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Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa  
owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku 
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Analizowano źródła przewagi konkurencyjnej i stosowa-
ne strategie konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych. Strategie badanych przedsiębiorstw 
są zgodne z przewagami konkurencyjnymi związanymi z jakością produktów i specjalizacją produk-
cji. Zbieżność ocen przedsiębiorców wskazuje na konwergencję warunków rynkowych w kraju i za 
granicą. Jednak przedsiębiorcy relatywnie słabiej oceniali swoją pozycję na rynkach zagranicznych 
niż na rynku krajowym. Słabsza pozycja badanych przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych wynika 
z niskiego stopnia koncentracji przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owoców i warzyw oraz z ich 
relatywnie niskiej innowacyjności.

Słowa kluczowe: konkurencyjność branży, strategie konkurencji przedsiębiorstw, źródła przewagi 
konkurencyjnej.

Kody JEL: L11, L21

Wstęp

Przetwórstwo owocowo-warzywne stanowi ważną gałąź polskiego przemysłu spo-
żywczego, charakteryzującą się znaczną nadwyżką salda obrotów handlowych i szybkim 
tempem wzrostu eksportu. W ostatniej dekadzie następowała koncentracja, rozwój poten-
cjału produkcyjnego i poprawa efektywności ekonomicznej branży. Jednakże wzrost cen 
i aprecjacja waluty krajowej obniżały konkurencyjność handlową zwłaszcza na rynkach 
zagranicznych. Stopniowo zmniejszały się przewagi kosztowo-cenowe na rynkach pro-
duktów żywnościowych związane z konwergencją cen krajowych na wspólnym rynku eu-
ropejskim. W konsekwencji, dla utrzymania pozycji konkurencyjnej, producenci zaczęli 
wdrażać nowe, bardziej zróżnicowane instrumenty konkurowania na rynkach krajowych 
i zagranicznych. 

Celem przeprowadzonego badania była identyfikacja i ocena przewag konkurencyjnych 
oraz strategii konkurencji przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego w warunkach 
integracji gospodarczej, malejących przewag komparatywnych i rosnącej konkurencji zagra-
nicznej. W badaniu dowiedziono, iż konwergencja rynku krajowego i ujednolicenie warun-
ków konkurencji na rynkach krajowym i zagranicznych obniża siły konkurencyjne polskich 
przetwórców owoców i warzyw. Postępująca konwergencja rynków spowodowała koniecz-
ność dostosowań jakościowych i innowacyjnych. Przedsiębiorcy dostosowywali strategie 
konkurencji do zmieniających się warunków rynkowych i zastosowali nowe instrumenty 
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budowania pozycji konkurencyjnej swoich przedsiębiorstw. Nadal istnieją jednak niewyko-
rzystane przez badane przedsiębiorstwa potencjalne możliwości poprawy konkurencyjności 
na rynkach zagranicznych. Dla dowiedzenia postawionej tezy przeprowadzono ilościowe 
i jakościowe badania przedsiębiorstw przetwórstwa owoców i warzyw. Badanie empiryczne, 
którego wyniki przedstawiono w artykule, oparto na koncepcji konkurencyjności branży 
i przedsiębiorstwa M.E. Portera1. Koncepcja konkurencyjności i analiza oficjalnych danych 
statystycznych miały decydujący wpływ na zakres przeprowadzonego badania, które oparto 
na metodzie ankietowej uzupełnionej ilościową i jakościową analizą zgromadzonego mate-
riału2.

