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Rola wspóáczesnych innowacji sektora owoców i warzyw
w procesie postrzegania i podejmowania decyzji
nabywczych przez konsumentów
THE ROLE MODERN INNOVATIONS IN THE FRUIT AND
VEGETABLE SECTOR I THE PROCESS OF PERCEIVING
AND PURCHASING DECISUIONS BY CONSUMERS
W artykule dokonano próby oceny innowacyjnoĞci sektora owoców i warzyw w opinii
polskich konsumentów. Bazując na dostĊpnej literaturze, artykuáach i czasopismach branĪowych
oraz informacjach opublikowanych na stronach internetowych scharakteryzowano zmiany na
polskim rynku owoców i warzyw, innowacyjnoĞü sektora owoców i warzyw, rodzaje innowacji
związanych z nowymi technologiami i procesami oraz z nowymi metodami marketingowymi i
organizacyjnymi, a takĪe wskazano trendy i bariery nabywcze konsumentów w sektorze owocowowarzywnym. Dla peánego zobrazowania stopnia znajomoĞci i rozpoznawalnoĞci wybranych
innowacji oraz stosunku do tego typu produktów konsumenta przeprowadzono badania ankietowe.
Sáowa kluczowe: innowacja, rynek, konsument, owoce i warzywa, innowacyjne produkty
ĪywnoĞciowe

WstĊp
Na wspóáczesnym rynku produktów spoĪywczych nieustannie zachodzą zmiany,
gáównie za sprawą zmieniających siĊ wciąĪ preferencji konsumentów, jak równieĪ
konkurujących ze sobą jednostek produkcyjnych. PrzedsiĊbiorstwa dostrzegają, Īe
wprowadzenie innowacji staáo siĊ juĪ koniecznoĞcią, aby utrzymaü siĊ na rynku.
Uzyskanie jak najwiĊkszej liczby informacji związanych z konsumentem i jego
zachowaniem na rynku jest dzisiaj kluczem do sukcesu. PrzedsiĊbiorstwo chcąc
funkcjonowaü oraz odnosiü sukcesy na rynku, musi spojrzeü na swoje produkty oczami
nabywców. Firmy powinny ciągle analizowaü i oceniaü swoją ofertĊ oraz doskonaliü ją,
poprzez wdroĪenie nowych wáaĞciwoĞci produktów, istotnych dla konsumenta oraz
eliminowaü niepoĪądane atrybuty.
Rynek FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) w Polsce wprowadza kaĪdego roku
kilkaset nowych produktów w róĪnych grupach ĪywnoĞci, co jest odzwierciedleniem
ciągáych przemian tego rynku, jednak duĪa liczba niepomyĞlnie wprowadzonych
nowoĞci pokazuje jak wymagający i trudny jest to rynek dla producentów. Dlatego teĪ
pojĊcie innowacyjnoĞci podmiotów rynkowych to kluczowy element powodzenia i
dalszego rozwoju. Wprowadzanie innowacji produktowych przez firmy, pozwala im na
utrzymanie pozycji na rynku. Jednak wdroĪenie nowoĞci produktowych wsparte musi
byü odpowiednimi dziaáaniami marketingowymi i technologicznymi. Pierwsze odnoszą
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siĊ do rozpoznawalnoĞci danego produktu na rynku w oczach nabywców, natomiast
drugie odpowiadają za produkt, i to najwyĪszej klasy jakoĞci. Nie naleĪy zapominaü o
innowacjach procesowych i organizacyjnych. To dziĊki nim koszty transportu i
produkcji maleją, zaĞ dobre stosunki miĊdzy kadrą kierowniczą, a pracownikami
poprawiają komfort i wydajnoĞü pracy.

PojĊcie i znaczenie innowacji
W literaturze przedmiotu istnieje wiele definicji innowacji. Pierwszym, który
zdefiniowaá to pojĊcie, byá austriacki ekonomista i teoretyk Joseph A. Schumpeter.
Miaáo to miejsce jeszcze w 1911 roku1. Ograniczyá on rozumienie innowacji do
wdroĪenia nowego procesu lub do komercjalizacji nowego produktu. Mimo, Īe doceniaá
znaczenie wiedzy, to nie prowadziá badaĔ nad powiązaniami miĊdzy innowacjami, a
wiedzą. Obecnie, postrzeganie i relacje są zupeánie inne, to wiedza i informacja stanowią
podstawową wartoĞü2. Innowacje powinny zwiĊkszaü korzyĞci dla konsumentów lub
przyczyniaü siĊ do obniĪenia kosztów. DziĊki innowacjom moĪliwe jest osiągniĊcie obu
tych efektów. Istnieje wiele klasyfikacji innowacji. Traktując innowacje jako obiekt
badaĔ, z punktu widzenia powodowanych przez nie nastĊpstw (skutków), wyróĪniono
innowacje strategiczne i taktyczne. Pierwsze z nich odnoszą siĊ do przedsiĊwziĊü
innowacyjnych o dáugofalowym charakterze i sáuĪą do realizacji celów strategicznych.
