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Synopsis. Innowacyjność polskiego przemysłu spożywczego jest niska, także w stosunku do przetwórstwa przemysłowego. 
Potwierdzają to wyniki badań nad działalnością innowacyjną przedsiębiorstw tego sektora w latach 2006-2009. Wskaźniki 
nakładów i efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w tym okresie uległy pogorszeniu 
w stosunku do poprzednich lat, m.in. pod wpływem niepewnej i niestabilnej sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie.

Wstęp
Działalność innowacyjna realizowana jest przez podmioty gospodarcze wszystkich branż, zarówno 

tych, które wiążą się z rozwojem „nowej” opartej na wiedzy gospodarki (uznawanych za branże wysokiej 
techniki), jak i te tradycyjne, charakterystyczne dla „starej” gospodarki (oferujące wyroby średniej i niskiej 
techniki). W przypadku branż tradycyjnych, do których zalicza się m.in. przemysł spożywczy (należący do 
działów niskiej techniki), od kilkunastu lat zauważa się silniejszą presję rynku na wprowadzanie innowacji. 
Każda fi rma powinna, poza nowymi lub znacznie ulepszonymi wyrobami, wprowadzać także nowoczesne 
rozwiązania marketingowe i nowe struktury organizacyjne – sprawniej funkcjonujące systemy zaopatrzenia, 
dystrybucji i promocji [Szczepaniak 2010]. Umożliwi jej to nie tylko utrzymanie się na rynku w warunkach 
coraz silniejszej konkurencji, ale przede wszystkim zapewni korzystną pozycję konkurencyjną, a także stworzy 
szanse na ekspansję rynkową. Pomimo niewątpliwych korzyści z działalności innowacyjnej polskie fi rmy 
przemysłu spożywczego nie wykazują dużej aktywności w tym zakresie, co eksperci  uznają za zagrożenie dla 
pozycji konkurencyjnej polskich producentów żywności oraz ich przetrwania na rynku [Szczepaniak 2010].

Materiał i metodyka badań
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy działalności innowacyjnej polskiego przemysłu 

spożywczego i przetwórstwa przemysłowego w latach 2006-2009 oraz wskazanie przyczyn i skutków niskiej 
innowacyjności przetwórstwa spożywczego. W opracowaniu podczas analizy wykorzystano dane statystyczne 
GUS nt. działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce [Działalność innowacyjna…2010] oraz literaturę 
przedmiotu. Do oceny innowacyjności przemysłu spożywczego wykorzystano metodologię badań statystycznych 
innowacji (Oslo Manual). Przeanalizowano wskaźniki innowacji charakteryzujące nakłady i wyniki. Przyjęto, że 
pierwsza grupa wskaźników (związana z nakładami) pozwoli określić zasoby i wysiłki związane z rozpoznaniem 
i pozyskaniem innowacji. Natomiast druga grupa (dotycząca wyników) umożliwi ocenę rezultatów działalności 
innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Dodatkowo przeanalizowano dane statystyczne nt. współ-
pracy przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalności innowacyjnej. Informacje o innowacyjności tych 
podmiotów zostały porównane z podobnymi danymi dotyczącymi przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego.

* Publikacja realizowana w ramach projektu badawczego własnego MNiSW nr NN 112 296138.
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Wyniki badań
Po długoletnim okresie (w latach 1992-2006) wzrostu nakładów na działalność innowacyjną w przemyśle 

spożywczym wskaźnik ten zaczął się zmniejszać w kolejnych latach. W 2006 r. wartość tych nakładów była 
najwyższa i wynosiła 2601,8 mln zł. W latach 2007-2009 nakłady te stały się mniejsze, a ich struktura uległa 
zmianie. Było to w dużej mierze uwarunkowane skutkami pogorszenia koniunktury wskutek światowego 
kryzysu gospodarczego. W przemyśle spożywczym działalność innowacyjna była uwarunkowana sytuacją 
ekonomiczną krajowych przedsiębiorstw oraz reakcją na kryzys koncernów międzynarodowych, będących 
właścicielami części fi rm sektora spożywczego [Szczepaniak, Drożdż 2010]. Zależała ona także od stopnia 
dostosowania i wdrożenia nowych technologii używanych przez podmioty przetwórstwa spożywczego w 
krajach wysokorozwiniętych. Choć polski przemysł spożywczy łagodnie przeszedł światowy kryzys gospo-
darczy (nastąpiło jedynie przejściowe obniżenie tempa rozwoju produkcji w okresie od połowy 2008 r. do 
połowy 2009 r.), to sytuacja całego przemysłu spożywczego do 2010 r. była niestabilna i niepewna. Wynikało 
to np. z braku optymizmu konsumentów, rosnącego bezrobocia, dużych wahań kursów walutowych, a także 
powolnego wychodzenia z kryzysu krajów będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Wymienione 
przyczyny powodowały, że od 2007 r. pomimo rekordowych wyników fi nansowych w 2009 r., przedsiębiorstwa 
zmniejszały wydatki inwestycyjne i nakłady na działalność innowacyjną. Ich właściciele wykazywali dużą 
ostrożność w podejmowaniu decyzji o długookresowym rozwoju [Urban 2010].

