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TOÀN CẢNH NGÀNH PHÂN BÓN TOÀN CẦU 2016-2020
TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI TOÀN CẦU.
Sự thất vọng trong nền kinh tế toàn cầu 2016 và sự chư ch c ch n trong tương i gần
khiến T ng sản ph
quốc nội (GDP) toàn cầu thấp hơn so với nă 2015 và chư kỳ vọng
bùng n trong thời gi n gần s p tới. Tăng trưởng GDP dự kiến vẫn ở ức thấp 4% cho ến
cuối th p k nà , trong
với khu vực các nền kinh tế phát triển GDP ch ở ức 2% c n khu
vực các nền kinh tế ới n i và ng phát triển dự báo du trì GDP ở ức 5%. Riêng Trung
Quốc/Chin ch
ại ở ức 6% trong khi Ấn Độ/Indi phát triển nhất dự kiến GDP ở ức
8%. Khu vực Châu á/Asi và ột số vùng ở N Phi/Afric GDP dự kiến ở ức 5%.
Giá dầu ỏ thế giới ở ức thấp nhất từ giữ nă 2015 ến tháng 1/2016 kể từ tháng 3/2004.
Giá dầu thấp buộc hầu như tất cả các ngân hàng quốc gi phải ặt i suất ở ức rất thấp,
th
chí à â , do
ạ phát không phải à rủi ro toàn cầu à th vào
à giả phát
ng xả r nghiê trọng trên toàn thế giới. Trong khi , cả nh n rõ nét nhất à ồng USD
củ Mỹ/America
và ng trở thành ồng tiền phát triển nh nh và ạnh nhất gần â . Điều
à cho hầu như tất cả các ồng tiền chủ chốt trên thế giới ều bị giả giá gâ nên sự xáo
trộn và bất n về kinh tế toàn cầu.
Những chính sách được nhìn thấy rõ nét nhất cho sự phát triển.
Các chính sách cho sự phát triển gần â
Argentina và các tiểu vùng Châu Phi.

ư c thực thi ở Trung Quốc, Ấn ộ, Châu Âu,

Tại Trung Quốc/Chin chính sách (Zero-growth)/Tạ dịch: Không phát triển-gi
chân tại
chỗ ư c thông qu nă 2015
à nhu cầu phân b n tăng 1% trong gi i oạn từ 20152010. Chính sách nà
tạo r xu hướng phát triển ch
cho phân ạ và phân ân. Thê
vào , Trung Quốc áp dụng ức thuế VAT 13% từ tháng 9/2015
à nhu cầu về phân
b n trở nên không rõ ràng.
Tại Ấn Độ/Indi , không c sự th
i h biến chu ển về vấn ề tr giá phân b n trong suốt
12 tháng qu . Giá bán ẻ Ure tại â vẫn không th
i trong khi
giá phân ạ , ân và
sulfur ư c tr giá thì giả xuống, riêng phân K i không th
i. Chính sách nà nhằ hỗ
tr và tăng i tức cho Nông dân.
Tại Châu Âu/Europe gần â , chính sách tái sử dụng (tái tạo) tạo nên nguồn phân b n hữu
cơ khá dồi dào và phong phú, do v , nhu cầu về phân b n h học cũng bị ảnh hưởng bởi

chính sách nà .
Tại Ác-hen-ti-na/Argentina, người dân ng ong i ư c hưởng i ớn từ chính sách xuất
kh u à cuộc bầu cử t ng thống nă 2015 ng ại. Các ràng buộc về hạn ngạch, chính sách
cho việc xuất kh u ngũ cốc và u tương sẽ ư c b i bỏ hoàn toàn.
Các nước tiểu vùng N Phi/Afric
à ặc biệt à các nước xuất kh u dầu ỏ ng chịu ảnh
hưởng bởi giá cả hàng h thông dụng ng ở ức thấp do v sẽ ảnh hưởng tới khả năng tr
giá về phân b n n i riêng và nông nghiệp n i chung cho những quốc gi nà .
NỀN NÔNG NGHIỆP TOÀN CẦU.
Dự trữ ngũ cốc/lương thực vẫn ở mức ổn định trong năm 2016 và 2017. Giá nông sản thấp
và khí h u, thời tiết không thu n i ảnh hưởng tới sản ư ng ngũ cốc toàn cầu với ước tính
thấp hơn ột ít so với niên ộ 2014/2015. Dự kiến cho niên ộ 2016/2017 giá cả vẫn ở ức
thấp và sản ư ng c phần tăng hơn ột ít so với niên ộ trước.
Về ú gạo, do ảnh hưởng củ E Nino trong giữ nă
ư ng giảm sút. Trong khi , nhu cầu về ngũ cốc
2016/2017 do nhu cầu về thức ăn chăn nuôi tăng hơn.
vẫn n ịnh trong khi giá cả c chiều hướng nh nh ên