Innowacje taktyczne dotyczą bieĪących zmian w wyrobach, produkcji technologii i
organizacji pracy. Pozwalają one na poprawĊ efektywnoĞci gospodarowania w
przedsiĊbiorstwach. Ze wzglĊdu na kryterium podziaáu oryginalnoĞci zmian, wskazano
na dwie grupy innowacji, są to: innowacje kreatywne, polegające na dokonaniu odkrycia
lub wynalazku i jego póĨniejsze pierwsze praktyczne zastosowanie twórcze3. Drugą
grupĊ stanowią innowacje imitujące, polegające na odtwarzaniu i naĞladownictwie
oryginalnych zmian prowadzących do okreĞlonych korzyĞci w danym czasie i miejscu.
W miĊdzynarodowej metodologii badaĔ odnoszących siĊ do innowacyjnych
przedsiĊbiorstw przyjĊto kryterium przedmiotowe i wyodrĊbniáo cztery podstawowe
typy innowacji4: produktowe, marketingowe, procesowe oraz organizacyjne. MiĊdzy
wyĪej wymienionymi grupami innowacji wystĊpują silne powiązania. WdroĪenie
innowacji procesowych i produktowych wpáywa na innowacje organizacyjne. Natomiast
innowacje marketingowe mogą zwiĊkszaü zdolnoĞü firmy do rozwoju nowych
produktów, jak równieĪ mogą ksztaátowaü zindywidualizowaną ofertĊ. Powodują
repozycjonowanie marek, modyfikacje w sposobie dystrybucji, zmiany charakteru relacji
z nabywcami. Efekt takich zmian, to m.in. poprawa wyników ekonomicznych
przedsiĊbiorstwa.
WyjaĞniając istotĊ innowacji, naleĪy wspomnieü o terminie innowacyjnoĞü. Wedáug
Grzybowskiej, innowacje posiadają charakter podmiotowy, co innego innowacyjnoĞü,
1

SzymaĔska A. I.: InnowacyjnoĞü produktowa przedsiĊbiorstw produkcyjnych a preferencja konsumentów.
Prace Komisji Geografii Przemysáu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2012(20), s. 147-161.
2
Lemanowicz M.: AktywnoĞü innowacyjna przedsiĊbiorstw w Polsce ze szczególnym uwzglĊdnieniem branĪy
spoĪywczej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2014, 16(6), 307-312
3
Baruk J.: Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Wydawnictwo Adam Marszaáek, ToruĔ 2006, s.26.
4
Oslo Manual : Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd Edition. OECD and Eurostat
2005
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która wiąĪe sie z procesem i dziaáaniem, czego efektem są innowacje. Nie ma
powszechnie ustalonej jednolitej definicji innowacyjnoĞci, tak jak i w przypadku terminu
innowacja 5. InnowacyjnoĞü to proces polegający na ciągáym wprowadzaniu zmian
jakoĞciowych w sferze organizacji pracy, technologii, zarządzania i marketingu.
Wymienione zmiany prowadzą do powstawania nowego produktu, jak równieĪ jego
znacznej modernizacji.

Przykáadowe dziaáania innowacyjne podejmowane w sektorze
owocowo-warzywnym w Polsce
Polscy konsumenci są coraz bardziej zapracowani i zabiegani. Nie mają czasu na
czasocháonne gotowanie czy zakupy, a z drugiej strony starają siĊ bardziej zadbaü o to,
aby spoĪywane w poĞpiechu posiáki byáy poĪywne, zdrowe i wygodne. Zaobserwowano
silny trend zwany convenience, stąd wiele firm wdraĪa coraz wiĊcej innowacji w
sektorze owoców i warzyw. Zdrowe przekąski i innowacyjne produkty do spoĪycia „w
biegu” staáy siĊ integralną czĊĞcią diety sporej grupy nabywców. Wprowadzenie
kolejnych innowacji w tym sektorze gospodarki pozwoli na zwiĊkszenie spoĪycia
owoców i warzyw w Polsce oraz powiĊkszy sprzedaĪ w segmencie przekąsek i soków
NFC (soki naturalnie mĊtne), a takĪe mroĪonych gotowych daĔ warzywnych i
owocowych. Do pozostaáych czynników wpáywających na zmianĊ zachowania
konsumentów na rynku innowacji owoców i warzyw zaliczono spadek bezrobocia i
wzrost zamoĪnoĞci, czyli wzrost poziomu Īycia i konsumpcji, wydáuĪenie Īycia
spoáeczeĔstwa, zmiany w modelu funkcjonowania gospodarstw domowych, globalizacja,
wyĪsza aktywnoĞü zawodowa kobiet, dbaáoĞü o zdrowie oraz wyĪsze wyksztaácenie,
wiĊksza ĞwiadomoĞü konsumentów oraz dbaáoĞü o ochronĊ Ğrodowiska. Wymienione
determinanty stwarzają kolejne powody, aby firmy kreowaáy nowe produkty, biorąc pod
uwagĊ powyĪsze trendy celem zaspokojenia potrzeb konsumentów.
Wprowadzanie innowacji w sektorze owoców i warzyw wiąĪe siĊ z rozwojem
innowacyjnoĞci przedsiĊbiorstwa, czego wynikiem jest wiĊkszy udziaá sprzedaĪy
produktów innowacyjnych w caáym sektorze spoĪywczym. Stare odmiany owoców i
warzyw są sukcesywnie wypierane przez nowe, które pojawiają siĊ na polskim rynku.