W statystyce GUS dane dotyczące przemysłu spożywczego ujmowane są jako dane części przetwórstwa 
przemysłowego (obejmującego 24 działy przetwórstwa), tzn. produkcji artykułów spożywczych, napojów i wyro-
bów tytoniowych. Jednak część ekspertów Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podczas 
analizowania działalności innowacyjnej tego sektora za przemysł spożywczy przyjmuje produkcję żywności i 
napojów [Szczepaniak 2010]. W tym opracowaniu także przyjęto tę metodę. Zdecydowano się dokonać analizy 
zmian nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach produkujących żywność i napoje oraz porów-
nać je ze zmianami tych wartości dla przetwórstwa przemysłowego. W związku z tym w tabeli 1 przedstawiono 

Tabela 1. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i przetwórstwa 
przemysłowego w latach 2006-2009 (ceny bieżące)
Table 1. Expenditures on innovation activity of food industry and manufacturing enterprices during 2006-2009
Nakłady na działalność innowacyjną/
Expenditures on innovation activity

Nakłady w przemyśle 
spożywczym [mln zł]/

Expeditures of food industry 
[mln PLN]

Nakłady w przetwórstwie 
przemysłowym [mln zł]/

Expeditures of manufacturing 
[mln PLN]

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009
Nakłady na działalność badawczo-
rozwojową/Expenditures on research and 
development activity

74,0 58,3 75,4 163,2 1443,6 1594,9 2028,4 2085,7

Nakłady na zakup gotowej technologii w 
postaci dokumentacji i praw/Expenditures on 
the acquisition of disembodied technology 
and now how

44,4 39,8 9,8 9,6 308,3 304,2 253,7 277,8

Nakłady na maszyny, urządzenia techniczne 
i narzędzia oraz środki transportu/
Expenditures on the acquisition of 
instruments and equipment

1565,5 1423,6 1220,2 944,1 8963,4 9930,1 12307,3 11581,2

Nakłady na budynki i budowle/Expenditures 
on buildings and structures 628,6 424,4 469,8 265,9 3480,0 3885,2 5634,0 3730,0

Nakłady na szkolenia personelu związane z 
działalnością innowacyjną/Expenditures on 
staff training connected with innovation 
activity

2,9 1,6 8,8 2,7 37,2 61,1 92,8 47,5

Nakłady na marketing dotyczący nowych i 
zmodernizowanych wyrobów/Expenditures 
on the marketing for technologically new or 
improved products

206,6 231,7 256,0 82,7 470,6 632,9 624,1 359,2

Pozostałe nakłady/Other expenditures 79,8 56,9 84,9 153,7 523,1 606,9 560,1 591,4
Ogółem/ Total 2601,8 2236,3 2124,9 1621,9 15226,2 17015,3 21500,4 18672,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rocznik Statystyczny… 2007, 2008, 2010, Działalność innowacyjna… 2010
Source: own study based on Statistical Yearbook… 2007, 2008, 2010, Innovative activity… 2010
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nakłady fi nansowe na działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym i w przetwórstwie przemysłowym 
oraz ich strukturę w latach 2006-2009. Dane dotyczą podmiotów gospodarczych zatrudniających ponad 49 osób.

W latach 2006-2009 przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego zmniejszały nakłady na działalność inno-
wacyjną, natomiast w przypadku przetwórstwa przemysłowego wskaźnik ten przez trzy pierwsze lata analizy 
wzrastał, ale w 2009 r. wykazał spadek. W tym okresie zauważalny był znaczny spadek udziału nakładów na 
działalność innowacyjną w produkcji żywności i napojów w całości nakładów przetwórstwa przemysłowego. 
W 2006 r. wskaźnik ten wynosił 17,1%, a w 2009 r. – jedynie 8,7%. Oznacza to, że przemysł spożywczy w 
porównaniu z innymi sekcjami przetwórstwa przemysłowego wykazywał coraz mniejszą innowacyjność.