Cel i metoda badań, charakterystyka próby badawczej

Przemysł owocowo-warzywny jest jednym z czterech najlepiej prosperujących przemy-
słów spożywczych w Polsce, jednakże w ostatnich latach obniżyła się jego konkurencyjność 
na rynkach zagranicznych. Celem badania było poznanie strategii konkurencji przedsię-
biorstw w warunkach spadku konkurencyjności. Badanie przeprowadzono w 2010 r. wśród ka-
dry kierowniczej dziesięciu przedsiębiorstw przetwórstwa owoców i warzyw. Kierowników 
zakładów przetwórczych poproszono o wyrażenie opinii na temat zasobów, kompetencji, 
konkurentów i stosowanych strategii konkurencji. W trakcie badania zebrano i opisano 
doświadczenia oraz opinie kadry kierowniczej dotyczące istniejących organizacji gospo-
darczych, którymi zarządzają, będąc jednocześnie ich właścicielami. Zebrane opinie miały 
charakter subiektywny i oceniający.

Narzędzie badawcze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby odpowiedzi udzielane 
przez przedsiębiorców były oparte na ich profesjonalnym doświadczeniu, zawodowej intu-
icji oraz wiedzy na temat konkurencyjności. Badane przedsiębiorstwa działały na rynkach 
krajowych i zagranicznych. Założono, że sytuacja przedsiębiorstw na tych rynkach może 
być różna. Poszukiwano zatem zarówno relatywnych wartości cech jakościowych, jak i wy-
stępujących między nimi zależności3. Oceniono zestaw 150 zmiennych uznanych za istotne 
dla wewnętrznej i zewnętrznej konkurencyjności w badanej branży4. Uzyskano łącznie ok. 
3000 ocen.

Dla odwzorowania badanej cechy, którą była konkurencyjność, zastosowano skalowanie 
niemetryczne, ustalając skalę ocen odpowiadających natężeniu badanej cechy. W celu zba-
dania korelacji ocen wyznaczono skalę porządkową, na której w niektórych przypadkach 
wystąpiły rangi wiązane. Do zbadania zależności zastosowano współczynnik korelacji rang

1  M.E. Porter, Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MTBiznes, Warszawa 2006, s. 23-71 oraz  
Z. Pierścionek, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 199-275. 
2  G.S. Yip, Strategia globalna, PWE, Warszawa 2004, s. 265-277.
3  L. Gajek, M. Kałuszka, Wnioskowanie statystyczne. Modele i metody, WNT, Warszawa 2000, s.16-17.
4  Przy projektowaniu formularza ankiety korzystano m.in. ze wzorców opracowanych przez innych autorów. Zob.  
B. Jankowska, Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001, 
WAE, Poznań 2005, s. 178-192;.M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, PWN, Warszawa 
2009, s. 90-98; G.S. Yip, op.cit., s. 491-497; Z. Pierścionek, op. cit., s. 131-134 oraz s. 179-181; M.E. Porter, op. cit,  
s. 433-455.
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Spearmana (1). Pomiar korelacji rangowej został sprawdzony testem niezależności o rozkła-
dzie normalnym (2).
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gdzie di  – różnica między rangami odpowiadających sobie wartości cechy xi oraz yi  
(i = 1, 2, …, n)5. 

1−= nz ρ , (2)

gdzie n  – liczba obserwacji6.

Uzasadnieniem dla wyboru metody badań była wielowymiarowość zjawiska konkuren-
cyjności związana z jego sensem procesowym, atrybutowym, relatywnością, poziomowo-
ścią w hierarchii systemów gospodarczych oraz charakterem przyczynowo-skutkowym7. 
W sytuacji, gdy problem badawczy obejmuje dużą liczbę zmiennych o wzajemnych złożo-
nych relacjach, a badacz ma bardzo ograniczoną kontrolę nad obiektem, wyjaśnienie związ-
ków przyczynowo-skutkowych na podstawie szeroko zakrojonych badań ankietowych lub 
w drodze kontrolowanego eksperymentu staje się utrudnione lub wręcz niemożliwe8.

