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TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 
 Số quý 3-4 năm 2012 

 

BỨC TRANH TỔNG THỂ 
 

TÌNH HÌNH NÔNG SẢN THẾ GIỚI:  
 
- Tình hình kinh tế thế giới vẫn trong tình trạng khó khăn do kinh tế Châu Âu và Mỹ 

vẫn chưa có nhiều sáng sủa. Sau khi kinh tế thế giới tăng 3,8% trong năm 2011 thì 
năm 2012 giảm về 3,3% và trong năm 2013 có thể còn u ám hơn. 

- Tình hình an ninh lương thực vẫn trong tình trạng báo động tại các nước đang phát 
triển và là chủ đề nóng bỏng nhất hiện tại. Nhiên liệu sinh học đã sử dụng một phần 
khá lớn sản phẩm nông nghiệp trong những thập niên qua và điều đó càng làm 
nghiêm trọng hơn vấn đề an ninh lương thực trên toàn thế giới.  

- Tình hình Nông Nghiệp trên toàn thế giới: Hạn hán tại Mỹ, biến đổi khí hậu đã gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng nông sản trong năm 2012. Tại các vùng 
Nam Mỹ sản lượng đậu tương giảm 15%, tại Mỹ sản lượng bắp/ngô giảm 17% và 
giảm 26% so với năm 2009, sản lượng ngũ cốc tại Nga cũng giảm mạnh trong năm 
2012. 

 
NHU CẦU PHÂN BÓN THẾ GIỚI: 
 
-    Giá cả của các nông sản thông dụng gần đây đã kích thích nhu cầu phân bón. Nhu 

cầu về phân Đạm (N) sẽ tăng mạnh hơn nhu cầu về phân Lân (P2O5) và phân Kali 
(K2O). Đây cũng là cơ hội để người trồng trọt tăng lượng phân lân và phân kali cho 
đất trồng trọt của họ. 

-    Sau thời kỳ phục hồi mạnh 2010/2011, nhu cầu phân bón thế giới ước đoán tăng 
2,4% trong thời kỳ 2011/2012 đạt tới 176,8 triệu tấn. Phân đạm tăng khoảng 3% đạt 
tới 107,5 triệu tấn N, phân lân tăng 1,2% đạt 41,2 triệu tấn P2O5  và phân Kali tăng 
2,1% đạt ngưỡng 28,2 triệu tấn K2O. Nhu cầu phân bón này chủ yếu tập trung tại 
Tây-nam Châu Á và Châu Âu. 

-    Dự báo trong thời kỳ 2013/2014 trong điều kiện kinh tế thế giới không mấy chắc 
chắn, sự khan hiếm trong thị trường lương thực sẽ kỳ vọng kích thích mạnh nhu cầu 
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về phân bón trên toàn thế giới. Nhu cầu trong năm 2013/2014 sẽ lớn hơn nhiều nhu 
cầu trong năm 2012/2013. Nguyên nhân là bởi nhu cầu về phân Lân và Kali sẽ kỳ 
vọng phục hồi mạnh tại India/Ấn Độ tới 2,4% - đạt ngưỡng 181,6 triệu tấn, trong đó 
nhu cầu về Phân lân chắc chăn tăng 3,5% - đạt ngưỡng 41,4 triệu tấn và phân Kali 
tăng 4,5% - đạt ngưỡng 29,5 triệu tấn. Nhu cầu về phân bón sẽ tăng ở tất cả các vùng 
nhưng đặc biệt tăng mạnh tại Nam Mỹ, Châu Á và Châu Âu. 

 
KHẢ NĂNG CUNG CẤP PHÂN BÓN TRÊN TOÀN THẾ GIỚI NĂM 2013:  
 
- Trong năm 2012 khả năng cung cấp và nhu cầu phân bón hầu như cân bằng và tăng 

khoảng 4%, do vậy được coi là không có sự chênh lệch quá lớn trong cung-cầu phân 
bón trên toàn thế giới. 

- Nguồn cung cấp phân bón trên toàn thế giới dự kiến tăng 5% trong năm 2013 so với 
năm 2012 trong đó 4% cho phân Đạm và 5% cho phân Lân và phân Kali. 

- Từ năm 2008 khả năng sản xuất phân bón trên toàn thế giới đã được đầu tư mạnh 
nhằm đáp ứng được nhu cầu phân bón ngày càng tăng trên toàn thế giới. Một số dự 
án lớn trong thời kỳ này cho tới giờ đã thành “lời nói gió bay” (Không thực hiện 
được do kinh tế khó khăn). Một số dự án về sản xuất phân đạm urea đã được đưa 
vào khai thác trong năm 2012 tại Algeria, China/Trung Quốc và Qatar. Một số dây 
chuyền mới về quặng lân trong năm 2012 tại Tunisia và trong năm 2013/2014 tại 
Jordan, trong khi một số dự án phân bón hạt DAP và MAP sẽ được đưa vào sử dụng 
trong năm 2013/2014 tại China/Trung Quốc và Morocco. Các dự án về phân bón 
Kali tại Belarus, Canada, Chile, Laos và Russia/Liên xô sẽ tăng thêm sản lượng Kali 
trong năm 2013/2014. 

 
TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI VỀ PHÂN BÓN TRONG NĂM 2013: 
 
- Toàn cảnh về thương mại phân bón năm 2013 sẽ tăng trong khoảng 2-3%, đạt 

ngưỡng 232 triệu tấn dinh dưỡng nguyên chất trên toàn thế giới. 
- Thương mại sẽ tăng 3-7% cho hầu hết các sản phẩm, những sản phẩm đoán trước sẽ  

phục hồi mạnh nhất là phân bón Kali, phân đạm Ammonia và phân Trung lượng 
Lưu huỳnh (S). 
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