W Polsce nakłady na działalność innowacyjną przeznaczane są przede wszystkim na zakup maszyn i 
urządzeń uznawanych za innowacyjne (o podwyższonych parametrach technicznych). Wykorzystuje się je przy 
wdrażaniu nowych procesów i produkcji nowych wyrobów. Poza tym drugą ważną pozycją w tej strukturze są 
nakłady na budynki i budowle. To zjawisko można zauważyć analizując dane z tabeli 1, dotyczące przemysłu 
spożywczego i przetwórstwa przemysłowego. W latach 2006-2009 nakłady inwestycyjne na te cele w przed-
siębiorstwach produkujących żywność i napoje uległy zmniejszeniu. Jednak nadal w strukturze nakładów na 
działalność innowacyjną dominowały nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia techniczne, narzędzia oraz 
środki transportu. Nieco inaczej przedstawiło się to w przetwórstwie przemysłowym. W tej sekcji przemysłu 
w badanym okresie nakłady na inwestycje w maszyny i urządzenia oraz budynki i budowle rosły do 2009 r., a 
w ostatnim roku analizy spadły, ale ich udział w całości nakładów na działalność innowacyjną się zwiększył.

W przypadku przemysłu spożywczego udział nakładów na maszyny i urządzania w badanym okresie 
wahał się od 60,2% w 2006 r. do 58,2% w 2009 r. W całym przetwórstwie przemysłowym udział nakładów 
na maszyny i urządzenia w całości nakładów na działalność innowacyjną zmienił się z 58,9 w 2006 r. do 
62,0% w 2009 r. Kolejne miejsce w strukturze nakładów na działalność innowacyjną zajmowały nakłady na 
budynki i budowle. Ich udział w przypadku produkcji artykułów spożywczych i napojów  w latach 2006-2009 
zmniejszył się z 24,2 do 16,5%. W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik ten także uległ zmniejszeniu – w 
2006 r. wynosił 22,8%, a w 2009 r. – 20%. Dane te wskazują na to, że około 80% nakładów na działalność 
innowacyjną w przemyśle spożywczym i w przetwórstwie przemysłowym przeznaczano na inwestycje w 
maszyny i urządzenia (w dużej mierze z importu) oraz w budynki i budowle. Taka struktura nakładów na 
działalność innowacyjną w przemyśle spożywczym i w przetwórstwie przemysłowym wskazuje na brak 
zainteresowania przedsiębiorców tworzeniem lub nabywaniem nowej wiedzy. Działalność innowacyjna 
przedsiębiorstw polegała przede wszystkim na absorpcji nowych technologii ze źródeł zewnętrznych. Jak 
wskazuje Szczepaniak [2010], wynikało to z konieczności zmniejszania dystansu technologicznego polskich 
fi rm w stosunku do podmiotów gospodarczych z krajów wysokorozwiniętych. 

W tym kontekście należy zauważyć pozytywną zmianę w strukturze nakładów na działalność innowacyjną 
w przypadku producentów żywności i napojów. W latach 2008-2009 nastąpił bardzo duży wzrost nakładów na 
działalność badawczo-rozwojową, co spowodowało zwiększenie udziału nakładów na działalność badawczo-
-rozwojową w całkowitych nakładach na działalność innowacyjną. Udział ten wzrósł z 3,5% w 2008 r. do 10,1% 
w 2009 r. Tej wielkości wskaźnik był charakterystyczny w latach 2006-2009 dla przedsiębiorstw przetwórstwa 
przemysłowego. W tej sekcji przemysłu udział nakładów na działalność badawczo-rozwojową zwiększył się 
z 9,5 % w 2006 do 11,2% w 2009 r. Wzrost nakładów przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową 
w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego może sugerować, że producenci żywności i napojów zaczęli 
wykazywać większą skłonność do generowania nowej wiedzy w ramach prowadzenia prac badawczo-rozwo-
jowych lub nabywania jej z różnych źródeł. Zjawisko występuje przede wszystkim w przypadku największych 
fi rm krajowych przemysłu spożywczego, mających wysoki udział eksportu w produkcji. Starają się w ten 
sposób zwiększyć konkurencyjność i innowacyjność swojej oferty w porównaniu z wyrobami pochodzącymi z 
międzynarodowych koncernów [Chechelski 2008]. Takie działanie to szansa na zwiększenie liczby innowacji 
produktowych i procesowych oraz poprawę konkurencyjności krajowego przemysłu spożywczego. 

