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Znaczenie marki polskiej żywności w budowaniu przewagi
konkurencyjnej na rynku międzynarodowym na przykładzie
owoców i warzyw
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie kierunku podejmowanych działań promocyjnych zmierzających do budowania marki polskiej żywności na rynku międzynarodowym. Punktem wyjścia artykułu jest prezentacja możliwości i wyznaczników budowania przewagi konkurencyjnej na rynku zagranicznym. Główna uwaga
została skupiona na roli i znaczeniu wizerunku marki w tym procesie. Następnie
omówiono ofertę owoców i warzyw, będącą przedmiotem działań eksportowych
i narzędzia wsparcia promocji. W rozważaniach skupiono uwagę na instytucjach,
które odgrywają szczególną rolę we wspieraniu rozwoju eksportu i budowaniu marki polskiej żywności. Z przeprowadzonych badań wynika, że współcześnie podstawą budowania trwałej przewagi konkurencyjnej jest silna marka.
Słowa kluczowe: przewaga konkurencyjna, wizerunek marki żywnościowej, działania proeksportowe, strategia promocji.
Kody JEL: L66, M31, Q13

Wstęp
Prowadzenie przemyślanej polityki promocyjnej staje się współcześnie kluczowym
czynnikiem pozyskiwania przez polskie przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego nowych
rynków zbytu. W proces ten zaangażowanych jest wiele instytucji i organizacji związanych
z promocją produktów żywnościowych. Istotna rola w procesie budowania wizerunku polskich produktów żywnościowych, zwiększeniu ich rozpoznawalności na rynku międzynarodowym, przypisywana jest Agencji Rynku Rolnego. Priorytetowe znaczenie ma tu wzrost
konkurencyjności tych produktów na rynkach zagranicznych.
Celem przewodnim artykułu jest przedstawienie kierunku podejmowanych działań promocyjnych zmierzających do budowania marki polskiej żywności na rynku międzynarodowym. W opracowaniu odniesiono się głównie do działań podejmowanych na rynku owoców
i warzyw, stanowiącym istotny udział w naszej ofercie eksportowej.
Opracowanie powstało na podstawie danych wtórnych, pozyskanych z przeglądu literatury przedmiotu oraz danych Eurostatu i IERiGŻ-PIB.
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Budowanie wizerunku marki na rynku żywnościowym
Istnieje wiele narzędzi budowania przewagi konkurencyjnej, chociaż ich rola i znaczenie są zróżnicowane ze względu na wysoki poziom konkurencji na rynku żywnościowym.
To ostatnie stwierdzenie dotyczy zwłaszcza ostatnich lat, kiedy to w większości krajów
europejskich obserwujemy rozwój struktur oligopolistycznych, na skutek globalizacji gospodarki światowej. Sytuacja ta jest również znamienna dla polskiej gospodarki żywnościowej, z uwagi na wysoki stopień nasycenia rynku i wynikający stąd poziom dojrzałości poszczególnych branż sektora żywnościowego. Istnieje zatem potrzeba poszukiwania
trwałych źródeł przewagi konkurencyjnej, które mogłyby w dłuższej perspektywie czasu
zapewnić producentom żywności konkurowanie na rynku międzynarodowym. W świetle
poglądów wielu teoretyków, współcześnie podstawą budowania trwałej przewagi konkurencyjnej w sektorach dojrzałych, jest cena i wizerunek marki (Garbarski, Rutkowski,
Wrzosek 1996; Kotler 1994; Porter 1991). W warunkach dużego nasycenia rynku żywnościowego w Polsce i wzrostu konkurencji coraz większego znaczenia w budowaniu przewagi konkurencyjnej nabiera silna marka (Szwacka-Mokrzycka 2013). Podtrzymywanie
wysokiej jakości produktów żywnościowych wymaga prowadzenia przez przedsiębiorstwo umiejętnej polityki proinnowacyjnej z wykorzystaniem innowacji technologiczno-produktowych. Jest to zagadnienie niezmiernie złożone, gdyż omawiany rynek charakteryzuje szybka dyfuzja innowacji i związany z tym proces naśladowania produktów przez
firmy konkurencyjne.