Cechują siĊ one lepszymi walorami jakoĞciowymi, wiĊkszą trwaáoĞcią w obrocie
handlowym, mniejszą podatnoĞcią na choroby grzybowe, czy teĪ posiadają dáuĪszy
okres przechowywania 6. Maáo przetworzone owoce i warzywa są póáproduktami
zbliĪonymi pod wzglĊdem naturalnoĞci i ĞwieĪoĞci do surowców o trwaáoĞci
zapewniającej bezpieczeĔstwo spoĪycia i dystrybucji przez co najmniej 4-7 dni. Celem
zabezpieczenia póáproduktów przed rozwojem mikroflory zwykle pakuje siĊ je w
atmosferze modyfikowanej, o zmniejszonej zawartoĞci tlenu i podwyĪszonej dwutlenku
wĊgla. Zanurzenie np. plastrów warzyw w roztworach kwasu nadoctowego lub w
przypadku owoców w kwasie askorbinowym zwiĊksza pojemnoĞü przeciwutleniającą
5

Grzybowska B.: InnowacyjnoĞü przemysáu spoĪywczego - ujĊcie regionalne. Wydawnictwo UWM, Olsztyn
2012, s. 89
6
KruczyĔska D. : Nowe odmiany jabáoni. Wydawnictwo Hortpress, Warszawa 2008.
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produkt, a po zapakowaniu w atmosferze modyfikowanej zapobiega degradacji
skáadników odĪywczych7.
Ta wiedza pomaga przedsiĊbiorstwom we wdraĪaniu innowacyjnych produktów.
Przykáadem moĪe byü Firma Marwit, która wypuĞciáa na rynek przekąski owocowo–
warzywne sprzedawane w dwukomorowych pojemnikach w czterech wariantach
smakowych. Przykáadowa kompozycja smakowa to: jabáko, winogrono, marchewka i
pomidor.
Innym przykáadem jest Spóáka Green Factory podjĊáa produkcjĊ oraz sprzedaĪ
pociĊtych, umytych, spakowanych i gotowych do spoĪycia mieszanek saáat. Kolejnymi
innowacjami byáy tzw.: lunch boksy, czyli saáatki z dodatkami oraz z dresingiem i
plastikowymi sztuücami. Podobne innowacje znane siĊ juĪ doĞü dobrze w paĔstwach
Europy Zachodniej, jednak ich pozycjonowanie produktu na krajowym rynku pozostaje
wciąĪ
nowoĞcią
(www.portalspozywczy.pl/owoce-warzywa/wiadomosci/sektorowocow-i-warzyw-rozwija-sie-w-rytmie convenience,138286.html, dostĊp w dniu
18.06.2017 r.).
Owoce i warzywa najlepiej konsumowaü oczywiĞcie w stanie ĞwieĪym, w związku
z ich niewielką trwaáoĞcią i produkcją sezonową, wiĊkszoĞü owoców i warzyw
poddawana jest obróbce technologicznej, celem ich utrwalenia i przetworzenia8. Jedną z
najlepiej rozwijających siĊ kategorii sektora przetwórstwa owoców i warzyw są soki nie
wytwarzane z koncentratu (NFC – Not From Concentrate). Odnotowują one wzrost
sprzedaĪy na poziomie 7% rocznie. Soki táoczone, pomimo wyĪszej ceny zdobywają
popularnoĞü wĞród konsumentów ze wzglĊdu na wiĊkszą zawartoĞü witamin i
skáadników mineralnych. Firma Hortex w 2016 roku wprowadziáa nową liniĊ soków
táoczonych w róĪnych wariantach smakowych. Mieszanie soków róĪnych gatunków daje
moĪliwoĞü otrzymania produktów o duĪej zawartoĞci związków prozdrowotnych.
Przykáadowo poáączenie soku z limonki bogatego w flawony z sokiem z aronii, bogatego
w antocyjany.
Kolejną dobrze rozwijającą siĊ kategorią produkcji, są dĪemy. Rynek ten roĞnie w
tempie blisko 3% rocznie. Wielu producentów wprowadziáo innowacje związane z coraz
wiĊkszą róĪnorodnoĞcią uĪywanych do produkcji surowców. Dawtona w 2015 roku
wprowadziáa dĪem pomidorowy. Maspex w 2016 roku wprowadziá dĪemy marki
àowicz, wytwarzane z owoców o prozdrowotnych wáaĞciwoĞciach takich jak czarny bez,
rokitnik czy dzika róĪa, a rok póĨniej poszerzyá swoją innowacyjną ofertĊ o dĪemy z
dodatkami
kwiatów
jadalnych
(http://www.portalspozywczy.pl/owocewarzywa/wiadomosci/sektor-owocow-i-warzyw-rozwija-sie-w-rytmieconvenience,138286.html, dostĊp w dniu 18.06.2017 r.).
Innym typem dziaáaĔ innowacyjnych mogą byü innowacyjne procesy i technologie.