Głównym źródłem fi nansowania nakładów na działalność innowacyjną w latach 2006-2009 były środki 
własne przedsiębiorstw. Stanowiły one około 70-85% wszystkich wydatków na działalność innowacyjną 
przedsiębiorstw przemysłowych, a więc także należących do sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe”. Brak 
fi nansowania ze źródeł zewnętrznych, zwłaszcza przedsięwzięć innowacyjnych (związanych z wysokim 
ryzykiem), to znaczne ograniczenie możliwości prowadzenia działalności innowacyjnej przez większość 
podmiotów przemysłu spożywczego.

Analiza efektów działalności innowacyjnej przedsiębiorstw może być dokonana za pomocą ustalenia 
udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle, tzn. takich które w danym okresie (najczęściej 
trzyletnim) wprowadziły przynajmniej jedną innowację w postaci nowego lub ulepszonego produktu lub 
procesu [Zasady gromadzenia… 2008]. Wskaźnik ten pozwala ocenić innowacyjność danego przemysłu. 
Z danych GUS [Działalność innowacyjna… 2010] wynika, że w Polsce w latach 2006-2009 zmniejszył 
się udział fi rm innowacyjnych, zarówno w przetwórstwie przemysłowym, jak i w przemyśle spożyw-



293Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłu spożywczego...

czym. W latach 2006-2008 wskaźnik ten wynosił 21,2% w przypadku przetwórstwa przemysłowego, 
natomiast w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się: produkcją artykułów spożywczych – 17,1%; 
produkcją napojów – 32,8%. W latach 2007-2009 udział przedsiębiorstw innowacyjnych w całkowitej 
liczbie przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego wynosił już tylko 18,1% i nadal był większy od 
wskaźnika dla przedsiębiorstw produkujących żywność (13,3%). Podobnie jak w poprzednim okresie 
korzystniej kształtował się ten udział wśród producentów napojów. Stanowił on 23,8% ogółu tych pod-
miotów. Przedstawione dane wskazują na coraz niższą innowacyjność przemysłu spożywczego, zwłaszcza 
przedsiębiorstw zajmujących się produkcją artykułów spożywczych.

Efektywność działalności innowacyjnej przedsiębiorstw można ocenić za pomocą udziału przycho-
dów ze sprzedaży produktów nowych lub istotnie ulepszonych w całkowitej sprzedaży przedsiębiorstwa. 
Kształtowanie się tego wskaźnika w latach 2006-2009 dla producentów artykułów spożywczych i na-
pojów oraz przetwórstwa przemysłowego przedstawiono w tabeli 2. Wskaźnik ten świadczy o stopniu 
odnowienia produkcji. Jak podaje Szczepaniak [2010] przemysł spożywczy charakteryzował się zawsze 
niewysokim udziałem wartości produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych. Od 2004 
r. obserwuje się jednak wyraźne zmniejszenie tego wskaźnika z każdym kolejnym trzyletnim okresem 
badań GUS. Potwierdzają to dane zawarte w tabeli 2. W latach 2006-2008 oraz 2007-2009 przemysł 
spożywczy wykazywał niższy stopień odnowienia produkcji niż przetwórstwo przemysłowe. Przed-
siębiorcy przemysłu spożywczego często deklarują dosyć wysoką aktywność innowacyjną. Niestety nie 
potwierdzają tego niskie udziały wartości produkcji sprzedanej wyrobów nowych i istotnie ulepszonych w 
sprzedaży ogółem. Należy sądzić, że wspomniane działania innowacyjne mają raczej formę naśladownictwa 
produktów konkurencji niż wprowadzania na rynek nowych wyrobów. Jest to skutkiem niskich nakładów 
na działalność badawczo-rozwojową, co uniemożliwiło tworzenie nowych rozwiązań oraz niedoceniania, 
przez polskich producentów artykułów spożywczych i napojów, innowacji jako ważnego instrumentu 
konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Tabela 2. Udział przychodów produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w wartości sprzedaży 
Table 2.  Share of revenues from sold production of new and modernised goods in total turnover
Wyszczególnienie/Specifi cation Produkty wprowadzone na rynek w latach [% sprzedaży ogółem]/