Działania proeksportowe podejmowane przez Polskę
na rynku międzynarodowym
Działalność eksportowa Polski w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie, obejmując swym zasięgiem różne rejony świata. Świadczą o tym dane dotyczące eksportu owoców i warzyw na rynku zagranicznym, którego wolumen w 2015 roku wyniósł w odniesieniu do owoców i warzyw 116,5 mln ton, natomiast import 113,7 mln ton (Comtrade/Eurostat
2015). Największymi regionami świata w eksporcie owoców i warzyw było w 2015 roku
ugrupowanie państw UE, gdzie wyeksportowaliśmy ponad 31,9 mln ton, kraje Ametyki
Łacińskiej – 23,7 mln ton oraz kraje Ameryki Północnej – 16,8 mln ton (Rośnie światowy…
2017).
Pozycja Polski na światowym rynku producentów owoców, warzyw i ich przetworów
jest bardzo wysoka, znajdujemy się w ścisłej czołówce krajów eksportujących produkty
ogrodnicze wytwarzane w klimacie umiarkowanym (por. tabela 1).
Jeśli chodzi o przewidywania dotyczące rozwoju polskiego eksportu w najbliższej przyszłości, szacuje się, że w sezonie 2016/2017 wpływy z eksportu owoców i ich przetworów
zmniejszą się w porównaniu do poprzedniego, a w przypadku warzyw, w tym samym okresie, wpływy z eksportu świeżych warzyw i ich przetworów pozostaną na zbliżonym poziomie (Rośnie światowy… 2017).
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Tabela 1
Produkcja owoców i warzyw w latach 2012-2016 w UE-28 i w Polsce (w mln ton)
Wyszczególnienie

UE-15
UE-13
UE-28
Polska (UE-13)
UE-15
UE-13
UE-28
Polska (UE-13)
(z pieczarkami)

2012

2013

OWOCE
30,8
7,2
38,0
4,1
WAR ZYWA
50,9
50,6
11,2
10,2
62,1
60,8
29,9
6,6
36,5
3,8

5,7

5,3

2016
(prognoza
IERGŻ-PIB)

Indeks
dynamiki
zmian
2015/2012

2014

2015

31,6
7,5
39,1
4,2

30,7
7,0
37,7
4,1

30,8
6,9
37,7
4,1

1,026
1,045
1,032
1,078

52,3
11,5
63,8

52,8
10,5
63,3

53,0
11,0
64,0

1,037
0,937
1,019

5,9

5,1

5,4

0,894

Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane AMI (Agrarmarkt Informations-Gesselschaft GmbH), Eurostat,
statystyki narodowe; GUS; Rynek owoców i warzyw… (2016).

Tabela 2
Eksport owoców, warzyw i ich przetworów w latach 2013-2015 (w tys. ton i w mln EUR)
2013
Wyszczególnienie

Owoce świeże
UE-15
UE-13
WNP
Przetwory owocowe
Mrożone owoce
Soki
Dżemy
Warzywa świeże
UE-15
UE-13
WNP
Przetwory warzywne
Mrożone warzywa

2014

Indeks dynamiki
zmian 2015/2013

2015

tys. ton

mln
EUR

tys. ton

mln
EUR

tys. ton

mln
EUR

tys. ton

mln
EUR

1 515,3
236,5
130,5
1 128,5
837,1
310,2
433,7
30,5
503,4
120,5
149,8
229,9
661.0
449,8

727,9
143,9
63,1
509,1
1 179,1
416,4
590,9
51,5
261,6
74,7
55,7
129,7
455,3
244,2

1 370,3
223,7
171,1
947,8
870,7
322,7
448,4
33,4
526,1
125,1
167,5
227,2
613,2
390,1

612,9
149,1
71,9
374,3
1 090,9
413,7
492,4
55,4
258,3
83,8
66,4
107,1
452,0
213,2

1 113,0
205,0
370,1
477,2
937,4
363,9
473,7
31,3
457,1
171,5
185,1
92,5
669,6
434,8