Zastosowanie nowych procesów i technologii pozwoliáo wydáuĪyü trwaáoĞü produktów
spoĪywczych w tym owoców i warzyw, zwiĊkszyü ich bezpieczeĔstwo i jednoczeĞnie
wytworzyü wyroby istotnie róĪne od wystĊpujących juĪ na rynku. Innowacje w zakresie
procesu produkcji oraz technologii ĪywnoĞci w róĪnym stopniu akceptowane są przez
7
Czapski J.: Owoce i warzywa oraz ich przetwory. W: ĩywnoĞü prozdrowotna - skáadniki i technologia (red. J,
Czapski, D. Górecka). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PoznaĔ 2015. s. 87-89
8
GrĊbowiec M.: Znaczenie innowacji produktowych w rozwoju przedsiĊbiorstw na przykáadzie branĪy
owocowo-warzywnej. Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy
Rolnictwa ĝwiatowego 2011, 11(26), nr 2, 26-36
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konsumenta. Stosuje siĊ miĊdzy innymi inĪynieriĊ genetyczną polegającą na modyfikacji
roĞlin. Technologia ta polega na wprowadzeniu lub usuniĊciu okreĞlonych genów, aby
zwiĊkszyü odpornoĞü roĞlin na infekcje wirusowe, bakteryjne, szkodniki czy herbicydy,
ale przede wszystkim polega na wydáuĪeniu ich trwaáoĞci 9.
Wiele nowych procesów technologicznych stosowanych jest w produkcji ĪywnoĞci
wygodnej, w tym wielu przekąsek warzywnych, owocowych, zup, kremów, bulionów,
ale równieĪ koncentratów warzywnych. Stosowanie innowacyjnych technologii to
miĊdzy innymi niekonwencjonalne metody ogrzewania, nietermiczne metody
przetwarzania, dodatek naturalnych substancji niszczących lub hamujących rozwój
drobnoustrojów oraz korzystanie z opakowaĔ aktywnych10. Ciekawym procesem zmian
zachodzącym w przedsiĊbiorstwach, są technologie związane z dalszą obróbką odpadów
owocowych i warzywnych. Mogą to byü np. wytáoki, bo tak naleĪy nazwaü powstający
odpad, zawierający duĪe iloĞci związków prozdrowotnych. Powstają podczas táoczenia
soku oraz nasion. Wytáoki owocowe po poddaniu procesowi ekstrakcji (dobre Ĩródáo
związków fenolowych) dodawane są do róĪnych produktów, chociaĪby do soków
jabákowych, natomiast wytáoki suszone są dobrym komponentem róĪnych wyrobów i
posiadają wiĊkszą wytrzymaáoĞü podczas przechowywania w porównaniu z suszonymi
owocami. Firmy wykorzystują liĞcie i ogonki brokuáów jako dodatek do naparów z
herbaty (zwiĊkszenie zawartoĞci polifenoli i glukozynolanów w produkcie), wytáoki
jabákowe uĪywane są do produkcji pektyn, ekstraktów o duĪej pojemnoĞci
przeciwutleniającej, preparatów zagĊszczających, a wytáoki powstające z kolorowych
owoców, do otrzymywania preparatów barwiących11.
Na rynku owoców i warzyw, jak równieĪ w segmencie przetworów owocowowarzywnym oprócz wprowadzenia przez producentów innowacji produktowych,
zauwaĪalny jest wzrost innowacyjnych metod marketingowych. MoĪna do nich zaliczyü
zmiany w wielkoĞci, ksztaácie, rodzaju i masie opakowaĔ. Innowacje te polegają takĪe
na zmianie materiaáu wykorzystywanego do produkcji opakowaĔ, umoĪliwiającego
przygotowanie przetworzonych owoców i warzyw np. w kuchence mikrofalowej.
Wykonane są ze specjalnej folii, która pod wpáywem ciepáa dostarczonego z mikrofali
gotuje produkty. W obszarze opakowaĔ mogą zostaü wprowadzone dodatkowo
innowacje związane z wielkoĞcią opakowania. Producenci muszą dostosowaü wielkoĞü
opakowania w zaleĪnoĞci od grupy konsumentów do której kierowany jest dany produkt.
Zmniejszenie opakowania powiązane jest ze zmniejszeniem iloĞci produktu, a przez to
ze spadkiem ceny za produkt. Przy odpowiednim sposobie wprowadzenia zmian
cenowych, przedsiĊbiorstwo moĪe wpáynąü na wzrost sprzedaĪy produktów 12.
W opakowaniach moĪna dokonaü równieĪ innowacji w zakresie zmian szaty
graficznej, dziĊki niej producent komunikuje siĊ z konsumentem. MiĊdzy innymi firma
9
JeĪewska-Zychowicz M.:, Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej innowacyjnych produktów
ĪywnoĞciowych. ĩywnoĞü. Nauka. Technologia. JakoĞü 2014, 6(97), 5-17
10
Targosz R.: Promocja innowacyjnych rozwiązaĔ technicznych i organizacyjnych w sektorze przetwórstwa
ĪywnoĞci. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2015, s. 24.
11
Czapski J.: Owoce i warzywa oraz ich przetwory. W: ĩywnoĞü prozdrowotna - skáadniki i technologia (red.
J, Czapski, D. Górecka). Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, PoznaĔ 2015. s. 87-89
12
GrĊbowiec M.: Znaczenie innowacji produktowych w rozwoju przedsiĊbiorstw na przykáadzie branĪy
owocowo-warzywnej. Zeszyty Naukowe Szkoáy Gáównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Problemy
Rolnictwa ĝwiatowego 2011, 11(26), nr 2, 26-36
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Agros Nova13 zmodyfikowaáa logo marki àowicz. Spóáka najpierw zajmowaáa siĊ
produkcją dĪemów, a nastĊpnie poszerzyáa swój asortyment o sosy, koncentraty czy teĪ
zupy gotowe, stąd koniecznoĞü wprowadzenia logo bez wisienek, które jest bardziej
uniwersalne.