Products introducted into the market during [% of total turnover]
2006-2008 2007-2009

ogó-
łem/
total

nowe dla 
rynku/

new to the 
market

nowe tylko dla 
przedsiębior-
stwa/only new 

to the fi rm

ogó-
łem/
total

nowe dla 
rynku/

new to the 
market

nowe tylko 
dla przedsię-
biorstw/only 

new to the 
fi rm 

Produkcja artykułów spożywczych/
Manufacture of food products 7,6 3,3 4,3 5,2 2,4 2,8

Produkcja napojów/Manufacture of 
beverages 6,3 3,3 3,0 7,9 1,9 6,0

Przetwórstwo przemysłowe/
Manufacturing 15,2 7,9 7,3 13,0 5,1 7,9

Źródło: opracowanie własne na podstawie Działalność innowacyjna… 2010
Source: own study based on Innovative activity… 2010

O aktywności innowacyjnej podmiotów gospodarczych może także świadczyć udział przedsiębiorstw, które 
wprowadziły innowacje organizacyjne i marketingowe w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Analizując wielkość 
tych wskaźników dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego i przetwórstwa przemysłowego można zauwa-
żyć, że w badanym okresie 2006-2009 były one zbliżone lub takie same dla przedsiębiorstw produkujących 
artykuły spożywcze i napoje oraz fi rm przetwórstwa przemysłowego. Oznacza to, że około 13-14% podmiotów 
przemysłu spożywczego i przetwórstwa przemysłowego wdrażało w latach 2006-2007 innowacje marketingowe 
i około 11-13% przedsiębiorstw tych sekcji – innowacje organizacyjne. Najczęściej innowacje marketingowe 
przedsiębiorstw przemysłu spożywczego polegały na dokonywaniu zmian w wyglądzie, formie, kształcie lub 
opakowaniu produktów. Natomiast innowacje organizacyjne wiązały się z wprowadzaniem nowych lub istotnie 
ulepszonych systemów zarządzania wiedzą [Szczepaniak 2010].

Przedsiębiorcy podejmują działalność innowacyjną kierując się różnymi motywami, dążąc do realizacji róż-
nych celów.  Badania GUS przeprowadzone według klasyfi kacji PKD 20071 [Działalność innowacyjna… 2010] 
1   Dobór jednostek do badań za lata 2006-2008 dokonano przy zastosowaniu Polskiej Klasyfi kacji Działalności PKD 
wprowadzonej w 2004 r., natomiast za lata 2007-2009 według PKD 2007, zgodnie ze Statystyczną Klasyfi kacją 
Działalności Gospodarczej Unii Europejskiej.
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wśród przedsiębiorstw produkujących artykuły spożywcze oraz producentów napojów ujawniły, że aż 54,9% 
fi rm innowacyjnych z grupy producentów żywności i 48,4% z grupy producentów napojów uznało poprawę 
jakości wyrobów lub usług za najważniejszy cel działalności innowacyjnej. Dla innowacyjnych producentów 
artykułów spożywczych ważnymi celami wprowadzania innowacji były także: zwiększenie asortymentu wy-
robów (46,8% wskazań), zwiększenie udziału w rynku (38,8% odpowiedzi przedsiębiorców innowacyjnych), 
poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy (37,0%). Pozostałe cele deklarowało jako ważne dla wprowadzania 
innowacji ok. 25-32% producentów artykułów spożywczych. Dla producentów napojów hierarchia ważności 
celów prezentowała się nieco inaczej. Aż 48,4% przedsiębiorców wprowadzających innowacje czyniło to w 
celu poprawy jakości wyrobów, a 45,3%  dla zwiększenia udziału w rynku. Około 40% wskazań dotyczyło 
zastosowania innowacji w celu zwiększenia zdolności produkcyjnych. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy 
stanowiła ważny cel do podejmowania działalności innowacyjnej dla 32,8% przedsiębiorstw.

W przypadku przetwórstwa przemysłowego w latach 2006-2008 aż 53,7% przedsiębiorstw innowacyjnych 
uznało za ważne wprowadzenie innowacji w celu zwiększenia asortymentu wyrobów lub usług, a 51,1% 
podmiotów wprowadziło innowacje w celu poprawy jakości wyrobów i usług. Dla około 40% aktywnych 
innowacyjnie fi rm przetwórstwa przemysłowego ważnym powodem wprowadzania innowacji stało się zwięk-
szenie udziału w rynku, wejście na nowe rynki i zwiększenie zdolności produkcyjnych. Pozostałe wymieniane 
wcześniej cele wdrażania innowacji jako ważne deklarowało około 30% przedsiębiorstw innowacyjnych. 