546,1
179,0
170,3
168,1
1 125,8
446,1
482,1
55,5
246,3
116,0
88,4
39,4
490,4
235,3

0,73
0,86
2,84
0,42
1,12
1,17
1,09
1,02
0,90
1,42
1,23
0,40
1,01
0,96

0,75
1,24
2,70
0,33
0,95
1,07
0,81
1,08
0,94
1,55
1,58
0,30
1,07
0,96

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rynek owoców i warzyw… stan i perspektywy (2016, aneks 7).
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Znacznie mniej optymistycznie przedstawiają się prognozy eksportu owoców i warzyw
do krajów WNP, z uwagi na wprowadzenie przez Rosję w sierpniu 2014 roku embarga na
dostawę owoców i warzyw z Polski. Na skutek tych działań, w latach 2014-2015 drastycznie spadła (o 50%) zarówno wielkość sprzedaży owoców, jak i warzyw (o 60-70%). W tym
samym czasie, zwiększył się eksport jabłek do krajów UE, a szczególnie do nowych krajów
członkowskich UE-13.
Na europejskim rynku jest większe zapotrzebowanie na przetwory owocowe i warzywne, mrożonki owoców i warzyw oraz na soki zagęszczone (szczególnie na sok jabłkowy) i na
soki pitne (soki, nektary i napoje) (por. tabela 2). W sezonie owocowym 2016/2017 wzrośnie eksport owoców o ponad 3,2% do wielkości 1,13 mln ton w porównaniu z sezonem
2015/2016 − 1,095 mln ton (Rynek owoców… 2016). Główny udział w eksporcie świeżych
owoców pod względem tonażu stanowią jabłka (80%), gruszki (3,2%), maliny (1,68%), truskawki (1,23%), pozostałe owoce (2,4%). Natomiast w eksporcie owoców w ujęciu wartościowym największy udział mają jabłka (52,9%), pozostałe owoce (13,72%), maliny (5,1%),
gruszki (3,3%), truskawki (2,75%) (Rynek owoców i warzyw… 2016). Zwiększył się eksport
jabłek do krajów UE, a szczególnie do nowych krajów członkowskich UE-13.
Polityka proeksportowa, wspierana przez ARR, zmierza do różnicowania kierunków eksportu, poszukiwania nowych rynków zbytu. Wiąże się to z uzyskaniem odpowiednich świadectw fitosanitarnych, które wydaje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORiN). Inspektorzy PIORiN wydali w 2016 roku ponad 68 tysięcy świadectw fitosanitarnych, dzięki czemu można było wyeksportować 842 tys. ton owoców i 80 tys. ton warzyw poza UE. Polskie owoce i warzywa w 2016 roku eksportowano do przeszło 54 krajów
poza UE. Jako główne rynki zbytu można wymienić m.in.: Białoruś, Kazachstan, Ukrainę,
Mołdawię, Azerbejdżan, Egipt, Norwegię, Serbię, Algierię, Maroko, Kenię, Mauretanię,
Singapur, Japonię, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Inspektorzy PIORiN
sprawnie przeprowadzają certyfikację eksportową, swoim działaniem wspierają wymianę
handlową towarami rolnymi, która przynosi korzyści polskiej gospodarce i pozostanie priorytetem w działaniach Inspekcji w 2017 roku. Otwieranie rynków zbytu dotyczy przede
wszystkim tych państw, w których obowiązują rygorystyczne przepisy fitosanitarne i przed
dopuszczeniem eksportu nowego asortymentu w pierwszej kolejności wymagane jest wynegocjowanie warunków fitosanitarnych. W zależności od państwa przeznaczenia mogą to
być procedury skomplikowane i czasochłonne, wymagające dostarczenia szczegółowych
informacji przez kraj eksportujący (Polskę) w zakresie technologii produkcji, występowania
organizmów szkodliwych, systemu nadzoru nad produkcją i przygotowaniem do sprzedaży.
W wyniku powyższych działań w 2015 roku uzyskano dostęp do rynku wietnamskiego
z ofertą polskich jabłek. Eksport jabłek na rynek wietnamski sukcesywnie rośnie. Od października do grudnia 2015 roku wyeksportowano 252 tony jabłek, a w 2016 roku eksport
zwiększył się do 1487 ton. Z kolei otwarcie rynku chińskiego dla polskich jabłek wynegocjowano po 2 latach rozmów w sprawie wymagań fitosanitarnych i po audycie chińskich
inspektorów przeprowadzonym u polskich eksporterów owoców. W okresie od listopada
2016 roku do lutego 2017 roku wyeksportowano na ten rynek ponad 900 tys. ton jabłek.
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Negocjacje o dopuszczeniu eksportu, głównie owoców, w tym jabłek są prowadzone także
z innymi państwami trzecimi: Brazylią, Tajwanem, Tajlandią, Kostaryką, Kolumbią, Chile,
Filipinami. Ponadto, negocjacje podjęto, w ramach wspólnego wniosku z innymi Państwami
Członkowskimi Unii Europejskiej, także z USA i Meksykiem. Najbardziej zaawansowane
są negocjacje z Tajlandią i Kolumbią oraz USA. Przewiduje się, że zakończenie uzgodnień
warunków fitosanitarnych z tymi państwami nastąpi w 2017 roku. Należy jednocześnie nadmienić, że w listopadzie 2016 roku, rząd Indii zaakceptował polską propozycję o złagodzeniu wymagań fitosanitarnych dla eksportowanych polskich jabłek. W latach 2015-2016 eksport jabłek do Indii wzrósł o 43%. Należy podkreślić, że otwarcie dostępu do rynków krajów
trzecich następuje sukcesywnie z roku na rok. Dotyczy to zarówno dostępu do tych rynków,
jak i rozwoju oferty. W ostatnich dwóch latach Polska nawiązała też współpracę handlową
z Kanadą, do której wyeksportowano 900 ton jabłek (Eksport jabłek… 2017).