Trudności, które napotkano w trakcie analizy związane były głównie z niechęcią przed-
siębiorców do udziału w badaniach i niedostatkiem informacji o konkurentach. Jakościowy 
i zarazem statyczny charakter badania uniemożliwił analizę dynamiki potencjału ekono-
micznego i pozycji konkurencyjnej. Z kolei, liczebność i zawartość próby nie pozwoliły 
na szerszy opis, generalizację czy ustalenie prawidłowości statystycznych. Zakładano, że 
badanie pozwala na niezupełną indukcję statystyczną dla studium przypadku9. 

W badanej próbie przedsiębiorstw znalazło się dziesięć jednostek sprawozdawczych. 
Zastosowano celowy dobór przypadków, do badań wybrano jednostki prowadzące dzia-
łalność w ramach działu EKD 15.3 – przetwórstwo warzyw i owoców oraz podejmujące 
działalność eksportową. Pod względem wymienionych cech przypadki są porównywalne, 
ze względu na pozostałe cechy – niejednorodne10. Były to przedsiębiorstwa z udziałem kapi-
tału zagranicznego, w jednym przypadku przedsiębiorstwo zagraniczne. Wśród podmiotów 
objętych analizą większość ma formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kolejne to 
spółka akcyjna, jawna i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Większość 
z nich powstała w latach 90. (por. tabela 1). W badanych przedsiębiorstwach średniorocz-

5  M. Sobczyk, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 117-118.
6  L. Gajek, op. cit., s. 118 oraz M. Sobczyk, Statystyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 284.
7  M .Gorynia, op. cit., s. 48-57.
8  G. S. Yip, op. cit., s. 266-267.
9   S. Nowak,  Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970, s. 59-61 oraz W. Tellis, Application of a case study 
methodology, “The Qualitative Report” 1997, Vol. 3, No. 3, http://www.nova.edu/ssss/QR/QR3-3/tellis2.html, s. 2.
10  M. Sobczyk, Statystyka, op. cit., s. 14.
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na stopa zysku w latach 2006-2008 kształtowała się na poziomie 12%. Wartość wyniku 
finansowego mieściła się w przedziale od 0,3 do 1,5 mln zł rocznie, a przychody netto ze 
sprzedaży wynosiły od 3,6 do 20 mln zł rocznie. Przedsiębiorstwa udzielające informacji 
były zorientowane na eksport, przeciętny udział eksportu w sprzedaży kształtował się na 
poziomie 36%.

Tabela 1 
Charakterystyka badanych przedsiębiorstw   

Wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Forma prawna 
przedsiębiorstwa

sp. 
z o.o.

sp. 
z o.o.

sp. 
z o.o.

sp. 
z o.o.

sp. 
z o.o.

sp. j. SA o. fiz. sp. 
z o.o.

sp. 
z o.o.

Data utworzenia 
przedsiębiorstwa 1997 1992 1997 1992 2003 1994 1973 1993 1998 1992
Udział przetwórstwa 
w sprzedaży ogółem (w %) 100 100 45 100 26 73 76 98 97 50
Udział eksportu 
w sprzedaży ogółem (%) 17 45 35 15 20 30 12 7 100 25

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

W ostatnich latach polski przemysł owocowo-warzywny charakteryzował się wysoką 
orientacją eksportową. W 2008 roku zajmował czwarte miejsce, wśród czternastu podsta-
wowych działów przemysłu spożywczego, z 38% udziałem eksportu w sprzedaży ogółem. 
W gronie analizowanych przedsiębiorstw dwa wykazywały wyższy poziom orientacji eks-
portowej niż ogółem w przemyśle spożywczym. Żadne z przedsiębiorstw nie miało niższe-
go udziału niż najniższa wartość dla przemysłu spożywczego, która wynosiła 6% w 2008 
roku11.

