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Wprowadzenie 

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 	ywno�ciowej od pocz�tku 
lat 90. monitoruje sytuacj� na rynku nawozów mineralnych1. Dynamicznie 
zmieniaj�ce si� w ostatnich latach uwarunkowania globalnego rynku nawozów 
mineralnych w coraz wi�kszym stopniu determinuj� sytuacj� popytowo- 
-poda�ow� krajowego rynku nawozów mineralnych. Polski sektor nawozów mi-
neralnych zaspokaja potrzeby nawozowe krajowego rolnictwa, ale jest równo-
cze�nie znacz�cym eksporterem nawozów azotowych i wielosk�adnikowych  
w regionie. Ponadto importuje surowce wykorzystywane do produkcji nawozów 
mineralnych. St�d podj�to decyzj� o konieczno�ci monitorowania zmian zacho-
dz�cych obecnie na �wiatowym rynku.   

Zaprezentowany raport jest drugim z serii raportów analizuj�cych zmiany 
dokonuj�ce si� na �wiatowym rynku nawozów mineralnych. W kolejnych latach 
przewidziano kontynuowanie serii raportów o stanie globalnego sektora nawo-
zowego, przed którym stoi wiele wyzwa� zwi�zanych przede wszystkim z ro-
sn�c� konkurencj� o surowce rolne w kontek�cie dynamicznie rosn�cej kon-
sumpcji �ywno�ci na �wiecie oraz wzrostu wykorzystania ro�lin uprawnych  
w sektorze energetycznym.  

Celem raportu jest przedstawienie najwa�niejszych czynników maj�cych 
wp�yw na sytuacj� poda�owo-popytow� na �wiatowym rynku nawozów mine-
ralnych, ze szczególnych uwzgl�dnieniem tych, które doprowadzi�y do zawiro-
wa� rynku w latach 2007-2009 i jego umiarkowanej stabilizacji w latach kolej-
nych. Szybko rosn�ce zapotrzebowanie na nawozy mineralne ze strony pa�stw 
rozwijaj�cych si�, w warunkach braku mo�liwo�ci zwi�kszenia potencja�u pro-
dukcyjnego doprowadzi�o w latach 2007-2008 do kilkukrotnego wzrostu cen 
nawozów mineralnych, który na tak� skal� nie by� dotychczas notowany. Wyso-
kie ceny nawozów na �wiatowych rynkach spowodowa�y znacz�ce zmniejszenie 
op�acalno�ci ich stosowania i w konsekwencji spadek ich cen w 2009 r. do po-
ziomu z 2007 r. W 2010 r. popyt na relatywnie tanie nawozy zacz�� rosn��, co 
prze�o�y�o si� na wzrosty ich cen, skala podwy�ek by�a jednak du�o ni�sza ni� 
w rekordowym 2008 r. Od 2011 r. obserwuje si� tendencj� do stabilizacji cen 
nawozów mineralnych, co jest spowodowane z jednej strony rozlu
nieniem na-
pi�tej sytuacji popytowo-poda�owej, z drugiej natomiast – stabilizacj� cen su-
rowców wykorzystywanych do produkcji nawozów, w tym gazu ziemnego, któ-
ry w USA znacz�co potania�.   

                                                 
1 W ramach corocznie publikowanego raportu dotycz�cego rynku �rodków produkcji. 
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Zakres czasowy niniejszego raportu obejmuje lata 2001-2011, bowiem  
w tym okresie nast�pi�y istotne zmiany zarówno w sferze globalnej produkcji, 
zu�ycia jak i handlu �wiatowego. W raporcie ukazano najwa�niejszych  
– z punktu widzenia produkcji, zu�ycia oraz handlu zagranicznego – uczestni-
ków rynku zarówno surowców wykorzystywanych do produkcji, jak równie� 
gotowych nawozów mineralnych.  Dwa pierwsze rozdzia�y przedstawiaj� hi-
stori� i genez� nawo�enia mineralnego oraz jego rol� w kszta�towaniu plonów 
ro�lin uprawnych. Kolejny rozdzia� charakteryzuje rynek surowcowy uwzgl�d-
niaj�c siln� koncentracj� i kontrol� poda�y przez najwa�niejszych eksporte-
rów. Rozdzia�y czwarty i pi�ty przedstawiaj� produkcj� oraz handel zagranicz-
ny gotowymi nawozami mineralnymi w poszczególnych segmentach rynku.  
W rozdziale szóstym omówiono zu�ycie nawozów mineralnych w skali glo-
balnej, wskazuj�c na istotne ró�nice w trendach zu�ycia mi�dzy krajami rozwi-
jaj�cymi si�, a rozwini�tymi. Rozdzia� siódmy przedstawia tendencje zmian 
cen nawozów oraz surowców, które wykorzystuje si� w procesie ich produkcji, 
a ósmy opisuje zmiany cen bezpo�rednich no�ników energii, które w znacznym 
stopniu determinuj� ceny gotowych nawozów mineralnych. 
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1. Historia i geneza nawo�enia mineralnego 