Kierunki wsparcia polskiego eksportu owoców i warzyw
Lata 2012-2014 to okres, w którym produkcja owoców i warzyw w Polsce charakteryzowała się tendencją wzrostową. Wielkość produkcji owoców wynosiła 3,8-4,2 mln ton,
natomiast warzyw 5,7-5,9 mln ton (por. tabela 1). Wartość eksportu owoców i warzyw
w 2013 roku była 1,5 raza większa w porównaniu z 2004 rokiem. W latach 2004-2013
polscy producenci korzystali z różnych form wsparcia ekspansji zagranicznej oferowanej
przez UE i rząd polski. Mamy tu na myśli bezpośrednie subsydia eksportowe w postaci
refundacji wywozowych, finansowe instrumenty wspierania eksportu, instrumenty wsparcia o charakterze informacyjno-promocyjnym i edukacyjnym. Działania te przyczyniły się
do rozwoju zaplecza technicznego i technologicznego, gospodarstw, powstania dużej bazy
nowoczesnych przechowalni i sortowni, a co się z tym wiąże – wydłużenia okresu dostępności, szczególnie jabłek, a także warzyw korzeniowych, cebulowych i kapustnych. Pozwoliło
to na zagospodarowanie rosnącej produkcji owoców i warzyw, ale nie przyczyniło się do
wzrostu spożycia produktów ogrodniczych. Sytuacja diametralnie zmieniła się w połowie
2014 roku, kiedy to Federacja Rosyjska objęła embargiem import z Polski towarów pochodzenia roślinnego, to jest: owoców świeżych, suszy i mrożonych, warzyw świeżych, suszy
i mrożonych, z wyłączeniem ziemniaków sadzeniaków, cebuli dymki, kukurydzy cukrowej
i grochu do siewu. W 2016 roku Agencja Rynku Rolnego (ARR) podjęła realizację czwartej
transzy pomocy ustanowionej przez Komisję Europejską, obejmującej działania związane
z wycofaniem owoców i warzyw z rynku w celu bezpłatnej dystrybucji oraz na inne przeznaczenie. Natomiast w ramach piątej transzy pomocy unijnej podjęto działania związane
z wycofaniem owoców i warzyw z rynku, zielonych zbiorów i niezbieranie plonów. Pomoc
finansowa zostanie wypłacona do 30 września 2017 roku zarówno rolnikom indywidualnym, jak również uznanym organizacjom, zrzeszającym producentów owoców i warzyw.
-- Kolejnym działaniem stymulującym rozwój eksportu owoców i warzyw są zadania realizowane przez ARR, a związane z funkcjonowaniem grup i organizacji producentów oraz
ich zrzeszeń w sektorze owoców i warzyw. ARR jest odpowiedzialna między innymi za
udzielanie pomocy finansowej na dofinansowanie funduszy operacyjnych, ich zatwier-
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dzanie i kontrolowanie oraz monitorowanie wdrażania strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych uznanych organizacji producenckich. Łączna kwota
zatwierdzonych funduszy operacyjnych w 2016 roku wynosiła ponad 17 mln zł (w tym
pomoc z budżetu UE – 10,5 mln zł). W Polsce w 2016 roku funkcjonowało 300 uznanych
i wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw (Rynek owoców i warzyw…
2016). Najwięcej grup liczy poniżej 10 członków. Są to tzw. grupy rodzinne. Ich możliwości obrotu jabłkami wahają się od 1000–2000 ton. Jest kilkadziesiąt istotnie większych
grup z kilkudziesięcioma członkami i możliwościami obrotu powyżej 10 tys. ton jabłek.
Te grupy i organizacje posiadają duże nowoczesne chłodnie oraz urządzenia do sortowania i pakowania jabłek. Tylko dzięki takim podmiotom możliwe było osiągnięcie wysokiego poziomu eksportu. Jednocześnie należy zauważyć, że udział producentów jabłek
w grupach i organizacjach w Polsce jest wciąż relatywnie niski. Stanowi on zaledwie
10-15%, natomiast w krajach Europy Zachodniej waha się od 70-85% (Rynek owoców
i warzyw… 2015). Jednym z czynników decydujących o rozwoju eksportu poza kraje UE
jest rosnący popyt na polskie produkty, wywołany kampanią informacyjno-promocyjną
skierowaną na poszukiwanie nowych rynków zbytu. Są to wspólne działania trzech ministerstw − Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Gospodarki i Spraw Zagranicznych. ARR aktywnie
