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În condiţile de concurenţă pe piaţă fiecare concurent exploatează orice “micro” diferenţiere a produsului 

său, pentru care acesta va fi preferat de consumator faţă de produsele concurenţilor. În cursa de 

menţinere/creştere a volumului de vînzări se implimentează inovaţii la nivel de produs, procese sau 

organizare. Prin inovaţiile aduse se doreşte lungirea ciclului de viaţă a produsului, revitalizarea vânzărilor, 

menţinerea sau chiar creşterea cotei de piaţă. 
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Lansarea cu succes pe piaţă a unui produs cu totul nou asigură întreprinderii, pentru o perioadă de timp 

limitată avantaje competitive deosebite, venituri ridicate, un profit înalt şi cucerirea unei pieţe considerabile. 

Pe măsura apariţiei concurenţei (difuzării noilor tehnologii sau produse, care constituiau monopol sau erau 

protejate prin licenţe) veniturile încep să scadă şi întreprinderea trebuie să-şi modifice politica de preţ, de 

distribuţie şi să-şi dezvolte în continuare produsul, menţinerea cotei de piaţă, găsirea unor noi modalităţi de 

diferenţiere prin cost sau calitate. O inovaţie incrimentală va fi un colac de salvare pentru întreprindere. 

Astfel prin utilizarea inovaţiei produsul va obţine un nou curs de evoluţie pe piaţă fig.1. 
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Fig. 1 Ciclul de viata a unui produs 

Noutatea adusă produsului direcţionează curba ciclului de viaţă, a produsului ce se află în apropiere de faza 

de declin. Aceasta va fi orientată în direcţia creşterii volumului de vînzari, avînd prezente toate 

caracteristicile unui ciclu de viaţă. Privită la o scară mai mare prezenţa pe piaţă a unui produs, pe perioadă de 

timp mai îndelungată se va desluşi, că produsele oferite pe piaţă au suferit o serie de schimbări din momentul 

apariţiei, produsului, pe piaţă pînă în momentul în care se face observaţia. La integrarea în grafic a volumului 

de vînzări în raport cu timpul se observă, fig. 2, că toate îmbunătăţirile aduse produsului formează şi ele la 

felul lor o curbă de tip-S, care se formează ca rezultat al inovaţiilor ce sunt aduse produsului în timp, această 

cubă se numeşte înfăsurarea ciclului de viaţă.  
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Fig. 2 Succesiunea îmbunătăţirilor aduse unui produs 

 

Astfel la un moment ciclului de viaţă produsul cunoaşte multe îmbunătaţiri, apoi urmează un sau cîteva 

salturi, deternminate de inovaţiile implimentate ce au determinat creşterea vînzărilor, urmate de îmbunătaţiri 

carea au un impact mai mic asupra ciclului de viaţă a produsului, în acest moment se poate constata că 

produsul a ajuns aproape de idealitate, astfel el înglobeaza marea parte de soluţii tehnice şi doleanţe ale 

consumatorului. 

Acest fenomen fost descris în lucrarea de Genrich Altshuller TRIZ, el indentifică tendinţa de a tinde spre 

idealitate a sistemelor.  

Astfel produsele înnoite vin să înlocuiască produsele aflate în declin, care înregistrază reduceri ale cererii, 

vînzărilor şi deci a profitului obţinut de întreprindere. 

Inovarea este un element esenţial al menţinerii pe piaţă, fie că este vorba despre un produs nou sau 

îmbunătăţit, fie că inovarea se referă la procesele tehnologice, de fabricaţie. 
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