Przedstawione wskaźniki wskazują na częściowe podobieństwo zachowań przedsiębiorstw należą-
cych do przemysłu spożywczego i przetwórstwa przemysłowego. Pod wpływem rosnącej konkurencji 
przedsiębiorstwa innowacyjne decydowały się wprowadzać innowacje w celu poprawy jakości wyrobów, 
zwiększenia ich oferty oraz zwiększenia udziału w rynku, a także możliwości znalezienia nowych rynków 
zbytu. Jednak fi rmy przetwórstwa przemysłowego dostrzegały potrzebę wprowadzania nowych wyrobów 
na rynek w większym stopniu niż producenci żywności i napojów.

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw pozwala osiągać dodatkowe korzyści dzięki wprowadzaniu no-
wych rozwiązań procesowych i produktowych, np. związane z ochroną środowiska naturalnego. Efektywność 
działalności innowacyjnej może być więc także oceniana z pomocą udziału przedsiębiorstw przemysłowych 
wprowadzających w badanym okresie innowacje przynoszące korzyści dla środowiska w całkowitej liczbie 
przedsiębiorstw. W tabeli 3 zaprezentowano wyniki tego wskaźnika dla przemysłu spożywczego i przetwórstwa 
przemysłowego w latach 2006-2008. Dane świadczą o tym, że w badanym okresie przedsiębiorstwa przemysłu 
spożywczego (zwłaszcza produkujące napoje) wykazywały zbliżoną lub wyższą niż przedsiębiorstwa przetwór-
stwa przemysłowego aktywność we wprowadzaniu innowacji produktowych i procesowych, zapewniających 
korzyści środowisku naturalnemu. Nowe rozwiązania umożliwiły osiągnięcie przez przedsiębiorstwa następu-
jących korzyści dla środowiska [Działalność innowacyjna… 2010]:
 – zmniejszenie zanieczyszczeń gleby, wody lub powietrza, 
 – wykorzystanie w produkcji materiałów mniej zanieczyszczających środowisko,
 – obniżenie energochłonności na jednostkę produktu,
 – powtórne wykorzystanie (recykling) odpadów, wody lub materiałów,
 – zmniejszenie materiałochłonności na jednostkę produktu.

Tabela 3. Udział innowacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych, które w latach 2006-2008 wprowadziły 
innowacje przynoszące korzyści środowisku naturalnemu 
Table 3. Share of  innovative industrial enterprises with environmental benefi ts during 2006-2008

Wyszczególnienie/Specifi catin
Przedsiębiorstwa, które wprowadziły innowacje przynoszące korzyści 
środowisku w % ogółu przedsiębiorstw/Enterprises which introduced 

innovations with environmental benefi ts in % of total enterprises
ogółem/

total
korzyści w okresie 

wytwarzania wyrobu lub 
usługi/environment al 

benefi ts from the produc-
tion of foods or services

korzyści w okresie użytkowa-
nia wyrobu lub usługi/envi-
ronment al benefi ts from the 

after use of a good or services

Produkcja artykułów 
spożywczych/Manufacture of 
food products

22,8 19,8 16,0

Produkcja napojów/Manufacture 
of beverages 32,8 32,3 19,5

Przetwórstwo przemysłowe/
Manufacturing 26,3 24,2 17,5

Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab, 1
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Informacje GUS wskazują, że większość przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego, a więc także pro-
ducentów artykułów spożywczych i napojów wprowadzało innowacje we własnym zakresie nie podejmując 
żadnej współpracy w ramach działalności innowacyjnej. W latach 2006-2008 tylko 37,6% ogółu przedsiębiorstw 
przetwórstwa przemysłowego aktywnych innowacyjnie (stanowiło to 8,3% ogółu przedsiębiorstw) współpra-
cowało w działalności innowacyjnej z innymi podmiotami. W przypadku produkcji artykułów spożywczych 
wskaźnik ten wynosił 24,1% ogółu przedsiębiorstw innowacyjnych (jedynie 4,3% ogółu przedsiębiorstw działu). 
Korzystniej wskaźnik kształtował się w produkcji napojów – 34,4% przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie 
(11,3% ogółu przedsiębiorstw działu) nawiązywało współpracę podczas działalności innowacyjnej. W kolejnym 
okresie badawczym 2008-2009 wskaźniki uległy pogorszeniu, z wyjątkiem wskaźnika dla produkcji napojów. 
Zmniejszył się udział przedsiębiorstw innowacyjnych przetwórstwa przemysłowego i produkcji artykułów 
spożywczych (kolejno do 33% i 19,9%), współpracujących podczas działalności innowacyjnej. W przypadku 
producentów napojów wskaźnik wzrósł do 42,2%.