WaĪnym czynnikiem mającym wpáyw na dziaáalnoĞü innowacyjną przedsiĊbiorstw
jest takĪe ich kultura organizacyjna. OkreĞla siĊ nią sposób myĞlenia oraz dziaáania
pracowników. Czynniki innowacyjnoĞci wewnątrz przedsiĊbiorstw zaleĪą bardzo czĊsto
od osobowoĞciowych cech zarządzających, ale równieĪ od zaangaĪowania personelu
oraz odpowiedniego kontrolowania i zarządzania zasobami materiaáowymi, a takĪe
infrastrukturą firmy14. DuĪa konkurencja wymusza w przedsiĊbiorstwach poszukiwania
nowych rozwiązaĔ, ale to czáowiek jest bodĨcem napĊdzającym wszystkie procesy,
dlatego wymóg osobistego kontaktu pomiĊdzy przeáoĪonym a pracownikami oraz
eliminacja wszelkich wewnĊtrznych barier komunikacyjnych jest konieczna15.

Materiaá i metodologia badaĔ
Dla lepszego poznania preferencji i procesu postrzegania innowacyjnoĞci sektora
owoców i warzyw w Polsce z punktu widzenia konsumenta, przeprowadzono badanie
empiryczne. Zastosowano w nich metodĊ badaĔ ankietowych, wykorzystując technikĊ
ankiety internetowej. Badanie przeprowadzono w grudniu 2017 roku. WziĊáo w nim
udziaá 502 osoby w róĪnym przedziale wiekowym, dochodowym itp. Badanie miaáo
charakter anonimowy. Opiniodawcami byáy osoby przypadkowo dobrane do próby.
Badania opracowano przy pomocy arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Office
Excel, a wyniki szczegóáowo omówiono i przedstawiono w formie wykresów.
Badana próba skáadaáa siĊ w wiĊkszoĞci (62,4%) z kobiet, zaĞ mĊĪczyĨni stanowili
37,6% ankietowanych Najliczniejszą grupĊ respondentów stanowiáy osoby w wieku do
25 lat (53%), natomiast najmniej liczebną osoby powyĪej 56 roku Īycia (6,9%).
Pozostaáą czĊĞü stanowiáy osoby z przedziaáu 25-55 lat, w tym z przedziaáu 25-40 lat
(28,2%), a z przedziaáu 41-55 lat byáo 11,9% wszystkich ankietowanych.
WiĊkszoĞü badanych posiadaáo wyĪsze wyksztaácenie (77,2%), Ğrednim
wyksztaáceniem legitymowaáo siĊ 13,9% badanych. Zaledwie 5,9% podaáo, Īe posiada
wyksztaácenie zawodowe, a 3%, wyksztaácenie podstawowe
Sytuacja materialna ankietowanych ksztaátowaáa siĊ na zbliĪonym poziomie.
NajwiĊcej badanych (25,7%) zadeklarowaáo dochód z przedziaáu 1500-2000 zá. netto
miesiĊcznie na osobĊ, natomiast najmniej, bo tylko 11,4% osoby okreĞliáy swój
miesiĊczny dochód netto na osobĊ w przedziale 2501-3000 zá. 22,3% zaznaczyáo, Īe ich
dochody miesiĊczne netto na osobĊ wynosiáy 2001-2500 zá. Tyle samo respondentów
okreĞliáo dochód poniĪej 1500 zá. Pozostaáe 18,3% badanych posiadaáo dochód powyĪej
3000 zá. netto miesiĊcznie na osobĊ.
13
W lipcu 2015 roku Firma Agros Nova sprzedaáa wybrane aktywa Grupie Maspex Wadowice, w tym marki:
àowicz, Krakus, Kotlin, DrWitt, Wáocáawek, Tarczyn, Fruktus.
14
Barczak B., Walas-TrĊbacz J.: DziaáalnoĞü innowacyjna sektora MSP - determinanty rozwoju. Prace i
Materiaáy Wydziaáu Zarządzania Uniwersytetu GdaĔskiego 2005, nr 4, 407.
15
TylĪanowski R.: Determinanty innowacyjnoĞci polskich przedsiĊbiorstw. W: InnowacyjnoĞü organizacji w
strategii intelektualnego i zrównowaĪonego rozwoju (red. J. WiĞniewska, K. Janasz). Wydawnictwo Difin
Warszawa. 2012, s. 77.