2016 nên diện tích gieo cấ và sản
toàn cầu tăng ột ít trong niên ộ
Nhìn chung, dự trữ ngũ cốc toàn cầu
ột chút trong niên ộ 2016/2017.

Sản ư ng bông vải c chiều hướng tăng ên song giá thế giới vẫn ở ức thấp. Trong khi ,
Trung Quốc ng c ý ịnh bán r ư ng bông vải dự trữ củ nước nà . Giá sữ và thịt cũng
chịu áp ực ở ức thấp. Riêng giá dầu ăn và ường ư c kỳ vọng tăng hơn trong niên ộ
2016/2017.
Sản lượng nông sản tăng thấp trong trung hạn. Sự giả tốc về tốc ộ tăng dân số và tốc ộ
phát triển kinh tế trong vài nă gần â
à giả
i nhu cầu sử dụng nông sản so với th p
niên trước. Nhu cầu về thức ăn chăn nuôi và gi súc tăng hơn gần â
dẫn ến nhu cầu về
ngũ cốc và dầu ăn tăng theo b t nguồn từ nhu cầu về thịt, sữ tăng c o củ các nước phát
triển.
NHU CẦU VỀ PHÂN BÓN TOÀN CẦU
Sau khi giảm xuống ở ni n đ 2015/2016, nhu cầu phân bón thực sự đã hồi phục trong
ni n đ 2016/2017. Do kinh tế giả sút ở nhiều quốc gi ới n i và các quốc gi phát triển,
giá cả hàng h
iên tục du trì ở ức thấp trên toàn thế giới, cộng với iều kiện khô hạn bất
thường ở Đông-N
á, các nước Mỹ L tin và Châu Phi
khiến cho nhu cầu phân b n
giảm 1% trong niên ộ 2015/2016, ạt 181 triệu tấn dinh dưỡng ngu ên chất. Trong , ạ
giả 1% ạt 108 triệu tấn, Lân giả 1% ạt 41 triệu tấn và K i giả 0,8% ạt 32 triệu tấn
Bức tr nh niên ộ 2016/2017 c nhiều ạc qu n hơn do iều kiện thị trường ư c cải thiện
cộng với kỳ vọng thời tiết ý tưởng và iều kiện kinh tế, chính sách tốt hơn ở nhiều khu vực
trên toàn cầu. Nên, nhu cầu về phân b n trong niên ộ 2016/2017 dự kiến tăng +2,9%, ạt
186 triệu tấn với t ệ từng oại phân b n chính: Đạ tăng 3% ạt 111 triệu tấn, ân tăng 3%
ạt 42 triệu tấn, và k i tăng 2,3% ạt 33 triệu tấn. Ngoại trừ khu vực B c Mỹ/ North America
hầu như không th
i, toàn bộ các nơi khác ều tăng áng kể. Nhờ bức tr nh toàn cảnh về
phân b n, nhu cầu phân b n tại khu vực N
Á/South Asi sẽ phục hồi hoàn toàn từ á củ
niên ộ 2015/2016. Đư c dẫn d t bởi sự th
i về chính trị gần â tại Ác Hen Ti
Na/Argentina, nhu cầu phân b n sẽ thực sự bùng phát tại các nước Mỹ L tin nhưng n sẽ

