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Synopsis: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące działalności  marketingowej przedsiębiorstw handlowych 
na rynku nawozów mineralnych. Omówiono podstawowy zakres działalności marketingowej tych przedsiębiorstw, 
ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania asortymentu, polityki cenowej, wykorzystywanych instrumentów 
promocji oraz znaczenia personelu sprzedaży. Scharakteryzowano również różnice w działalności marketingowej 
przedsiębiorstw handlowych w zakresie przestrzennym badań.

Wstęp
Nowoczesne systemy nawożenia w rolnictwie coraz częściej oparte są na środkach produkcji wytwa-

rzanych poza gospodarstwem rolnym. Wzrastająca rola nawozów mineralnych w produkcji rolnej w Polsce 
wynika, m.in. ze spadku pogłowia zwierząt gospodarskich i tym samym zmniejszenia nawożenia orga-
nicznego. Specyfi ka i znaczenie nawozów mineralnych w produkcji roślinnej sprawiają, że warto zwrócić 
szczególną uwagę na zagadnienia związane z ich produkcją i dystrybucją. Jest to szczególnie interesujące 
obecnie, gdy asortyment nawozów mineralnych dostępnych na polskim rynku jest bardzo szeroki. 

W przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych na rynku nawozów stosuje się różne strategie, 
metody i techniki skierowane do nabywców, w celu zachęcenia do zakupu określonych rodzajów nawo-
zów. Skuteczność tych działań determinuje sukces ekonomiczny przedsiębiorstw na rynku. Marketing 
w otoczeniu konkurencyjnym, jako sposób myślenia i działania, stał się bardzo ważnym elementem 
gwarantującym sukces rynkowy przedsiębiorstw [Ślusarczyk 2009]. Na współczesnym rynku nawozów 
mineralnych podstawowym źródłem przewag konkurencyjnych jest zdolność przedsiębiorstw do opra-
cowywania i wdrożenia nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów, które prowadzić będą 
do rozwijania rynków zbytu oraz do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej [Piwowar 2010]. 

Cel, metodyka i źródła materiałów
Głównym celem publikacji jest przedstawienie specyfi ki i zakresu działań marketingowych podej-

mowanych w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych. Podstawą opracowania 
były badania własne autora, przeprowadzone wśród dwudziestu czterech przedsiębiorstw handlowych 
w województwie dolnośląskim. Wybór województwa dolnośląskiego, jako podstawowego obszaru ba-
dawczego był celowy. Przyjęto przy tym założenie, że funkcjonujące na tym obszarze przedsiębiorstwa 
handlowe są typowe dla analizowanej branży w Polsce. Badania przeprowadzono na obszarze trzech 
powiatów województwa dolnośląskiego (powiat wrocławski, strzeliński, kłodzki), znacznie różniących 
się zarówno poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego, jak i możliwościami rozwoju rolnictwa. 
Zakres czasowy badań obejmuje lata 2004-2008. Przeprowadzone w 2009 r. badania ankietowe stano-
wiły część prac badawczych prowadzących do głębszego poznania zagadnień z obszaru konkurencji i 
konkurencyjności na rynku nawozów mineralnych w Polsce. 

W artykule wykorzystano również wyniki badań ankietowych producentów rolnych. Głównym 
celem badań producentów rolnych było poznanie czynników decydujących o zakupie nawozów oraz 
szczegółowe rozpoznanie potrzeb i oczekiwań rolników w zakresie nawozów mineralnych. Wielkość 
próby badawczej wyniosła 319 gospodarstw rolnych, w tym 114 z powiatu wrocławskiego, 103 z powiatu 
strzelińskiego i 102 z powiatu kłodzkiego. 
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Działania marketingowe podejmowane w przedsiębiorstwach handlowych
Wyniki badań wskazały, że do stosowanych w praktyce działań marketingowych podejmowanych 

w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych zaliczyć można przede wszystkim 
kształtowanie klasycznych instrumentów oddziaływania na rynek (produktu, ceny, dystrybucji, komu-
nikacji marketingowej oraz personelu). Jak wynika z przeprowadzonych badań, działania marketingowe 
realizowane w przedsiębiorstwach handlowych na rynku nawozów mineralnych wiążą się z określeniem: 
asortymentu, systemu cen i marż, instrumentów promocji oraz personelu sprzedaży.