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Wyniki badaĔ
Wiedza konsumentów o produktach innowacyjnych sektora owoców i warzyw oraz
motywy postĊpowania w procesie ich akceptacji
Badania na temat innowacyjnych produktów rozpoczĊto od pozyskania informacji
od respondentów na temat pierwszego skojarzenia wiąĪącego siĊ z hasáem - „innowacja
w sektorze owoców i warzyw”. Ponad poáowa (52,1%) respondentów niezaleĪnie od
páci, miejsca zamieszkania, wyksztaácenia, sytuacji zawodowej uznaáa, Īe jest to produkt
o nowych, oryginalnych smakach. Z caákowicie nowym produktem utoĪsamiáo siĊ
43,8% ankietowanych. 39,6% ankietowanych (w wiĊkszoĞci byáy to osoby do 40 roku
Īycia), stwierdziáo, Īe produkt innowacyjny to produkt funkcjonalny o korzystnym
udokumentowanym oddziaáywaniu na zdrowie. Kolejnymi skojarzeniami jakie podali
respondenci byáy: ulepszona linia produktowa (30,2%), zastosowanie ekologicznych
surowców w procesie produkcji (27,1%), produkt w nowym opakowaniu (26%). W duĪo
mniejszym stopniu badani kojarzyli innowacje sektora owoców i warzyw z nowymi
sposobami promocji (14,6%), z produktami juĪ istniejącymi ale sprzedawanymi pod
inną marką (9,4%) oraz ze zmianą zasad dziaáania przedsiĊbiorstwa (6,3%).
Obecnie, konsumenci nie tylko oczekują od ĪywnoĞci zaspokojenia gáodu, ale
równieĪ pozytywnego wpáywu na ich zdrowie, miĊdzy innymi poprzez obniĪenie
poziomu cholesterolu, czy teĪ zachowania równowagi mikroflory jelitowej. WaĪny jest
takĪe innowacyjny skáad, czyli wzbogacenie produktów w nowe skáadniki (43,1%) jak i
jego wyĪsza jakoĞü (40,3%). Cena jako czynnik motywujący bądĨ teĪ demotywujący do
zakupu deklarowana byáa przez 16,7% badanych, natomiast reklama przez 13,9% osób,
zaĞ rekomendacja sprzedawcy lub znajomego przez 12,5% opiniodawców. Pozostaáe
czynniki takie jak: moda, nowe funkcjonalne opakowanie czy zwiĊkszony okres
przydatnoĞci do spoĪycia byáy rzadziej wybierane przez respondentów i nie przekroczyáy
progu 7%. Warto zaznaczyü, Īe to kobiety czĊĞciej podawaáy modĊ jako czynnik
motywujący w porównaniu do mĊĪczyzn, dla których zwiĊkszony okres przydatnoĞci do
spoĪycia byá cenniejszy. Jako inny przykáad ankietowani podali ciekawoĞü nowoĞci, jako
czynnik motywujący do zakupu takich produktów (wykres 1).
Wykres 1. Oczekiwania respondentów wobec innowacyjnych produktów sektora owocowowarzywnego

ħródáo: Badanie wáasne.
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Deklaracje respondentów dotyczące podejĞcia do czynników związanych z
procesem nabywania nowych produktów byáy bardzo zróĪnicowane. Jak wynika z
przeprowadzonych badaĔ najwiĊkszą grupĊ wĞród ankietowanych (43,6%), stanowiáy
osoby deklarujące, Īe kupowali nowe produkty ĪywnoĞciowe po wypróbowaniu ich
przez znajomych i wyraĪaniu przez nich pozytywnych opiniach o takich produktach.
Prawdopodobnie wynika to z postrzeganego niskiego ryzyka nieudanego zakupu. Te
osoby nazywane są zazwyczaj póĨnymi naĞladowcami. Do grupy wczesnych
naĞladowców kupujących nowe produkty stosunkowo szybko naleĪaáo 36,1%
ankietowanych. Osoby, które niechĊtnie nabywaáy innowacyjne produkty owocowo warzywne stanowiáy niecaáe 12% wskazaĔ, a respondenci deklarujący, Īe byli
tradycjonalistami i nie kupowali nowych produktów byáo zaledwie 4%.
Respondenci najczĊĞciej kupowali produkty uznane przez nich za innowacyjne
kilka razy w miesiącu (41,7% wskazaĔ). Najliczniejszą grupą, która zaopatrywaáa siĊ z
taką systematycznoĞcią okazaáy siĊ byü osoby poniĪej 40 roku Īycia, a w tym ponad
poáowa to osoby bardzo máode posiadające nie wiĊcej niĪ 25 lat, a ponadto ich dochód
nie byá wyĪszy niĪ 2000 zá netto miesiĊcznie. Kilkukrotne zakupy w ciągu roku
zadeklarowaáo 34,7% ankietowanych. Ponad 15% osób nabywaáo innowacyjne produkty
sektora owoców i warzyw kilka razy w tygodniu. Rzadziej niĪ kilka razy w roku
zaledwie 4,2%, a codziennie jeszcze mniej bo 2,8% badanych. Zaobserwowano takĪe
zaleĪnoĞü pomiĊdzy czĊstotliwoĞcią nabycia, a miejscem zamieszkania. Osoby
mieszkające na wsi rzadziej nabywali innowacyjne produkty sektora owoców i warzyw,
niĪ osoby mieszkające w mieĞcie. Wynika to z wiĊkszej dostĊpnoĞci na wsi tradycyjnych
produktów, pochodzących z wáasnych upraw.
NajczĊstszym miejscem nabywania takich produktów przez konsumentów byáy
super i/lub hipermarkety – 70,8% wskazaĔ. Kolejnym doĞü znaczącym miejscem zakupu
okazaáy siĊ byü sklepy dyskontowe (48,6%). Pozostaáe warianty odpowiedzi nie
przekroczyáy 20% deklaracji i byáy to bazary (19,4%), osiedlowe sklepiki, sklepy z
ĪywnoĞcią ekologiczną, sklepy internetowe (wszystkie trzy po 18,1% wskazaĔ), czy
kiermasze i targi (15,3%). W sklepach specjalistycznych taką ĪywnoĞü nabywaáo
zaledwie 8,3% respondentów, a jeszcze mniej, bo 6,9% badanych w barach czy
restauracjach.