uczestniczy w realizacji działań wspierających promocję produktów rolno-spożywczych
w kraju i za granicą. Należy tu wymienić następujące kampanie informacyjno-promocyjne, podnoszące prestiż polskich owoców i warzyw:
-- Europejskie jabłka dwukolorowe – 3-letnia kampania prowadzona w Chinach oraz
Zjednoczonych Emiratach Arabskich; budżet kampanii stanowi 5 mln euro;
-- Niezwykłe właściwości zwykłych owoców – 3-letnia kampania dotycząca promocji europejskich owoców jagodowych, prowadzona na rynkach: szwedzkim, fińskim, austriackim, czeskim i polskim; budżet kampanii stanowi 4 mln euro;
-- Soki i musy – witaminy w wygodnej formie – 3-letnia kampania dotycząca promocji soków i musów owocowych oraz warzywnych, prowadzona na rynkach: litewskim, czeskim, słowackim, rumuńskim, polskim; budżet kampanii stanowi 5 mln euro;
-- EkoEuropa – jakość i tradycja – 3-letnia kampania dotycząca produktów rolnictwa ekologicznego (w tym owoców, warzyw i ich przetworów), prowadzona na rynkach: USA,
Japonii, Singapuru; budżet kampanii stanowi 1,7 mln euro;
-- Smaki Europy – jakość i tradycja – 3-letnia kampania promocyjna dotyczącą świeżych
owoców i ich przetworów oraz warzyw, prowadzona na rynku algierskim, białoruskim
i chińskim; budżet kampanii stanowi 5,4 mln euro.
Jednocześnie należy nadmienić, że do polskich ambasad skierowano informacje na temat
sprzedaży owoców i warzyw objętych embargiem rosyjskim. Wydziały promocji handlu
i inwestycji polskich placówek dokonały korekty działań promocyjnych na rzecz projektów
wspierających i podnoszących wizerunek wyrobów przemysłu spożywczego. Zlecono prace
analityczne w celu zidentyfikowania potencjalnych rynków zbytu oraz krajów priorytetowych, o największym potencjale importowym. Kolejne działania, wspierające eksport polskiej żywności, to prowadzone rozmowy z przedstawicielami i kierownictwami zagranicznych resortów rolnictwa, handlu i spraw zagranicznych oraz służb i podmiotów związanych
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z importem żywności, misje gospodarcze i eksperckie, udział w targach i konferencjach
branżowych itp. (Bieniek-Majka 2015).
Priorytetowe znaczenie w inicjowaniu programów ukierunkowanych na rozwój konsumpcji owoców i warzyw ma ARR. W ramach tego zadania realizowany jest w całej Unii
Europejskiej program Owoce i warzywa w szkole, na który Komisja Europejska przeznaczyła 150 mln euro w kolejnych latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016. Na realizację programu Polska otrzymała kolejno: 13,7 mln zł (2014/2015) i następnie 12,1 mln zł (2015/2016).
Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymywało jednorazowo porcję składającą się
z dwóch produktów – owocowego (jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskiej) i warzywnego (marchew, papryka słodka, rzodkiewka, kalarepa i pomidory) oraz soki owocowe,
warzywne lub owocowo-warzywne. Parlament Europejski i Rada UE ustanowiły począwszy
od roku szkolnego 2017/2018 nowe wspólne ramy prawne i finansowe w zakresie pomocy UE na rzecz dwóch projektów realizowanych w szkołach: Owoce i warzywa w szkole
i Mleko w szkole. Przydział unijnej pomocy finansowej dla Polski wynosi ogółem 21,8 mln
euro na okres najbliższych pięciu lat (2017-2022).
Utrzymanie tendencji wzrostowej w eksporcie zależy od uczestników rynku, a także od
skali zewnętrznego wsparcia. Zaangażowanie grup producenckich i działania wspierające,
podejmowane przez ministerstwa branżowe i agencje rządowe w zakresie promocji i poszukiwania nowych rynków zbytu, dają nadzieję, że eksportowane produkty rolnicze: owoce,
warzywa i ich przetwory znajdą nabywców wśród zagranicznych i polskich konsumentów.