Pod względem wielkości zatrudnienia, przedsiębiorstwa poddane analizie znajdowały 
się w gronie przedsiębiorstw zatrudniających przeciętnie ponad 50 osób – średnio w tych 
przedsiębiorstwach liczba zatrudnionych wynosiła 71 pracowników. Przedsiębiorstwa za-
trudniające powyżej 50 pracowników stanowiły około 30% ogółu przedsiębiorstw w pol-
skiej branży przetwórstwa owocowo-warzywnego12. Trzy z badanych przedsiębiorstw za-
trudniały 100 i ponad 100 osób (130 i 150). Zatrudnienie w kolejnych przedsiębiorstwach 
kształtowało się odpowiednio na poziomie: 70, 40, 35, 25 i 18 pracowników. W przypadku 
dwóch podmiotów nie uzyskano jednoznacznych informacji na temat poziomu zatrudnie-
nia.

Reasumując, przeprowadzone badanie jakościowe dotyczyło przedsiębiorstw wyróżnia-
jących się nie tylko w branży owoców i warzyw, ale i na tle całego przemysłu spożywczego. 
Wskaźniki ekonomiczne i potencjał analizowanych przedsiębiorstw wykazywały relatywnie 
bardzo wysokie wartości. Były to przedsiębiorstwa, które tworzyły swój potencjał konku-

11  R. Urban, I. Szczepaniak, R. Mroczek, Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkostwa (synteza), IERiGŻ-PIB, 
Warszawa 2010, s. 69.
12  K. Kaczmarek-Piątek, Rynek przetworów owocowo warzywnych, mięsnych i rybnych, Raport Pentor - Poznań, Instytut 
Badania Opinii i Rynku, Poznań 2001, s. 2.
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rencyjny w okresie transformacji gospodarczej, podlegały przemianom własnościowym, 
strukturalnym i dostosowały własne zasoby produkcyjne do konkurowania w zmieniających 
się warunkach gospodarczych. Obecnie charakteryzują się silną pozycją na rynku krajo-
wym, a co więcej – funkcjonują na rynkach zagranicznych. Zatem wnioski płynące z analizy 
są ocenami liderów branży spożywczej, przedsiębiorstw, które rozwinęły swój absolutny 
i relatywny potencjał konkurencyjny13. 

Źródła przewagi konkurencyjnej

Konkurencyjność przedsiębiorstwa oznacza zdolność do konkurowania oraz umiejętność 
osiągania i utrzymywania przewagi konkurencyjnej14. Międzynarodową konkurencyjność 
producentów żywności określa się jako zdolność lokowania żywności na rynkach zagranicz-
nych i umiejętność rozwijania efektywnego eksportu15. W procesie tworzenia i realizowania 
strategii przedsiębiorstwa najważniejszym zadaniem jest określenie własnej przewagi kon-
kurencyjnej. Dla ustalenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa niezbędna jest ocena 
wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań rynku oraz potencjału konkurencyjnego fir-
my16.

Analiza zgromadzonego materiału, dokonana za pomocą diagramu sieciowego, wyka-
zała, że konkurencyjność dla każdej z analizowanych zbiorów cech została przeciętnie oce-
niona niżej na rynku zagranicznym niż na rynku krajowym (por. wykres 1). W badanych 
przedsiębiorstwach, wśród dziesięciu głównych źródeł przewagi konkurencyjnej, przecięt-
nie najwyżej oceniono zaplecze surowcowe, specjalizację produkcji, funkcje i jakość pro-
duktu oraz warunki sprzedaży. Kolejno znalazły się różnorodność i kompleksowość oferty 
i innowacje produktowe. 

Z kolei, przedsiębiorcy najniżej ocenili udział w rynku, ekologizację oferty produktowej, 
koszty wytworzenia i ceny oraz intensywność i jakość promocji. Oceny przedsiębiorców 
potwierdziły ogólną sytuację, która wystąpiła w ostatnich latach w branży. Po przystąpieniu 
do UE w przemyśle owocowo-warzywnym zanotowano wzrost nakładów na podniesienie 
jakości produkcji i jednocześnie spowolnienie tempa wzrostu sprzedaży, w tym między in-
nymi eksportowej, w wyniku obniżenia się przewag kosztowo-cenowych. Jak wynika z ba-
dań IERiGŻ w Warszawie, w ostatnich latach sektor owocowo-warzywny wyraźnie osłabił 
swoją pozycję eksportera netto17. 