không thực sự phục hồi tại Br zi bởi tình trạng su thoái d i dẳng tại â .
Nhu cầu phân bón thế giới dự báo vẫn dưới mức 200 triệu tấn cho đến năm 2020/2021.
Trong trung hạn, nhu cầu dự kiến vẫn ở ức phù h p với iều kiện củ thị trường, phù h p
với ô hình thời tiết n ịnh.
Trong sự ồng thu n về sự th
i kinh tế chính trị cơ bản cho thị trường tiêu thụ phân b n
chính, nhu cầu phân b n tăng trung bình 1,6%/nă . Dự kiến trong gi i oạn nà sẽ ạt ức
tăng tới ngưỡng 199 triệu tấn vào cuối gi i oạn. Nhu cầu về K i sẽ tăng ít nhất 2.3%/nă và
ạt ngưỡng 37 triệu tấn, phân ân tăng khoảng 1.7% nă và ạt ngưỡng 34 triệu tấn, phân
ạ dự kiến tăng thấp nhất 1,2%/nă
ạt ngưỡng 117 triệu tấn.
Nhu cầu dự kiến tăng c o nhất ở Châu Phi/Afric với ức 3,6%/nă , khu vực Mỹ L tin
2,9% chủ ếu cho u tương, b p/ngô và í ường. khu vực N Á, nhu cầu tăng do vấn
ề tr giá, khu vực Đông Á dự kiến ch tăng 0.9%/nă .
KHẢ NĂNG CUNG ỨNG PHÂN BÓN
Nă 2015 à nă tồn dư phân b n rõ rệt nhất, năng ực sản xuất và cung ứng ều dư thừ .
Bước s ng nă 2016, ngành công nghiệp phân b n tiếp tục ối diện với iều kiện dư thừ về
năng ực sản xuất và áp ực thị trường gâ r bởi nhu cầu phân b n thấp và sự cạnh tr nh
cung ứng ột cách dữ dội.
Các hoạt ộng h p ý h và thống nhất b t nguồn từ những nước sản xuất phân b n chính.
Một vài nhà sản xuất gần â
b t ầu c t giả
ạnh chi phí và thực hiện chương trình sản
xuất, v n hành hiệu quả.
Một nh
ớn các nhà sản xuất kết h p ại ể tiến tới tái cân bằng các hoạt ộng nhằ
sử dụng hiệu quả phân b n cho từng gi i oạn khác nh u.

ư r

Ngành công nghiệp phân bón đã đóng góp cho nền kinh tế thế giới và tạo ra công ăn việc
làm cho người lao đ ng. Ước tính ngành công nghiệp phân b n tạo r khoảng 1 triệu việc
à trực tiếp trong nă 2014. Trong gi i oạn từ 2016-2020 sẽ cần thê hàng nă khoảng
50,000 việc à trực tiếp và 150,000 việc à gián tiếp. Trong gi i oạn nà , ngành công
nghiệp phân b n sẽ ầu tư khoảng 130 t USD cho hơn 150 nhà á
ới ể tăng năng ực
sản xuất hơn 150 triệu tấn sản ph .

Toàn cảnh Phân Đạm
Trung Quốc giảm năng lực sản xuất phân đạm Ammonia trong khi tăng ở Nam Mỹ và Tây
Á. Trong những nă
ầu củ th p k , do việc sụt giả công suất khoảng 15 triệu tấn tại
Trung Quốc nên tốc ộ tăng trưởng củ khu vực hầu như không i. Công suất sản xuất ạ
A
oni toàn cầu sẽ ạt ngưỡng 230 triệu tấn NH3 trong nă 2020, tăng thê khoảng 15%
so với nă 2015. Lư ng tăng thê công suất nà chủ ếu tại Châu Phi và B c Mỹ.
Nhu cầu về phân đạm trong thời gian tới sẽ là cơ h i xuất khẩu cho các nước Mỹ Latin và
Nam Á. Tốc đ tăng trưởng về cung ứng phân đạm sẽ vượt quá tốc đ tăng trưởng về nhu
cầu trong vòng 5 năm tới. Công suất phân đạm Urea tăng mạnh ở Châu Phi và Bắc Mỹ
trong khi giảm ở Trung Quốc.
Phân ạ

Ure

ại diện ½ t ng ư ng ạ

và

ng g p 2/3 sự tăng trưởng công suất các dự

án ạ

A

oni .