Partnerami tej współpracy były przede wszystkim inne przedsiębiorstwa – dostawcy, klienci, konkurenci, 
inne fi rmy z tej samej dziedziny działalności i rzadko instytucje naukowo-badawcze. Jak wskazują dane GUS 
[Działalność innowacyjna… 2010] przedsiębiorstwa sekcji C „Przetwórstwo przemysłowe” mające w latach 
2007-2009 umowy o współpracy dotyczące działalności innowacyjnej realizowały je częściowo w ramach 
inicjatyw klastrowych. Tak postępowało 13,1% ogółu przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego współ-
pracujących w działalności innowacyjnej. W przypadku producentów artykułów spożywczych wskaźnik 
ten wynosił tylko 5,1%, ale był większy dla producentów napojów – 10,5%. Sugeruje to, że przedsiębiorcy 
przemysłu spożywczego wykazywali mniejszą skłonność do współpracy w ramach udziału w strukturach 
klastrowych, ale większą aktywność pod tym względem zauważa się w przypadku producentów napojów. 

O niewielkim zakresie współpracy w działalności innowacyjnej może świadczyć także niski wskaźnik 
udziału przedsiębiorstw uznających za ważne zewnętrzne źródła informacji dla innowacji. Aż 50,2 % 
przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego oceniło, że zasoby własne fi rmy i innych z tej samej grupy, 
stanowiły najważniejsze źródła innowacji. W przypadku producentów artykułów spożywczych wskaźnik 
ten wynosił ok. 40%, a wśród producentów napojów był znacznie wyższy – wyniósł 56,3%. Spośród 
źródeł rynkowych informacji o innowacjach przede wszystkim wskazywano klientów (26,7% wskazań 
przez przedsiębiorców przetwórstwa przemysłowego, 23,5% – w przypadku producentów artykułów 
spożywczych i 15,6% producentów napojów). Na kolejnym miejscu jako źródło informacji o innowacjach 
znaleźli się dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów i oprogramowania. Taką odpowiedź podało 
16,1% fi rm przetwórstwa przemysłowego i ok. 14% producentów artykułów spożywczych i napojów.

Z przedstawionych danych nt. działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego wyni-
ka, że sektor ten w latach 2006-2009 wykazywał niższą innowacyjność niż całe przetwórstwo przemysłowe. 
Niekorzystnie przedstawiały się dane dotyczące nakładów na działalność innowacyjną i jej efektów. Należy 
się zastanowić jakie czynniki spowodowały to zjawisko. Za najważniejszy czynnik niskiej innowacyjności 
przedsiębiorcy przemysłu spożywczego, wdrażający innowacje uznawali [Szczepaniak 2010]: 
 – brak środków fi nansowych na innowacje w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym bardzo małym za-

kresie wykorzystywania zewnętrznych źródeł fi nansowania przedsięwzięć innowacyjnych (z kredytów 
bankowych, z funduszy venture capital, z budżetu państwa, ze środków pochodzących z zagranicy), 

 – zbyt wysokie koszty innowacji,
 – brak zewnętrznych źródeł fi nansowania,
 – niepewny popyt na nowe produkty,
 – opanowanie rynku przez dominujące przedsiębiorstwa,
 – brak wiedzy i kompetencji.

Do wymienionych czynników utrudniających realizowanie działalności innowacyjnej przez przed-
siębiorców przemysłu spożywczego można dodać także:

 – dominację nakładów inwestycyjnych (na maszyny i urządzenia oraz budynki i budowle) w całkowi-
tych nakładach na działalność innowacyjną,

 – małą skłonność przedsiębiorców do współpracy, zwłaszcza w ramach umów dotyczących badań i 
rozwoju (szczególnie z podmiotami zewnętrznymi) i bardzo małe wykorzystywanie zewnętrznych 
źródeł informacji o innowacjach,

 – brak świadomości innowacyjnej większości przedsiębiorców tego sektora,
 – silne rozdrobnienie wielu branż przemysłu spożywczego, które przyczynia się do niskiej konkurencyjności 

podmiotów i ich gorszych wyników fi nansowych; przedsiębiorstwom małym i średnim w tym przypadku trud-
niej jest przetrwać w warunkach pogorszenia koniunktury, a tym bardziej podejmować działania innowacyjne,

 – stosowanie przede wszystkim naśladownictwa wyrobów konkurencji zamiast wdrażania innowacji pro-
duktowych i procesowych, będących wynikiem działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa.