Zakres podejmowanych działań promocyjnych
Dużą rolę w popieraniu eksportu przypisuje się ukierunkowanej polityce promocyjnej
, której celem przewodnim jest kształtowanie pozytywnego wizerunku polskich produktów żywnościowych na rynku krajowym, jak i zagranicznym pod hasłem Polska smakuje.
Pozycjonowanie polskiej żywności przez podkreślanie zalet rodzimych produktów oraz nawiązywanie do ich krajowego pochodzenia sprzyjać będzie w długim okresie czasu wypracowaniu silnej marki na rynku międzynarodowym. Istotne znaczenie w procesie budowania
świadomości konsumenckiej na temat produktów polskich o doskonałej jakości i przystępnej cenie pełni odpowiednio ukierunkowana polityka promocyjna (Szwacka-Mokrzycka
2012). Przypisywana jest jej niepodważalna rola zarówno na etapie budowania świadomości konsumenckiej, jak też w fazie tworzenia preferencyjnego nastawienia konsumentów
do polskich produktów. Umieszczenie na etykiecie informacji „Produkt polski” informuje
o wyprodukowaniu z surowców wytworzonych na terenie Polski. Budowanie świadomości
konsumenckiej w zakresie unikatowych walorów polskiej żywności wymaga prowadzenia działań promocyjnych w sposób ciągły. Należy podkreślić, iż w realizowanej polityce
promocyjnej powinien być wykorzystywany szeroki pakiet instrumentów promocyjnych,
gdyż każdy z nich – z uwagi na specyfikę działania – kreuje różne możliwości realizacji
założonych celów. Wskazane jest, aby dobór instrumentów promocyjnych miał charakter
komplementarny, uwzględniał szeroki ich wachlarz. Uogólniając szczególną rolę przypisuje
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się reklamie i promocji sprzedaży w fazie budowania świadomości produktu. Na tym etapie
działań związanych z plasowaniem produktu na rynku zagranicznym istotne znaczenie pełnią
instrumenty public relations ukierunkowane na kreowanie wizerunku produktów. Natomiast
w fazie rozwoju oferty na rynku zagranicznym zalecane jest wykorzystanie poszczególnych
instrumentów promocji na zbliżonym poziomie (Urban 2008). Należy jednocześnie podkreślić, iż na przestrzeni lat zmieniają się sposoby komunikacji marketingowej. W efekcie dokonujących się zmian wzorców zachowań konsumentów coraz większego znaczenia nabierają niekonwencjonalne formy promocji, a wśród nich komunikowanie za pośrednictwem
mediów społecznościowych. Nie oznacza to w istocie rzeczy, że reklama medialna przestaje
być istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie postaw rynkowych konsumentów.
Jest to sygnałem, że postępuje proces przewartościowania reklamy, którą powoli zastępuje
dialog z klientem, opierający się na budowaniu dobrych z nim relacji. Należy jednocześnie podkreślić, że media społecznościowe w ostatnim czasie odgrywają coraz większą rolę
w działaniach marketingowych wielu firm, ze względu na łatwą dostępność za pośrednictwem Internetu. Zapewniają możliwość komunikacji z grupą docelową, przy relatywnym
niskim koszcie dotarcia. Głównym celem działań z zakresu mediów społecznościowych nie