Ankietowani zostali takĪe zobligowani do okreĞlenia stopnia rozpoznawalnoĞci
innowacji marketingowych i produktowych. 75% respondentów byáa w stanie rozpoznaü
innowacje marketingowe, natomiast pozostali nie potrafili tego zrobiü. Innowacje
produktowe potrafiáo okreĞliü aĪ 81,9% ankietowanych, a 18,1% badanych z takowymi
innowacjami miaáo problem. Na pytanie o najczĊĞciej rozpoznawalne innowacje
marketingowe ankietowani, wybierali w szczególnoĞci promowanie produktów przez
liderów opinii czyli sáawnych ludzi (46,3% wskazaĔ), reklama danego produktu w
róĪnych miejscach spotykana byáa przez 44,4% respondentów. DostĊpnoĞü danego
produktu w wielu miejscach deklarowaáo 40,7% badanych co potwierdza coraz bardziej
rozbudowującą siĊ sieü dystrybucji w Polsce. ZmiennoĞü szaty graficznej na etykietach i
opakowaniach oraz promocje cenowe byáy wskazywane przez odpowiednio 33,3% oraz
29,6% opiniodawców. Zmiana wizerunku marki i pozycjonowanie produktów w filmach
lub programach telewizyjnych zadeklarowaáo 20,4% ankietowanych. W tym przypadku
zdecydowaną wiĊkszoĞcią, która okreĞliáa te warianty byáy osoby starsze i osoby w
Ğrednim wieku, wiąĪe siĊ to z wiĊkszą moĪliwoĞcią i czĊstotliwoĞcią oglądania telewizji.
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11,1%badanych uznaáo za innowacje stosowanie specjalnych ofert dla wáaĞcicieli kart
lojalnoĞciowych oraz otrzymywanie produktów w formie profitów (9,3%), (wykres 2).
Wykres 2.Rodzaje innowacji postrzeganych przez nabywców w sektorze owoców i warzyw

ħródáo: Badanie wáasne.

Badani konsumenci oczekują jednak od innowacyjnych produktów korzystnego
wpáywu na zdrowie i zaskakujących smaków. Kolejnymi innowacjami jakie okreĞlili
ankietowani byáa zmieniona iloĞü skáadników (47,5%) oraz wprowadzenie na rynek
zupeánie nowego produktu (42,4%). Zmienioną recepturĊ produktu zadeklarowaáo
35,6% badanych przewaĪająca czeĞü to osoby máode. Grupa 32,2% respondentów
okreĞliáa stosowanie przyjaznych dla Ğrodowiska materiaáów produkcyjnych jako istotne
innowacje, a nowe zastosowanie istniejącego juĪ produktu 28,8% osób. Zaledwie 6,8%
badanych uwaĪa za waĪną innowacje produktową moĪliwoĞü dowozu produktu w
wyznaczone miejsce (wykres 3).
Wykres 3. Rodzaje innowacji marketingowych rozpoznawanych w sektorze owoców i warzyw

ħródáo: Badanie wáasne.

68

ħródáa informacji o produktach innowacyjnych
NajczĊstszym Ĩródáem czerpania informacji o innowacyjnych produktach
owocowych i warzywnych przez respondentów okazaáy siĊ byü wiadomoĞci zawarte w
internecie. Taką moĪliwoĞü wybraáo aĪ 60,4% ankietowanych, a ponad 80% z tych
odpowiedzi wybrali ludzie máodzi poniĪej 40 roku Īycia, w tym zdecydowaną
wiĊkszoĞcią byáy osoby poniĪej 25 lat, dla których internet w obecnych czasach staá siĊ
nieodzownym elementem Īycia.
Prawie poáowa badanych czerpaáa wiedzĊ z wáasnych obserwacji sklepowych
(47,9%), byáy to w znacznej wiĊkszoĞci osoby z wyksztaáceniem wyĪszym. Niewiele
mniej, bo 41,7% respondentów wskazywaáo na telewizjĊ i na informacje zawarte na
opakowaniach (30,2%). MoĪna stwierdziü, Īe wspóáczeĞnie, w dobie wszechobecnego
Internetu w zachowaniu obywateli dostrzega siĊ jednak silną potrzebĊ dotkniĊcia
produktu i zweryfikowania, czy informacje o promowanych produktach są zgodne z
informacjami zawartymi w tradycyjnych mediach, a dodatkowo przeczytaü informacje
zawarte na etykietach. Kolejnymi Ĩródáami wybieranymi przez ankietowanych byáa
rodzina i znajomi (21,9%), którzy zazwyczaj posiadają cechy liderów opinii i w
znacznym stopniu wpáywają na postawy innych konsumentów, prasa (14,6%) oraz
szkoáa i studia (14,6%). Zaledwie 8,3% badanych wybraáo radio, a 6,3% respondentów
jarmarki i bazary kojarzone bardziej z ĪywnoĞcią tradycyjną, aniĪeli z produktami
innowacyjnymi.