296 Irena Łącka

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzona analiza innowacyjności przemysłu spożywczego w latach 2006-2009 potwierdziła 

dosyć niską innowacyjność tego sektora w porównaniu do przetwórstwa przemysłowego. Innowacyjność 
producentów artykułów spożywczych i napojów uległa w stosunku do lat wcześniejszych obniżeniu 
wskutek oddziaływania kryzysu gospodarczego, niestabilności i niepewności sytuacji gospodarczej w 
kraju i możliwości eksportowych do głównych partnerów handlowych Polski. W badanym okresie nakłady 
na działalność innowacyjną zostały obniżone, a jednocześnie dominowały w nich nakłady inwestycyjne 
na maszyny, urządzenia i środki transportu (ok. 60% środków) oraz budowle i budynki (ok. 20%). Poza 
zakupem środków trwałych przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego wykazywały małe zainteresowanie 
prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych lub nabywaniem nowej wiedzy (nakłady na ten cel w wysokości 
2-3% całkowitych wydatków na działalność innowacyjną). Dopiero w 2009 r. wskaźnik ten zwiększył się 
do 10%, przybliżając się do wielkości charakteryzujących przetwórstwo przemysłowe. 

Niepokojący jest fakt zmniejszania się udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle spożywczym 
(był niższy w porównaniu z przetwórstwem przemysłowym). Coraz mniejszy odsetek przedsiębiorstw tego 
przemysłu wprowadzał w badanym okresie innowacje produktowe i procesowe, a także nowe rozwiąza-
nia organizacyjne i marketingowe. Należy również podkreślić, że negatywnym przejawem działalności 
innowacyjnej w tym sektorze stało się zmniejszenie udziału przychodów ze sprzedaży wyrobów nowych i 
zmodernizowanych w sprzedaży ogółem. Potwierdza to coraz niższą rzeczywistą innowacyjność przemysłu 
spożywczego. Należy sądzić, że producenci artykułów spożywczych i napojów prowadząc działalność 
innowacyjną koncentrowali się na podnoszeniu jakości produktów oraz obniżaniu kosztów ich produkcji, 
a nie na wprowadzaniu nowych produktów o całkowicie nowych cechach jakościowych.

Przedsiębiorcy przemysłu spożywczego wykazywali małą skłonność do podejmowania współpracy 
podczas działalności innowacyjnej, co przy ograniczonych zasobach własnych niezbędnych do tego typu 
działań i wykorzystywaniu przede wszystkim wewnętrznych źródeł informacji o innowacjach, skutkowało 
niską innowacyjnością przedsiębiorstw i całego przemysłu spożywczego. 

W badanym okresie działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego ogra-
niczało wiele barier, związanych m.in.: z wielkością przedsiębiorstw, ich możliwościami fi nansowymi 
i utrudnieniami w dostępie do zewnętrznych źródeł fi nansowania innowacji, niepewnością sytuacji 
ekonomicznej podmiotów i gospodarki, przeszkodami o charakterze rynkowym lub wynikającymi z 
braku świadomości innowacyjnej dużej części przedsiębiorców tego sektora (przede wszystkim branż 
o niskiej koncentracji). Tendencja do obniżania nakładów na działalność innowacyjną oraz dotychczas 
skuteczna strategia konkurowania przez przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego przede wszystkim 
ceną i jakością oferowanych produktów, mogą stanowić zagrożenie dla ich pozycji konkurencyjnej w 
przyszłości oraz możliwości przetrwania na rynku. Coraz trudniej będzie rywalizować drobnym polskim 
producentom żywności z dużymi i silnymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi bez wprowadzania 
nowych wyrobów i technologii oraz stosowania istotnych zmian organizacyjnych i marketingowych.
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Summary

Modern economy requires using innovations as factors of competitiveness in all sectors. Innovativeness should become 
an important element of building a competitive advantage in Polish food industry. It is going to decide the survival on market 
and the development chances of Polish food and drinks’ producers. The article presents the analysis of innovation activity of 
producers from Polish food industry in years 2006-2009 (in comparison with manufacturing). There were used the results of 
researches of enterprises innovation activity carried out by Central Statistical Offi ce (CSO) as well as data from the statistical 
yearbooks of industry. The analysis discloses low innovativeness of food sector. The authoress explains the causes of this state.
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