Badane przedsiębiorstwa przemysłu owocowo-warzywnego rozpoznały swoje przewagi 
konkurencyjne związane głównie z jakością produktu. Wskazały jednakże na słabości zwią-
zane z relatywną wielkością potencjału produkcyjnego, wynikającym z niego niewielkim 
udziałem w rynku oraz wysokimi kosztami produkcji i sprzedaży. Na rynku zagranicznym 
szczególnie nisko ocenione zostały ekologizacja oferty produktowej, udział w rynku, koszty 
wytworzenia, ceny oraz intensywność i jakość promocji.

13  A. Zielińska-Głębocka (red.), Potencjał konkurencyjny polskiego przemysłu w warunkach integracji europejskiej, WUG, 
Gdańsk 2005, s. 14-15.
14   M. Gorynia, op. cit., s. 77.
15  R. Urban, op. cit., s. 59.
16   M. Gorynia, op. cit., s. 83-86.
17  R. Urban, op. cit., s. 64.
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Oceny przedsiębiorców wykazały zbieżność dla rynku krajowego i zagranicznego w obu 
przypadkach. Silna zależność ocen została potwierdzona statystycznie. Dla ocen przewag 
konkurencyjnych na rynku krajowym i zagranicznym wartość współczynnika Spearmana 
wynosi r = 0,961. Wskazuje na występującą silną zależność w ocenach, zweryfikowaną na 
wysokim poziomie istotności a = 0,05, pozwalającym na całkowite odrzucenie hipotezy 
o niezależności badanych zmiennych (por. tabela 2)18. Występującą w opiniach przedsiębior-
ców zbieżność ocen rynków krajowego i zagranicznych należy interpretować jako ujednoli-
cenie warunków konkurencji oraz konwergencję rynków.

Reasumując, badani przedsiębiorcy wskazali, iż w ich przedsiębiorstwach najważniej-
szym czynnikiem konkurencyjności jest specjalizacja produkcji. Z drugiej strony wskaza-
li na ograniczone możliwości konkurencji kosztowo-cenowej, co wpłynęło na osłabienie 
ich pozycji konkurencyjnej szczególnie na rynku zagranicznym. Na podstawie udzielonych 
odpowiedzi można stwierdzić, że w badanych przedsiębiorstwach istnieją jeszcze znaczne 
niewykorzystane potencjalne źródła przewagi konkurencyjnej. Są nimi istniejące i nieza-
pełnione nisze produktowe, takie jak np. produkty ekologiczne oraz poprawa warunków 
dystrybucji, promocji i sprzedaży polskich przetworów owocowo-warzywnych za granicą.

18   Do oceny siły współzależności między zmiennymi zastosowano poniższą skalę: |0,00 - 0,3| – słaba zależność, |0,31 – 0,6| – 
umiarkowana zależność, |0,61 - 1,0| – silna zależność. M. Sobczyk, Statystyka..., op. cit., s. 118.

Wykres 1 
Źródła przewagi konkurencyjnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań własnych (n=10).
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Tabela 2 
Współzależność ocen źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku krajowym 
i zagranicznym 

Źródła przewagi konkurencyjnej

Średnia 
ocen rynku 
krajowego 

(x)

Średnia 
ocen rynku 

zagranicznego 
(y)