jest efekt sprzedażowy, ale przede wszystkim budowanie wizerunku marki przez zapewnienie wiarygodności przekazu. Należy zauważyć, że wizerunek jest efektem długoletniej
strategii, zmierzającej do ugruntowania lub zmiany postaw, przekonań, decyzji adresatów
działań marketingowych podmiotu. Jest pojęciem dynamicznym i może się zmieniać pod
wpływem zmiany upodobań i poglądów grup otoczenia.
Budowanie silnej marki na rynku międzynarodowym wymaga prowadzenia ciągłych
działań promocyjnych o różnorodnym charakterze. Promocja rozwoju eksportu odbywa
się z wykorzystaniem zarówno środków krajowych, jak i pochodzących z funduszy Unii
Europejskiej. Działania proeksportowe obejmują bardzo szeroki przekrój krajów, zarówno
UE, jak i pozaunijnych, z różnych stref świata. To istotne zróżnicowanie krajów, wymaga też
prowadzenia działań dostosowawczych w zakresie doboru instrumentów promocji i sposobów
komunikowania. Jak już wspomniano, prowadzenie kampanii promocyjnych odbywa się przy
współudziale organizacji branżowych, Agencji Rynku Rolnego oraz PROW 2014-2020, jak
też Wydziałów Promocji Handlu. ARR pełni tu też rolę koordynatora w procesie podejmowania współpracy handlowej z zagranicznymi partnerami („Biuletyn Informacyjny ARR”
2016).
Skuteczność podejmowanych działań promocyjnych jest wynikiem właściwego ich doboru. Promocja polskiej żywności na rynkach zagranicznych opiera się na prowadzeniu
kampanii medialnych, działań z zakresu public relations, a wśród nich: organizacji misji
gospodarczych dla polskich i zagranicznych kontrahentów, organizacji spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących uwarunkowań prowadzenia biznesu w poszczególnych
krajach, realizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych mediów branżowych.
Z uwagi na charakter odbiorców, kontakty handlowe opierają się na relacjach między podmiotami gospodarczymi, tzw. B2B, stąd też istotną rolę w polityce promocyjnej odgrywają
imprezy targowe z udziałem firm spożywczych. Jest to istotne forum nie tylko dla promocji
polskich produktów żywnościowych, ale też nawiązywania kontaktów handlowych. Targi
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odgrywają szczególną rolę w promocji polskich specjalności żywnościowych zarówno na
terenie UE, jak i pozostałych krajach świata. Komplementarne znaczenie w doborze instrumentów promocyjnych mają tu działania z zakresu promocji sprzedaży, prowadzone
w formie degustacji produktów kierowanych na eksport oraz pokazy polskich specjalności
kulinarnych.
W komunikacji z klientem zagranicznym wykorzystywane są też kampanie internetowe,
jak i profile w mediach społecznościowych. Wszystkim kampaniom towarzyszy wspólny
przekaz reklamowy „Polska smakuje”. Komplementarne wykorzystanie zarówno mediów
klasycznych, jak i niekonwencjonalnych pozwoliło na szerokie dotarcie do potencjalnego
konsumenta, o zróżnicowanym profilu wiekowym i kulturowym. Prowadzenie działań promocyjnych w atmosferze polskiej kuchni, rodzimych produktów w połączeniu z tradycjami
kulinarnymi, wpływa pozytywnie na wytworzenie konotacji z wizerunkiem polskiej żywności na rynku światowym.