Asortyment. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpiły w naszym kraju duże zmiany w zakresie struktury 
asortymentowej nawozów mineralnych. Jak podaje Zalewski, w strukturze zużycia nawozów azotowych w 
przeliczeniu na czysty składnik w drugiej połowie lat 90. XX w. udział saletry amonowej wynosił prawie 50%, 
a obecnie jej udział zmniejszył się do około 35%. Związane jest to z coraz powszechniejszym stosowaniem 
nawozów wieloskładnikowych. W przypadku fosforu udział nawozów wieloskładnikowych jest jeszcze więk-
szy (ok. 75%) [Zalewski 2008]. Asortyment nawozów oferowany przez badane przedsiębiorstwa handlowe 
przedstawiono na rysunku 1.

Jak wynika z badań empirycznych, oferta asortymentowa dostępna w większości badanych placówek 

Rysunek 1. Asortyment nawo-
zów oferowany przez badane 
przedsiębiorstwa handlowe
Figure 1. Assortment of ferti-
lizers offered by the surveyed 
traders
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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handlowych była bardzo szeroka. Uczestniczące w badaniu przedsiębiorstwa oferowały najwięcej produktów 
w grupie nawozów wieloskładnikowych. Oferta asortymentowa dotycząca tej grupy nawozów była urozma-
icona. Z przeprowadzonych badań jednoznacznie wynika, że oferta asortymentowa nawozów mineralnych na 
lokalnym rynku powiatu kłodzkiego była najmniejsza. Dotyczyło to zwłaszcza nawozów wieloskładnikowych. 

Z punktu widzenia przedsiębiorstw handlowych, decyzje dotyczące optymalnej struktury asortymen-
towej oznaczają taki celowo dobrany zestaw produktów oferowanych na rynek, który zaspokaja potrzeby 
producentów rolnych w zakresie nawożenia gleb w gospodarstwie rolnym. Analiza materiału empirycznego 
pozwoliła na ocenę dostępności nawozów mineralnych w punktach sprzedaży na badanym obszarze. W 
powiecie kłodzkim, w którym asortyment oferowanych nawozów był najmniej zróżnicowany, 35% ankieto-
wanych producentów rolnych nie było zadowolonych z dostępności nawozów w punktach sprzedaży. Biorąc 
pod uwagę opinie rolników z powiatów wrocławskiego i strzelińskiego, można zauważyć, że odpowiednio: 
90 i 85% respondentów było zadowolonych z dostępności nawozów na lokalnym rynku. Istnieje zatem 
potrzeba poprawy działań z zakresu kształtowania struktury asortymentowej oraz dystrybucji nawozów 
mineralnych w powiecie kłodzkim. Właściwie funkcjonujące nawozowe kanały dystrybucji powinny za-
pewniać odpowiednią ilość produktów zgodnie z wymaganiami nabywców. Przedsiębiorstwa sprzedające 
nawozy mineralne powinny brać pod uwagę oczekiwania potencjalnych nabywców, m.in.:
 – długość cyklu realizacji zamówienia, 
 – łatwość złożenia zamówienia,
 – gotowość dostarczenia produktu (np. w odpowiednich partiach),
 – pewności dostawy w odpowiednim czasie i miejscu.

W szczególności ta ostatnia cecha użyteczności danego kanału dystrybucji jest bardzo ważna w handlu 
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nawozami mineralnymi. Ta grupa środków produkcji rolnej jest stosowana przez producentów rolnych 
zazwyczaj 2-krotnie w roku (na wiosnę i jesień), co związane jest z cyklicznością produkcji roślinnej. 