Rx Ry di di
2

Funkcje i jakość produktów 4,60 4,20 8,5 8 0,5 0,25
Różnorodność i kompleksowość oferty 4,20 3,80 6 6,5 -0,5 0,25
Innowacje produktowe 4,10 3,40 5 5 0 0
Ekologizacja oferty produktowej 3,78 2,50 2,5 1 1,5 2,25
Udział w rynku 3,56 3,00 1 2,5 -1,5 2,25
Koszty wytworzenia i ceny produktów 3,78 3,00 2,5 2,5 0 0
Specjalizacja produkcji 4,60 4,40 8,5 9,5 -1 1
Zaplecze surowcowe 4,70 4,40 10 9,5 0,5 0,25
Warunki sprzedaży 4,50 3,80 7 6,5 0,5 0,25
Intensywność i jakość promocji 3,89 3,25 4 4 0 0
Suma kwadratów różnic między rangami wartości cechy 6,5
Współczynnik korelacji rang Spearmana 0,961
Rozkład z-statystyki 2,882
Graniczny poziom istotności 0,05

Źródło: jak w tabeli 1.

Strategie konkurencji

Strategia przedsiębiorstwa to zespół skoordynowanych, dostosowanych do sytuacji fir-
my i otoczenia, sposobów osiągnięcia celów strategicznych19. Strategia konkurencji to ze-
spół posunięć na rynku związany z przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa na różnych 
rynkach oraz działań polegających na rozwoju istniejących w przedsiębiorstwie źródeł kon-
kurencyjności20. Strategia konkurencji to nie tylko dążenie do jak najlepszego zaspokoje-
nia potrzeb odbiorców, ale także działania zmierzające do osłabienia lub wyeliminowania 
z rynku określonego konkurenta. Budowana jest na podstawie analiz preferencji odbiorców, 
a także na podstawie analizy otoczenia konkurencyjnego21.

W badaniu zaproponowano dziesięć różnych strategii konkurencji przedsiębiorstwa: przy-
wództwo kosztowe (utrzymywanie niskich kosztów całkowitych), sterowanie jakością (bu-
dowanie przewagi jakościowej), specjalizacja (technologiczna i produktowa), dyferencjacja 
(zróżnicowanie produktu, technologii, obsługi), koncentracja (na grupie nabywców, asorty-
mencie, rynku geograficznym), strategia zintegrowana (wysoka jakość i niski koszt), strate-
gia innowacyjna (nowe produkty, obszary działalności i zarządzanie), internalizacja (alianse, 

19  Z. Pierścionek, Strategie…, op. cit., s. 14.
20  Ibidem, s. 275-276.
21  Ibidem, s. 208.



JOANNA WIŚNIEWSKA 37

układy korporacyjne i wewnętrzny obrót), wyczekiwanie (penetracja sektora w poszukiwaniu 
nowych szans), dywestycje (ograniczenie zakresu i skali działalności, fuzje i przejęcia).

Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego analizo-
wano na rynku krajowym i zagranicznym. Badani przedsiębiorcy zostali poproszeni o oce-
nę strategii konkurencyjności. Łącznie uzyskano dwieście ocen. Obliczono średnie z ocen 
przedsiębiorców dotyczących stosowanych strategii na rynku krajowym, zagranicznym oraz 
łącznie dla wszystkich ocen. W ten sposób z 200 ocen wskazanych przez przedsiębiorców 
uzyskano po 10 średnich wartości odpowiadających natężeniu badanej cechy na rynku kra-
jowym, zagranicznym oraz łącznie, tj. 30 ocen.

Analiza zgromadzonego materiału, pokazana za pomocą diagramu sieciowego, wykaza-
ła, że oceny stosowanych przez przedsiębiorstwa strategii, były przeciętnie niższe na rynku 
zagranicznym niż na rynku krajowym (por. wykres 2). W badanych przedsiębiorstwach, 
wśród dziesięciu głównych rodzajów strategii, przeciętnie najwyżej oceniono strategię spe-
cjalizacji, sterowania jakością, kosztowo-jakościową i przywództwa kosztowego. Ocena re-
alizowanych strategii konkurencyjności wskazała, iż były one zgodne z rozpoznanymi przez 
przedsiębiorców posiadanymi przewagami konkurencyjnymi badanych przedsiębiorstw 
przemysłu owocowo-warzywnego. 