Công suất phân ạ Ure tăng 10% và ạt ngưỡng 229 triệu tấn ến nă 2020. Trong
vùng Châu Phi và B c Mỹ chiế tới 70% cho sự tăng trưởng nà . Nguồn cung cấp phân ạ
Ure ước ạt 208 triệu tấn trong nă 2020 với tốc ộ tăng khoảng 2,5% kể từ nă 2015.
Nhu cầu về phân ạ Ure cho tất cả các ục ích dự báo tăng 2%/nă và ạt ngưỡng 192
triên tấn ến nă 2020. Các nước Mỹ L tin và N
Á ng g p khoảng 50% cho sự tăng
trưởng về nhu cầu nà .
Toàn cảnh Phân Lân.
Lượng cung lớn về quặng lân không thiếu trong ngắn hạn. Lư ng cung ứng quặng ân sẽ
tăng 11% so với nă 2015 ể ạt ngưỡng 250 triệu tấn trong nă 2020. T ng cộng các khu
vực Châu Phi, các nước Ả R p và Trung Quốc sẽ ng g p 3/5 củ 25 triệu tấn tăng thê
.
Công suất sản xuất -xít Phosphoric toàn cầu cho ến nă 2020 sẽ tăng 13% so với nă 2015
và ạt ngưỡng 65,3 triệu tấn P2O5. Phần ớn công suất ư c tăng thê tại Morocco, Trung
Quốc và các nước Ả R p. Nguồn cung về A xít Phosphoric toàn cầu sẽ tăng 2,4% hàng nă
so với nă 2015 trong khi nhu cầu tăng 2,5%.
Công suất sản xuất phân ân sẽ tăng 7 triệu tấn P2O5 giữ nă 2015 và 2020 ể ạt ngưỡng 52
triệu tấn. B nước xuất kh u chính gồ Morocco, Ả R p và Trung Quốc sẽ ng g p chính
cho sự tăng trưởng nà .
Toàn cảnh phân bón Kali.
Năng ực sản xuất phân b n K i toàn cầu dự báo tăng t ng cộng 22% so với nă 2015 ể ạt
ngưỡng 64,5 triệu tấn K2O trong nă 2020. Các dự án g p phần tăng công suất chủ ếu tại
Canada, Nga, Be rus và Ethiopi .
Khả năng cung ứng phân b n K i toàn cầu sẽ tăng tới 51,6 triệu tấn K2O tới nă 2020, tăng
17% so với nă 2015. B c Mỹ cung ứng 34%, tiếp theo các nước EECA 33%, Đông Á 15%
và các vùng khác 18%. Nhu cầu về phân K i cho tất cả các ục ích sử dụng à 43 triệu tấn
K2O ngu ên chất trong nă 2020 tăng 2,1% hàng nă . Trong khoảng từ 2015-2020 khả năng
cung cấp tăng 17% và nhu cầu tăng 11% . Thực tế à cung/cầu k i cân bằng trong nă 2016
và cầu sẽ tăng ên từ nă 2017
Toàn cảnh phân Sulphur:
Sản ư ng toàn cầu ước tăng 4% hàng nă so với nă 2015, ạt ngưỡng 72 triệu tấn S
ngu ên chất vào nă 2020. Phần ớn sự tăng trưởng tại Tâ Á và các nước EECA trong v ng
5 nă tới tăng khoảng 6%/nă . Nhu cầu tiêu thụ ngu ên tố S (Su phur) toàn cầu dự kiến sẽ
tăng trưởng 3% hàng nă so với nă 2015 và ước ạt 69 triệu tấn trong nă 2020. Nă
2015 ư c coi à nă thấp về nhu cầu và dự kiến các nă tiếp theo sẽ tăng tốt cho ến nă
2020.
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