Polityka marketingowa największych przedsiębiorstw handlowych na rynku nawozów mineralnych,               
w odniesieniu do asortymentu, koncentruje się coraz częściej na rozszerzeniu oferty sprzedażowej  o do-
datkowe usługi. Coraz częściej fi rmy handlowe na rynkach środków produkcji rolnej przekształcają się w 
przedsiębiorstwa kompleksowej obsługi rolnictwa. Dla każdego z funkcjonujących na rynku gospodarstw 
rolnych ważna jest gwarancja zbytu wyprodukowanych płodów rolnych. Z tego względu coraz częściej 
zakres działalności przedsiębiorstw handlowych obejmuje nie tylko zaopatrzenie gospodarstw rolnych w 
środki do produkcji rolnej, usługi doradcze i obsługę rolnictwa w zakresie mechaniki, ale również skup 
płodów rolnych. Wyniki badań ankietowych wykazały, że 67% badanych przedsiębiorstw handlowych 
umożliwiało wymianę barterową nawozów za dostarczone przez rolnika produkty rolne. Wymiana 
barterowa była szczególnie popularna w powiecie strzelińskim, gdzie 7 z 8 badanych przedsiębiorców 
zadeklarowało możliwość rozliczania w tej formie. Przez rolników doceniane jest nie tylko umożliwie-
nie wymiany barterowej, ale również  kredytowanie  towarowe. Udzielenie kredytu na zakup nawozów 
mineralnych stanowi formę odroczenia płatności za wprowadzone do procesu produkcyjnego środki 
produkcji rolnej. Wzrastająca rola usług świadczonych przez fi rmy zaopatrujące producentów rolnych w 
środki do produkcji rolnej została dostrzeżona również w badaniach innych autorów [Golinowska 2007].

System cen i marż. Cena jest jednym z głównych instrumentów polityki marketingowej w handlu. 
Wyniki badań wskazały, że na pośrednich ogniwach rynku nawozów mineralnych najczęstszym punk-
tem wyjścia dla kształtowania cen są trzy czynniki: koszty przedsiębiorstwa, działania konkurencji oraz 
reakcje klientów. 

Znaczne zróżnicowanie metod ustalania cen odnotowano biorąc pod uwagę zakres przestrzenny ba-
dań. Na relatywnie bardziej rozwiniętych i konkurencyjnych rynkach lokalnych, biorąc pod uwagę m.in. 
liczbę podmiotów oraz oferowany asortyment, metody stosowane w przedsiębiorstwach handlowych 
uwzględniały głównie ceny konkurentów. Może to dowodzić, że im większa jest konkurencja na rynku, 
tym ważniejsza jest analiza cen konkurentów. Ogólnie można przyjąć, że końcowa cena nawozów w 
punktach sprzedaży zależy głównie od [Piwowar 2008]:
 – kosztów zakupu nawozów od wyższego ogniwa w łańcuchu dostaw, 
 – kosztów logistycznych (m.in. transport, magazynowanie, realizacja zamówień),
 – wysokości marż handlowych,
 – rabatów i opustów cenowych związanych z zakupem odpowiedniej wielkości towaru, 
 – czasu zakupu, gdyż na rynku nawozów charakterystyczna jest sezonowość zakupów i związana z 

nim sezonowość cen.
Przy omawianiu ceny jako instrumentu marketingowego na pośrednich ogniwach rynku nawozów 

mineralnych, ważny jest również zakres stosowania obniżek cen przez przedsiębiorstwa handlowe. 
Przeprowadzona analiza wskazała, że najpopularniejsze wśród badanych pośredników handlowych były 
dyskonta ilościowe i sezonowe. Charakterystyczne było rzadkie stosowanie upustów gotówkowych, w 
szczególności przez przedsiębiorstwa z powiatu kłodzkiego. 