Na rynku zagranicznym znacznie słabiej niż na rynku krajowym oceniono strategię dy-
westycji, internalizacji, dyferencjacji oraz koncentracji. Oceny strategii rynku zagranicz-

Wykres 2 
Rodzaje strategii konkurencji przedsiębiorstw

Źródło: jak w wykresie 1.
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nego wskazują na słabszą pozycję rynkową polskich przedsiębiorców. Wśród najsłabiej 
ocenionych strategii znalazły się strategie wyczekiwania i dywestycji. Niska ocena świad-
czy z jednej strony o małym zaangażowaniu przedsiębiorców w penetrację możliwości na 
rynkach zagranicznych, ale wskazuje też, iż nie wycofują się oni z działalności i aktywnie 
poprawiają jakość, specjalizację produkcji i obniżają koszty działalności. W rankingu ocen 
przedsiębiorców strategie innowacyjności i koncentracji znalazły się na niższej pozycji niż 
specjalizacja, jakość i koszty.

Tabela 3 
Współzależność ocen strategii konkurencji przedsiębiorstw na rynku krajowym 
i zagranicznym  

Źródła przewagi konkurencyjnej

Średnia 
ocen rynku 
krajowego 

(x)

Średnia 
ocen rynku 

zagranicznego 
(y)

Rx Ry di di
2

Przywództwo kosztowe 4,11 3,50 6 7 -1 1
Sterowanie jakością 4,30 4,20 8 9 -1 1
Specjalizacja 4,90 4,80 10 10 0 0
Dyferencjacja 3,90 3,20 4,5 3,5 1 1
Koncentracja 4,20 3,40 7 5,5 1,5 2,25
Zintegrowana jakościowo-kosztowa 4,40 4,00 9 8 1 1
Innowacyjna 3,90 3,40 4,5 5,5 -1 1
Internalizacja 3,30 2,60 1 1 0 0
Wyczekiwanie 3,40 3,20 2 3,5 -1,5 2,25
Dywestycje 3,67 2,75 3 2 1 1
Suma kwadratów różnic między rangami wartości cechy 10,5
Współczynnik korelacji rang Spearmana 0,936
Rozkład z-statystyki 2,809
Graniczny poziom istotności 0,05

Źródło: jak w tabeli 1.

Oceny przedsiębiorców wykazały zbieżność dla rynku krajowego i zagranicznego. Silna 
zależność ocen została potwierdzona statystycznie. Dla ocen przewag konkurencyjnych 
na rynku krajowym i zagranicznym wartość współczynnika Spearmana wynosi r = 0,936. 
Podobnie jak w analizie przewag konkurencyjnych, wartość ta wskazuje na występującą silną 
zależność w ocenach, zweryfikowaną na wysokim poziomie istotności a = 0,05, pozwalają-
cym na całkowite odrzucenie hipotezy o niezależności badanych zmiennych (por. tabela 3). 
Występująca w opiniach przedsiębiorców zbieżność ocen strategii na rynku krajowym i zagra-
nicznym wskazuje na ujednolicenie strategii na rynku krajowym i zagranicznym, co stanowi 
potwierdzenie znacznej konwergencji rynku krajowego i rynków zagranicznych.

Reasumując, należy podkreślić aktywną rolę strategii konkurencji w budowaniu pozycji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu owocowo-warzywnego. Strategie realizowane 
na rynku krajowym i zagranicznym polegały głównie na specjalizacji produkcji oraz podno-
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szeniu jej jakości, a w mniejszym stopniu na koncentracji czy innowacyjności. Stąd wniosek 
o niewykorzystanym jeszcze potencjale konkurencyjnym związanym z możliwością eksplo-
racji rynków niszowych, np. produktów ekologicznych, koncentracją przedsiębiorstw prze-
mysłu przetwórstwa owoców i warzyw oraz wzrostem innowacyjności. Wykazana w bada-
niu zbieżność ocen rynków krajowego i zagranicznego wskazuje na konwergencję polskiego 
rynku owoców i warzyw.

