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TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 2014-2015 
                                                                                          Số nửa đầu năm 2014 

A, BỐI CẢNH KINH TẾ TOÀN CẦU 

- Biến chuyển của nền kinh tế toàn cầu dường như đang được phục hồi từ năm 2014 
Sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2013 được đánh giá là sự tăng trưởng thất 
vọng. GDP toàn cầu chỉ tăng 2,9% so với 3,9% trong năm 2011 và 3,2% trong năm 2012. 
Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu (GDP) sẽ tăng 3,6% trong năm 2014 và 4% trong 
năm 2015. 
 
Sự tăng trưởng chậm lại của Trung Quốc trong năm qua chỉ 7% đã làm ảnh hưởng rất đến 
rất nhiều nước, đặc biệt đến những nước xuất khẩu các sản phẩm thông dụng. Kinh tế Mỹ 
dường như sẽ tăng trưởng từ năm 2014, kinh tế khu vực đồng Euro cũng đã ổn định và 
phục hồi trở lại. Dự báo tỷ lệ tăng trưởng cao nhất sẽ là Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ 
trong những năm tới. 
Rủi ro của sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn còn đó song đã giảm nhiều so với 2 năm 
trước bởi tỷ lệ nợ công , tỷ lệ thất nghiệp cao, lòng tin tiêu dùng thấp và sự bất ổn chính 
trị. 
 
Sự điều chỉnh về trợ giá cho Phân bón tại khu vực Châu Á vẫn là rủi ro trong ngắn 
hạn của bức tranh toàn cảnh thị trường phân bón thế giới. 
 
- Vấn đề an ninh lượng thực vẫn là vấn đề then chốt cho hầu hết các nước đang phát triển 
cộng với mật độ dân số tại các quốc gia này. Dẫu rằng tỷ lệ người đói nghèo trên toàn cầu 
sẽ giảm từ 852 triệu người trong năm 2010-2012 còn 827 triệu người trong năm 2012-
2013. Nhiên liệu sinh học vẫn là vần đề mấu chốt của nền nông nghiệp trong thập niên 
qua.  
 
- Sự trợ giá về phân bón vẫn là vấn đề mấu chốt điều tiết nhu cầu phân bón toàn cầu. Tiên 
lượng những nước đang trợ giá phân bón chủ yếu tập trung tại Châu Á, sẽ điều tiết 55% 
nhu cầu phân bón 
 



B, TÌNH HÌNH PHÂN BÓN TOÀN CẦU 
 

- Điều kiện thuận lợi tại những vùng Nông Nghiệp chính làm áp lực cho giá phân 
bón. 

- Trong năm 2013 sản lượng ngũ cốc toàn cầu đã đạt mức kỷ lục tăng 7%, cây có 
dầu tăng 5% hàng năm. 

 
Nhu cầu phân bón toàn cầu:  

 
- Dường như đang tăng một cách vững chắc và sẽ đạt tới 184,3 triệu tấn dinh dưỡng 

nguyên chất trong năm 2014/2015 so với năm 2012/2013 chỉ ở mức 176 triệu tấn. 
Trong đó như cầu về Kali (K) tăng 4,9% đạt 30,1 triệu tấn, Nhu cầu cho phân đạm 
(N) tăng 2,1% đạt 111,9 triệu tấn và nhu cầu về phân lân (P) tăng  2,7% đạt 42,3 
triệu tấn. 

 
Khả năng cung cấp phân bón toàn cầu:  
 
- Trong năm 2014 năng công suất sản xuất sẽ đạt ngưỡng 308,5 triệu tấn tăng 7 triệu 

tấn tương đương 3% so với năm 2013. Từ những năm 2008 ngành công nghiệp 
phân bón toàn cầu đã và đang đầu tư một lượng vốn khổng lồ nhằm đáp ứng nhu 
cầu phân bón gia tăng liên tục.  

 
- Gần đây một số dự án lớn đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Abu Dhabi, Algenria, 

Trung Quốc, Ấn Độ, Imdonesia, Saudi Arabica và Venezuela cho tổng sản lượng 
tăng khoảng 17 triệu tấn phân đạm.  

 
- Các dự án sản xuất các loại phân bón khác tại Tunisia, Jordan, Trung Quốc, 

Morocco, Canada và Liên xô cũng đã và đang hoàn thiện và đưa vào khai thác. Dự 
báo trong năm 2014 nhu cầu và nhập khẩu phân bón sẽ phục hồi một cách mạnh 
mẽ.  

 
- Trong đó nhu cầu về phân bón Kali (K) sẽ tăng cao nhất tiếp theo là DAP và nhu 

cầu về phân đạm (N) tăng ở mức thấp hơn  
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