Instrumenty promocji. Promocję marketingową można zdefi niować jako oddziaływanie na nabywców 
w celu skłonienia ich do postępowania zgodnego z intencjami nadawcy [Białecki 2006]. Jak podaje Urban, 
promocja najczęściej występuje w formie: reklamy, propagandy, sprzedaży osobistej, public relations lub 
sprzedaży promocyjnej [Urban 2002]. Promocja nawozów mineralnych ma na celu pobudzenie producen-
tów rolnych do zwiększenia zainteresowania ich zakupem. Reklama jest jedną z podstawowych działań 
marketingowych zmierzających do aktywizacji sprzedaży. Przedsiębiorstwa handlowe na rynku nawozów 
mineralnych, jak wynika z materiału badawczego, najczęściej stosowały trzy rodzaje reklam: prasową, 
internetową i pocztową. Badania wskazały również, że przedsiębiorstwa zdają się nie doceniać działań z 
zakresu promocji sprzedaży. 

W kontekście działań promocyjnych w marketingu przedsiębiorstw handlowych warto zwrócić uwagę 
na ich udział w targach i wystawach. Z przeprowadzonych analiz wynika, że jedynie dwa największe 
przedsiębiorstwa handlowe wskazywały udział w targach i wystawach jako skuteczną formę promocji. 
Główne przyczyny braku zainteresowania tą formą promocji przedstawiono na rysunku 2. Głównymi 
przyczynami braku zainteresowania targami i wystawami w opinii respondentów były brak targów bran-
żowych oraz wysokie koszty udziału w targach. Spośród innych przyczyn przedsiębiorcy wymieniali 
m.in. małą skalę prowadzonej działalności oraz niską efektywność targów.

Kolejna kwestia, to rola badań rynkowych w działaniach marketingowych przedsiębiorstw handlowych 
na rynku nawozów mineralnych. Warte podkreślenia jest to, że jedynie 9 z 24 ankietowanych przedsię-
biorstw przeprowadzało w badanych latach badania rynku, zaś współpracę z producentami nawozów 



364 Arkadiusz Piwowar

przy badaniach rynku deklarowało jedynie siedem fi rm handlowych. Jest to niezmiennie istotne, gdyż 
stosowanie marketingu opartego na badaniach postępowania nabywców i konkurentów ułatwia przed-
siębiorstwu wybór pożądanego rodzaju przewagi konkurencyjnej oraz jej umacniania za pomocą celowo 
kształtowanych instrumentów oraz działań marketingowych [Garbarski i in. 2001].

Personel sprzedaży. Bardzo ważnym instrumentem marketingu w przedsiębiorstwach handlowych 
na rynku nawozów mineralnych jest personel sprzedaży. Wyniki badań wskazały, że producenci rolni 
podkreślają znaczenie zasięgania opinii sprzedawców nawozów przed zakupem konkretnego rodzaju 
nawozu mineralnego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że prawie co trzeci z producentów rolnych 
przed podjęciem decyzji o zakupie zasięga opinii od sprzedawcy w punkcie handlowym. Nie zaobser-
wowano przy tym znaczących różnic, biorąc pod uwagę zakres przestrzenny badań.

Znaczącą rolę pracowników działu sprzedaży w procesie zakupu nawozów respondenci podkreślali 
również w innych częściach badania ankietowego. Doradztwo sprzedawcy nawozów było jednym z 
najważniejszych czynników, które skłaniały badanych producentów rolnych do zakupu obecnie stosowa-
nych nawozów mineralnych. W kwestionariuszu ankiety skierowanej do producentów rolnych zapytano 
również o ocenę znajomości przez sprzedawców nawozów zagadnień związanych z nawożeniem roślin 
uprawnych. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że relatywnie najwięcej respondentów 
dobrze oceniało znajomość zagadnień związanych z nawożeniem roślin uprawnych przez sprzedawców 
nawozów. Można zatem powiedzieć, że zdaniem klientów, w badanych fi rmach handlowych zatrudniony 
był fachowy personel sprzedaży. Wyniki badań wykazały nieznaczną rozpiętość ocen w układzie prze-
strzennym badań. Warto podkreślić, że w powiecie kłodzkim znaczny odsetek (11,7%) respondentów 
nie miało zdania na temat oceny fachowości sprzedawców nawozów w punktach sprzedaży detalicznej. 

