadzeniem
nowych rozmiarów (jogurty wb opakowaniach 150b g, 400b g) czy „modeli” (batony
Mars wb postaci lodów) (Stoneman, 2010,
s.b 115). Na ogóï takie rozszerzenia obejmujÈ zmiany obcharakterze adaptacyjnym.
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Przedstawione powyĝej propozycje
sposobów wprowadzania innowacji tzw.
miÚkkich przez przedsiÚbiorstwa spoĝywcze pokazujÈ, ĝe sÈ to dziaïania, które faktycznie przedsiÚbiorstwa czÚsto realizujÈ,
ab wiÚc nie sÈ dla nich czymĂ kompletnie
obcym czy niemoĝliwym do wprowadzania.
Generalnie jednak nie sÈ one okreĂlane
mianem innowacji. W kontekĂcie przeprowadzonych analiz moĝna jednak uznaÊ, ĝe
zaproponowane przez P. Stonemana pojÚcie innowacji miÚkkich wydaje siÚ mieÊ
swoje uzasadnienie do stosowania wbprzypadku sektora spoĝywczego.

6. Wnioski
Faktyczny poziom innowacyjnoĂci
przedsiÚbiorstw sektora spoĝywczego jest
najprawdopodobniej znacznie wyĝszy niĝ
ten wyliczany za pomocÈ tak popularnych
wskaěników jak np. liczba patentów czy
wysokoĂÊ wydatków na B+R. Brak jednak
wytycznych, jak analizowaÊ tÚ innowacyjnoĂÊ.
JednoczeĂnie moĝna dostrzec wzrost
zainteresowania tematykÈ innowacji wbsektorach tradycyjnych ob charakterze niskotechnologicznym, na co ma wpïyw fakt, ĝe
obecnie innowacyjnoĂÊ jest daleko idÈcÈ
koncepcjÈ, która nie ogranicza siÚ do wielkoĂci moĝliwoĂci technologicznych, abobejmuje równieĝ zdolnoĂci reorganizacji strategii, wiedzy ibdziaïañ marketingowych.
Przeprowadzona powyĝej analiza
pokazuje, ĝe pojÚcie innowacji miÚkkich
jest szersze od ogólnie przyjÚtej definicji
innowacji marketingowych. Uzupeïnienie
zestawu rodzajów innowacji ob innowacje
miÚkkie pozwala na uwzglÚdnienie aspektów estetycznych, które wydajÈ siÚ jednymi
zb najwaĝniejszych wb wyborach dokonywanych przez konsumentów. Zmiany tego
typu sÈ nie tylko waĝne wb badaniach nad
poziomem innowacyjnoĂci ib konkurencyjnoĂci sektora spoĝywczego, ale ib innych –
chociaĝby sektorów kreatywnych.
InnÈ kwestiÈ pozostaje odpowiedě na
pytanie, jakich mierników uĝyÊ, by wb sposób obiektywny moĝliwe byïo przeprowadzenie analizy innowacyjnoĂci sektora
spoĝywczego zb uwzglÚdnieniem innowacji
miÚkkich. W literaturze przedmiotu moĝna
spotkaÊ siÚ zbpewnym propozycjami wbtym
zakresie. Przedstawiane sÈ analizy statystyk
znaków towarowych (ang. trademarks), czy
liczby zarejestrowanych wzorów przemysïo-
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wych (ang. design registration). Wydaje siÚ
jednak, ĝe powyĝsze wskaěniki nie wyczerpujÈ tematu pomiaru innowacji miÚkkich.
Zestaw mierników innowacyjnoĂci mógïby
zostaÊ uzupeïniony chociaĝby ob wskaěnik
liczby odmian danego produktu róĝniÈcych
siÚ jakoĂciÈ, wskaěnik liczby odmian danego
produktu róĝniÈcych siÚ innymi cechami
niezwiÈzanymi zb jakoĂciÈ (np. styl, smak,
kolor), jak równieĝ wskaěnik szerokoĂci
danej linii produktowej. Naleĝy podjÈÊ
próby weryfikacji uĝytecznoĂci powyĝszych
mierników. Warto przy tym mieÊ na uwadze, ĝe powyĝsza propozycja nie wyczerpuje
moĝliwoĂci dalszych prac nad wskaěnikami
innowacyjnoĂci wb sektorach niskotechnologicznych. Co wiÚcej: naleĝy zwróciÊ
uwagÚ, ĝe badañ wb tym obszarze, jak do
tej pory jest niewiele ib wydaje siÚ zasadne
prowadzenie ich nie tylko przez badaczy
zb obszaru zarzÈdzania, ale takĝe zb innych
dziedzin, wb tym miÚdzy innymi socjologów, co moĝe przyczyniÊ siÚ do wypracowania nowych metod pomiaru innowacyjnoĂci sektorów niskotechnologicznych,
które nadal pozostajÈ waĝnym ěródïem
wzrostu wiÚkszoĂci gospodarek na caïym
Ăwiecie.
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