Podsumowanie
Promowanie polskiej żywności odgrywa istotną rolę w budowaniu jej konkurencyjności
w wymiarze międzynarodowym. Świadczy o tym zarówno pozytywne postrzeganie polskich produktów na rynkach międzynarodowych, jak też wysoki jej udział w eksporcie.
W artykule uwagę skupiono na wskazanych działaniach prowadzonych w odniesieniu do
rynku owoców i warzyw. Jednocześnie należy nadmienić, że w eksporcie żywności istotną
rolę odgrywają także inne kategorie produktowe, a wśród nich: mięso, wyroby czekoladowe, ryby i wyroby mleczarskie. Jest to efekt przemyślanej strategii działań promocyjnych
prowadzonych na szeroką skalę, z udziałem wielu podmiotów. Skuteczność w zakresie budowania rozpoznawalności marki żywnościowej na rynkach zagranicznych wynika ponadto
ze spójnego przekazu promocyjnego podkreślającego atrakcyjność polskiej oferty i jej unikatowość i oryginalność. Wyraża się ona w połączeniu w przekazie promocyjnym dwóch
przewag konkurencyjnych − nowoczesności producentów żywności oraz ich silnej konotacji
z polską kulturą i tradycją.
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Importance of the Brand of Polish Food in building Competitive
Advantage in the International Market on the Example of Fruit
and Vegetables
Summary
The aim of the article is to present the scope of promotion instruments used in
the international food market to create the image. At the beginning, the possibilities
and determinants of competitive advantage building are reviewed. The main attention is paid to the role of brand image. Next, the fruit and vegetable export offer and
promotional instruments are presented. The role of institutions, which are responsible for promotional export policy, is discussed. The results of research show that
creation of competitive advantage of the food industry is a strong brand.
Key words: competitive advantage, food brand image, export activity, promotion
strategy.
JEL codes: L66, M31, Q13

Значение марки польских продуктов питания в формировании
конкурентного преимущества на международном рынке
на примере овощей и фруктов
Резюме
Цель статьи – представить направление предпринимаемых меропритий
по продвижению, направленных на формирование марки польских продуктов
питания на международном рынке. Точка отправления статьи – представление
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возможностей и определителей ормирования конкурентного преимущества
на зарубежном рынке. Основное внимание сосредоточили на роли и значении
имиджа марки в этом процессе. Затем обсудили предложение овощей и фруктов, являющееся предметом меропритий по экспорту, и инструменты поддержки продвижения. В своих рассуждениях авторы сосредоточили внимание на
учреждениях, которые играют особую роль в поддержке развития экспорта
и в формировании марки польских продуктов питания. Проведенные обследования показывают, что ныне основу формирования прочного конкурентного
преимущества представляет сильная марка.
Ключевые слова: конкурентное преимущество, имидж бренда продуктов питания, проэкспортные действия, стратегия продвижения.
Коды JEL: L66, M31, Q13
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