Wyniki badań wskazały, że cztery przedsiębiorstwa handlowe jako jeden z najważniejszych czynników 
mogących poprawić konkurencyjność tych przedsiębiorstw, wytypowały zatrudnienie wykwalifi kowanych 
handlowców. Ponadto pięć fi rm handlowych jako priorytet na najbliższe dwa lata działalności wskazało na 
pozyskanie wykwalifi kowanej kadry pracowniczej. Przedsiębiorstwa handlowe doceniają wkład pracow-
ników w pozyskiwanie i zatrzymanie klientów, a tym samym zdobywania przewag konkurencyjnych na 
rynku nawozów mineralnych. Oczekiwania producentów rolnych wobec pracowników fi rm handlowych 
są bardzo duże, dlatego ogromnie ważną rolę w przedsiębiorstwach handlowych powinny odgrywać 
systemy rekrutacji, selekcji i motywacji, a także szkolenia personelu, mające na celu podnoszenie jego 
kwalifi kacji. Odpowiednia wiedza oraz umiejętność sprawnego komunikowania się z producentami 
rolnymi stanowią podstawowe cechy dobrego personelu sprzedaży fi rm handlowych.

Podsumowanie
Wyniki badań dotyczące działalności marketingowej przedsiębiorstw handlowych na rynku nawozów 

mineralnych pozwalają wyciągnąć kilka wniosków. 
Działalność marketingowa przedsiębiorstw handlowych na rynku nawozów koncentruje się głównie 

na kształtowaniu klasycznych instrumentów marketingowych, w tym szczególnie na doborze optymalnej 
struktury asortymentowej, polityce cenowej, metodach promocji rynkowej oraz działaniach  z zakresu 
zarządzania kapitałem ludzkim.

Obecnie sytuacja na pośrednich ogniwach rynku nawozów mineralnych  przechodzi znaczące prze-
obrażenia w zakresie kształtowania asortymentu sprzedaży i oferowanych usług. Największe przedsię-
biorstwa handlowe zajmujące się sprzedażą nawozów stopniowo rozszerzają działalność gospodarczą 
w kierunku kompleksowego zaopatrzenia producentów rolnych zarówno w środki produkcji rolnej, jak 
również umożliwiają skup produktów rolnych i świadczenie usług rolniczych i doradczych.

Rysunek 2. Przyczyny braku zainteresowania targami i wystawami w opinii badanych przedsiębiorstw handlowych
Figure 2. Reasons for the lack of interest in fairs and trades show in the opinion of surveyed traders
Źródło: opracowanie własne
Source: own study
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Badane przedsiębiorstwa zaopatrujące producentów rolnych w nawozy mineralne prowadziły w 
badanych latach aktywną politykę cenową dostosowaną do kosztów, popytu i konkurencji oraz wyko-
rzystywały wiele instrumentów promocji, zwłaszcza sprzedaż osobistą, reklamę oraz public relations.

Negatywnie należy ocenić brak świadomości kadry zarządzającej w przedsiębiorstwach handlowych, 
związany z koniecznością prowadzenia stałych analiz rynkowych, które powinny wpływać na formułowa-
nie właściwych strategii marketingowych. Szczególną uwagę zwrócić należy również na brak współpracy 
i wymiany informacji w kanałach dystrybucji na rynku nawozów mineralnych. 

Widoczne są zmiany w zarządzaniu i stosowanych instrumentach marketingu na pośrednich ogniwach 
rynku nawozów mineralnych. Aktualnie jednym z najważniejszych instrumentów marketingowych przed-
siębiorstw handlowych jest personel sprzedaży. Kapitał ludzki jest również jednym z najważniejszych 
zasobów potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych. Bardzo ważnym jego zadaniem na 
rynku nawozów mineralnych jest transfer wiedzy o nawozach  i nawożeniu. 
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Summary
The paper presents the basic range of the marketing policy of the commercial enterprises taking into account 

especially pricing policy, meads of promotion and sales staff signifi cance. It describes the diversity in the marketing 
policy in the spatial range of research. 
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