Rozwój ludzko�ci zawsze by� uzale�niony od produktów ro�linnych, które 
by�y 
ród�em po�ywienia, surowców i energii. Wynika to z faktu, �e ro�liny zie-
lone maj� zdolno�� do przetwarzania energii s�onecznej w energi� zwi�zków 
chemicznych w procesie asymilacji, zwanym inaczej procesem fotosyntezy. Ro-
�liny posiadaj�c zdolno�� do wytwarzania podstawowych zwi�zków, takich  
jak: cukry, t�uszcze, bia�ka, witaminy itd., wymagaj� do prawid�owego wzrostu  
i rozwoju ró�nych sk�adników od�ywczych, którymi s� g�ównie sk�adniki mine-
ralne. Niezb�dne sk�adniki mineralne to pierwiastki chemiczne, bez których 
wzrost i rozwój ro�liny jest niemo�liwy, a brakuj�cych pierwiastków nie mo�na 
zast�pi� innymi pierwiastkami, wyst�puj�cymi np. w glebie. 

Ro�liny zbiorowisk naturalnych, np. lasy, wykorzystuj� zapasy glebowe  
i maj� prawie zamkni�ty obieg sk�adników pokarmowych, w zwi�zku z tym dobrze 
rosn� bez nawo�enia. Na skutek dzia�alno�ci rolniczej z plonami ro�lin zabierane s� 
bezpowrotnie z gleby sk�adniki pokarmowe, a ubytek sk�adników nale�y uzupe�-
nia� nawozami. Od pocz�tku rozwoju rolnictwa obserwowano zubo�enie gleby 
pod uprawami rolniczymi. W sprzyjaj�cych warunkach sama natura pomaga�a 
cz�owiekowi w nawo�eniu, np. nanosz�c mu� rzeczny. W dorzeczach rzek,  
w staro�ytno�ci, rozwija�y si� pot��ne pa�stwa.  

Historia nawo�enia jest istotn� cz��ci� historii rolnictwa. Nawo�enie jest 
podstawowym zabiegiem agrotechnicznym i stosuje si� je w rolnictwie ju� od 
kilku tysi�cy lat. Upraw� gleb na wi�kszych obszarach rozpocz�to przed oko�o  
5000 lat – nad Nilem, Eufratem oraz w Chinach, wykorzystuj�c pocz�tkowo ich 
naturaln� �yzno��, a pó
niej tak�e nawozy. Opisy o nawozach i nawo�eniu 
mo�na spotka� w literaturze staro�ytnej Grecji i Rzymu. Homer w Odysei 
wspomina o oborniku, jako o nawozie. W staro�ytnym Rzymie (200 lat p.n.e.) 
Cato pisze obszernie o nawozach, w tym równie�, �e na nawozy zielone najle-
piej nadaj� si� ro�liny motylkowate. Wed�ug Cato dobre rolnictwo to dobra or-
ka, dobra piel�gnacja i dobre nawo�enie. Ju� od staro�ytno�ci stosowano jako 
nawozy obornik, kompost, odpady zwierz�ce, fekalia, pomiot ptasi, szlam z rzek 
i stawów, �ció�k� le�n�, wodorosty, nawozy zielone, popio�y oraz margiel, a tak-
�e wapno i gips. Zalecenia nawozowe w czasach staro�ytnych wynika�y z ob-
serwacji przyrody, a wiedza ta by�a przekazywana przez pokolenia. Wiele prze-
kazywanych informacji zosta�o w XIX i XX wieku naukowo potwierdzonych  
i dotrwa�o do dnia dzisiejszego. W Chinach, Japonii i krajach arabskich stoso-
wano pudret�, czyli suszone ludzkie fekalia, gdzie by�y one nawet przedmiotem 
handlu. W cesarstwie rzymskim i staro�ytnej Grecji powszechnie stosowano  
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obornik, komposty, popio�y drzewne, wapno, odpady powsta�e przy produkcji 
oliwy, a tak�e nawozy zielone. W �redniowieczu pola u�y
niano odchodami 
owiec i byd�a. Pod koniec XVIII wieku zacz�to uprawia� ro�liny motylkowate  
z przeznaczeniem na zielony nawóz. 