Podsumowanie

Opinie przedsiębiorców na temat stosowanych strategii konkurencji, wśród których 
do najważniejszych zaliczono utrzymanie wysokiej jakości produktów i niskich kosztów 
ogólnych, potwierdziły rozproszenie sektora. Wskazały na mocne strony przedsiębiorstw 
w branży, którymi są adaptacja do wymogów jakościowych rynku europejskiego i wysoka 
konkurencyjność produktów. Badani przedsiębiorcy wskazywali na słabość innowacyjną 
swoich przedsiębiorstw, która wynika z rozproszenia potencjału produkcyjnego. Duża gru-
pa przedsiębiorców pozostaje poza procesami integracji poziomej i tworzenia silnych grup 
kapitałowych. Koncentracja w branży owocowo-warzywnej jest podstawowym warunkiem 
dalszego rozwoju przez innowacje technologiczne i organizacyjne.

Opcjonalną strategią rozwoju dla badanych przedsiębiorców są wszelkie strategie niszowe, 
pojawiające się z reguły tam, gdzie z jednej strony nie można wykorzystać ekonomii skali, 
z drugiej zaś można znaleźć duży, lokalny potencjał. Widać to na przykładzie lokalnych produ-
centów zdrowej żywności, zupełnie niepowtarzalnej i odmiennej od żywności przemysłowej 
z hipermarketów. Z taką strategią łączyć się może strategia błękitnego oceanu, nakazująca 
budowanie swej pozycji rynkowej w sposób unikający nadmiernej konkurencji, przez zajmo-
wanie pozycji niszowych w tym rozwój ekoinnowacyjności. W sektorze gospodarki żywno-
ściowej mogą to być np. ekologiczne metody produkcji surowców i przetwórstwa żywności.
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Strategies of Competition of Enterprises of the Fruit-and-Vegetable 
Processing Industry under the Conditions of Domestic and Foreign 
Market Convergence

Summary

In her article, the author presents results of qualitative research of competitiveness of Polish en-
terprises of the fruit-and-vegetable processing industry. She analysed the sources of competitive ad-
vantage and the applied competition strategies in the domestic and foreign markets. Strategies of the 
surveyed enterprises comply with competitive advantages connected with quality of products and 
produce specialisation. Convergence of opinions of entrepreneurships indicates the convergence of 
market conditions in the country and abroad. However, entrepreneurs relatively worse assessed their 
position in foreign markets than in the domestic one. The weaker position of the enterprises in ques-
tion in foreign markets results from a low degree of concentration of the fruit-and-vegetable process-
ing industry enterprises and their relatively low innovativeness.

Key words: branch competitiveness, enterprises competition strategies, sources of competitive ad-
vantage.
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Стратегии конкуренции предприятий фруктово-овощной 
перерабатывающей промышленности в условиях конвергенции 
национального и зарубежных рынков

Резюме

В статье представили результаты качественных исследований конкурентоспособности 
польских предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности. Анализиро-
вали источники конкурентного преимущества и применяемые стратегии конкуренции на вну-
треннем и зарубежных ранках. Стратегии обследуемых предприятий сходны с конкурентными 
преимуществами, связанными с качеством продуктов и специализацией производства. Сход-
ство оценок предпринимателей указывает на конвергенцию рыночных условий в стране и за 
рубежом. Однако предприниматели относительно слабее оценили свою позицию на зарубеж-
ных рынках, нежели на национальном рынке. Более слабая позиция обследуемых предприятий 
промышленности по переработке овощей и фруктов вытекает из низкой степени концентрации 
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предприятий фруктово-овощной перерабатывающей промышленности, а также из их относи-
тельно низкой инновационности.

Ключевые слова: конкурентоспособность отрасли, стратегии конкуренции предприятий, ис-
точники конкурентного преимущества.
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