Badani respondenci mimo wielu pozytywnych cech związanych z innowacjami na
rynku przetworów owcowo-warzywnych, wskazywali jednak równieĪ na bariery
ograniczające moĪliwoĞci zakupu tych produktów. Pierwszym i zdecydowanie
najliczniejszym wskazaniem respondentów byáo okreĞlenie, Īe wolą produkty tradycyjne
(66,7%), natomiast drugim byáa ich wysoka cena (37,5%). Kolejnymi waĪnymi
barierami byáy: nieznajomoĞü wielu innowacyjnych produktów owocowych i
warzywnych na rynku (29,2%), brak wiedzy bezpoĞrednio na ich temat (25%) oraz
trudnoĞü w rozróĪnieniu jej od innej ĪywnoĞci (20,8%). CzĊsto konsumenci mają obawy
przez nieznanym produktem. W mniejszym stopniu przeszkodą okazaáa siĊ byü opinia
innych oraz niewiedza o moĪliwoĞciach nabycia takich produktów (po 12,5%
odpowiedzi).

Podsumowanie
PrzedsiĊbiorstwo, aby odnosiü sukcesy a przede wszystkim zaspokoiü potrzeby
klientów musi wprowadzaü nowe produkty lub doskonaliü obecne. Odbywa siĊ to
poprzez wprowadzanie innowacji w technologii produkcji, modyfikacjĊ skáadu, zmianĊ
opakowaĔ. Zmieniająca siĊ ciągle moda, trendy, styl Īycia konsumentów spowodowaáy,
Īe oczekują oni nie tylko zaspokojenia swoich potrzeb, ale takĪe osiągniĊcia
dodatkowych korzyĞci ze spoĪywania innowacyjnej ĪywnoĞci. JednoczeĞnie spore
znaczenie przy dokonywaniu zakupu mają opinie innych, ceny, czy dostĊpnoĞü takich
produktów. Producenci zobligowani są do poznania czynników psychospoáecznych,
marketingowych, demograficzno-ekonomicznych, spoáeczno-kulturowych, które w
znacznej mierze wpáywają na zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych
produktów. Nasycony juĪ rynek spoĪywczy stawia coraz wyĪsze wymagania
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konsumentów wobec dostĊpnych na nich produktów spoĪywczych. Taka ĪywoĞü musi
posiadaü odpowiednie walory jakoĞciowe, dietetyczne, a przede wszystkim sensoryczne.
Przeprowadzone badanie empiryczne, na podstawie którego okreĞlono bariery,
motywy, trendy oraz zachowania konsumentów na rynku innowacyjnych produktów
owoców i warzyw. Badani w zdecydowanej wiĊkszoĞci kojarzyli innowacje sektora
owoców i warzyw z produktem caákowicie nowym, o nowych i oryginalnych smakach.
Dla duĪej liczby respondentów informacje zamieszczone na opakowaniu byáy
podstawą do okreĞlenia, Īe dany produkt to produkt innowacyjny, natomiast
najczĊstszym Ĩródáem czerpania wiedzy o tych produktach okazaá siĊ byü Internet.
Wiedza konsumentów na temat innowacyjnych produktów owocowych i warzywnych
byáa zadowalająca. Mimo wszystko stwierdzono spore moĪliwoĞci, aby tĊ wiedzĊ
poszerzaü poprzez czĊstsze reklamy i akcje marketingowe. Natomiast wiedza związana
bezpoĞrednio z innowacjami produktowymi oraz marketingowymi sektora owocowowarzywnego osiągnĊáa dosyü wysoki poziom znajomoĞci.
Respondenci nabywali innowacyjne produkty kilka razy w miesiącu zwaĪywszy na
ich wyróĪniające siĊ wáaĞciwoĞci poprawiające zdrowie czy samopoczucie. Konsumenci
kupowali innowacyjne produkty owocowo-warzywne najczĊĞciej w super i
hipermarketach. Spowodowane jest to bogatą ofertą produktową i doĞü szerokim
asortymentem dostĊpnych produktów.
Przekazywane informacje o innowacjach wpáywają na adaptacjĊ tych produktów
przez konsumentów. Stąd wiĊkszoĞü ankietowanych korzystaáa z wáasnych obserwacji, a
istotnym czynnikiem motywującym badanych do zakupu ich pozytywny wpáyw na
zdrowie.
Badania wykazaáy równieĪ jedną gáówną barierĊ nabywania innowacyjnych
produktów sektora owoców i warzyw, a byáa to wiĊksza chĊü do spoĪywania
tradycyjnych i juĪ sprawdzonych produktów.
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Summary
Fashion, health and convenience shape today's consumer market in innovation. The
knowledge of the consumer is the key to the success of the company. The aim of the study was to
evaluate the innovativeness of the fruit and vegetable sector in Poland in the opinion of Polish
consumers. Based on the available literature, articles and professional journals and the information
published on websites characterized by changes in the Polish market in fruit and vegetables,
innovative fruit and vegetable sector, types of innovation related to new technologies and
processes, and new methods of marketing and organizational and also described trends and
consumer barriers in the fruit and vegetable sector. For a full presentation of the degree of
knowledge and recognition of selected innovations and the relation to this type of products of the
consumer survey was conducted.
Keywords - innovation, market, consumer, fruit and vegetables, innovative food products.
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