W XVII wieku w Europie uznawano powszechnie teori� próchnicznego 
od�ywiania ro�lin [Gorlach, Mazur 2001]. Teoria ta og�oszona przez Walleriusa, 
a propagowana przez Albrechta Thaera, g�osi�a, �e �rodowiskiem prowadz�cym 
do zwi�kszenia urodzajno�ci gleb i zwi�kszenia plonów s� nawozy organiczne. 
Organiczna substancja gleby jest 
ród�em w�gla oraz wody i jest jedynym po-
karmem dla ro�lin. W XVII wieku rozpocz�to tak�e prowadzenie do�wiadcze� 
rolniczych, a wyniki bada� z prze�omu XVIII i XIX wieku stworzy�y podstawy 
do poznania fizjologii od�ywiania si� ro�lin i nawo�enia. Z rolniczego punktu 
widzenia wa�ne by�y badania P.A. Lavoisiera, który 1804 r. w pracy pt.: „Bada-
nia chemiczne nad ro�linami” pisa�, �e „atmosfera jest g�ównym 
ród�em w�gla 
w ro�linie, a gleba jest tylko dostawc� sk�adników popielnych i wody”. Dalsze 
badania z pocz�tku XIX wieku wykaza�y, �e „sól jest podstaw� �ycia  
i wzrostu wszystkich ro�lin”, co doprowadzi�o do opracowania teorii przeciw-
stawnej, czyli teorii mineralnego od�ywiania ro�lin. Badania prowadzone w la-
tach 1804-1840 przez Justusa von Liebiga (sformu�owa� prawo minimum zwi�-
zane z nawo�eniem), Nicolasa de Saussure'a, Jean Boussingaulta i Konrada 
Sprengela, doprowadzi�y do sformu�owania w 1840 r. mineralnej teorii od�y-
wiania si� ro�lin, zapocz�tkowuj�c tym samym nowoczesn� chemi� roln�. Pod-
stawowe  zasady tej teorii opracowa� J. von Liebig publikuj�c w 1840 r. pod-
r�cznik pt.: „Chemia i jej zastosowanie w rolnictwie i fizjologii”. Teoria ta 
wskazywa�a, �e: 

� ro�liny nie od�ywiaj� si� próchnic� glebow� – zwi�zkami organicznymi, 
ale zwi�zkami mineralnymi, 

� sk�ad chemiczny ro�lin nie jest przypadkowy, lecz ka�dy sk�adnik jest nie-
zb�dny do wzrostu i plonowania ro�lin, 

� ro�liny oprócz w�gla, wody i tlenu, potrzebuj� innych sk�adników od�yw-
czych i pobieraj� je z gleby w formie soli, s� to: azot, fosfor, potas, wap�, 
magnez, sód, siarka i �elazo, 

� zapotrzebowanie ró�nych ro�lin na sk�adniki pokarmowe jest zró�nicowa-
ne, co mo�na okre�li� analizuj�c sk�ad chemiczny ro�lin, 

� wiele gleb jest niewystarczaj�co zaopatrzonych w sk�adniki pokarmowe, 
by ro�liny mog�y prawid�owo na nich si� rozwija�, 
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� niedobór sk�adników w glebie mo�na usun�� stosuj�c nawozy, 

� nawozy organiczne i zwi�zki próchniczne wykazuj� dzia�anie nawozowe, 
poniewa� poprawiaj� w�a�ciwo�ci gleby, a po ich rozk�adzie, s� 
ród�em 
mineralnych sk�adników pokarmowych i dwutlenku w�gla. 

