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TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN THẾ GIỚI 
 Số quý 4 năm 2011 

 

* BỨC TRANH TỔNG THỂ:  
   Nhu cầu về phân bón tăng cao và hoàn toàn phục hồi trong năm 2012. Sau khi phục 
hồi mạnh về nhu cầu phân bón Đạm (N) và phân lân (P2O5) trong thời kỳ 2009-2010, 
nhu cầu về phân bón thế giới ước tính tăng thêm 6,2% trong niên khóa 2011/2012 đạt 
ngưỡng 173 triệu tấn. Sự tăng trưởng ngoạn mục này được khởi nguồn từ sự bật trở lại 
mạnh mẽ của các hoạt động kinh tế và thị trường các sản phẩm Nông nghiệp truyền 
thống. Nhu cầu về phân Đạm đã phục hồi toàn diện trong năm 2009/2010 từ giai đoạn 
kinh tế suy thoái- đã tăng 2,6% lên 104,5 triệu tấn, phân lân đã tăng 8,8% lên 40,7 triệu 
tấn, vượt trội hơn rất nhiều thời kỳ kỷ lục thế giới 2007-2008. Nhu cầu phân bón Kali 
sau 2 thời kỳ sụt giảm liên tiếp, nhu cầu phân bón Kali đã tăng mạnh 18% lên 27,8 
triệu tấn, nhưng nó vẫn còn thấp hơn khoảng 1,1 triệu tấn so với thời kỳ kỷ lục 
2007/2008. Nhu cầu về phân bón dự kiến sẽ tăng ở tất cả các vùng nhưng Tây Á, 
Trung Á và Tây Châu Âu sẽ tăng mạnh nhất. Nhu cầu về phân bón thế giới trong nửa 
đầu năm 2012 dự kiến sẽ tăng 3% để đạt mức kỷ lục 178,2 triệu tấn. Phân đạm tăng 
3,1% đạt 107,7 triệu tấn do nông dân cần tăng năng suất cao nhất nhằm tăng thu nhập 
do giá nông sản gần đây đang ở mức cao. Kali tăng 5,7% đạt 29,4 triệu tấn . Nhu cầu 
phân bón sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm 2011/2012 và trong năm 2012/2013 sẽ tăng 
trưởng vừa phải 2,3% lên tới 182, 2 triệu tấn. 
- Tình hình phân Đạm: 
Nhu cầu cao cho phân bón Đạm chiếm ưu thế trong năm 2011. Cụ thể tăng 4% phân 
đạm Urea và Ammonia. Khả năng cung cấp và nhu cầu có khả năng cân bằng và có thể 
cao hơn nhu cầu một chút ít khoảng dưới 2,5 triệu tấn trong năm 2012.  
-Tình hình phân Lân: 
Nhu cầu về phân Lân vẫn cân bằng trong năm 2011, do đã được phục hồi từ năm 2010. 
Nhu cầu về phân lân đã được tăng ở tất cả các quốc gia và tăng 6% trong năm 2010. 
Do vậy giữa khả năng cung cấp và nhu cầu chỉ chênh lệch ở mức 2,3 triệu tấn. Năng 
lực sản xuất phân lân trên thế giới sẽ đạt 40,5 triệu tấn trong năm 2011 và 42 triệu tấn 
trong năm 2012. 
- Tình hình phân bón Kali: 
Sản lượng phân bón Kali trong năm 2011 đã tăng 6% đạt ngưỡng 44,6 triệu tấn và dự 
kiến tăng 5% trong năm 2012 đạt ngưỡng 46,8 triệu tấn, đáp ứng đủ nhu cầu của loại 
phân bón này trong năm 2011 và 2012. 
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