Teoria mineralnego �ywienia ro�lin stanowi podstawy nowoczesnego 
nawo�enia mineralnego i produkcji nawozów mineralnych. Pierwszym wy-
produkowanym nawozem mineralnym by� superfosfat, a pierwsza fabryka 
superfosfatu powsta�a w 1843 r. w Anglii. Poszukuj�c surowców do produkcji 
superfosfatu odkryto tak�e surowce potasono�ne, a pierwszy nawóz potasowy 
wydobyto z kopalni w Niemczech w 1860 r. Przez wiele lat du�ym proble-
mem by�o poszukiwanie sposobu produkcji nawozów azotowych. W 1890 r. 
wyprodukowano w Niemczech siarczan amonowy z koksowni, a w 1913 r. 
dokonano pierwszej syntezy amoniaku z azotu atmosferycznego. Metoda bezpo-
�redniej syntezy amoniaku z wodoru i azotu zosta�a odkryta przez niemieckiego 
fizykochemika, Fritza Habera. Otrzyma� on za to odkrycie w 1918 r., Nagrod� 
Nobla w dziedzinie chemii. Odkrycie umo�liwi�o wytworzenie amoniaku 
przy u�yciu katalizatorów i wysokiego ci�nienia na skal� przemys�ow�. Me-
toda zosta�a wykorzystana na du�� skal� przez Carla Boscha, chemika prze-
mys�owego, który otrzyma� Nagrod� Nobla w 1931 r., wspólnie z Friedri-
chem Bergiusem za badania nad reakcjami prowadzonymi w wysokich ci-
�nieniach. W 1927 r. dokonano syntezy pierwszych nitrofosek, jako nawozów 
kompleksowych NPK. 

Wprowadzenie nawo�enia mineralnego jako powszechnego zabiegu agro-
technicznego mia�o ogromny wp�yw na plonowanie ro�lin. Dla przyk�adu  
w Niemczech, mi�dzy XII a XV wiekiem, wysiewaj�c kilogram ziarna zbó� 
uzyskiwano z niego 3-4 kilogramy plonu, tu� przed rozpocz�ciem stosowania 
nawozów mineralnych; oko�o 1800 r. by�o to przeci�tnie 5-6 kg, czasem na naj-
lepszych glebach nawet 20 kg. W latach 70. XX wieku, gdy nawozy mineralne 
by�y stosowane powszechnie, przyrosty plonów dochodzi�y od 30 do 40 kg  
z 1 kg ziarna zbó�. Ciekawostk� jest to, �e w Zachodniej Europie ju� pod koniec 
XIX wieku istnia�y kluby rolników, którzy dzi�ki opracowaniu specjalnych me-
tod nawo�enia osi�gali plony 10 t pszenicy z 1 ha. 

Dynamiczny rozwój przemys�u nawozowego, mimo i� jego pocz�tki datu-
j� si� w po�owie XIX wieku, nast�pi� dopiero w XX wieku, co potwierdzaj� da-
ne dotycz�ce produkcji i zu�ycia nawozów mineralnych. W Polsce rozwój 
przemys�u nawozowego i wzrost zu�ycia nawozów post�powa� równie� bardzo 
szybko i pod koniec lat dziewi��dziesi�tych stosowano oko�o 70 kg N · ha-1 [Fo-
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tyma i in. 2012]. Zbli�ony poziom zu�ycia nawozów azotowych utrzymywa� si� 
do 1989 r., a w sezonie 1990/1991 drastycznie si� obni�y�. W latach nast�pnych 
zu�ycie nawozów azotowych ros�o, zbli�aj�c si� do 65 kg N · ha-1 w 2011 r. 

Zu�ycie nawozów fosforowych jest o 2/3 ni�sze ni� azotowych i po gwa�-
townym za�amaniu w latach 1989-1991 wykazuje powolny trend wzrostowy od 
po�owy ostatniej dekady ubieg�ego wieku. Obecnie zu�ywa si� w Polsce oko�o 
9,5 kg P � ha-1 u�ytków rolnych [Igras i in.  2012].  

Dawki nawozów mineralnych stosowane w ostatnich latach charakteryzu-
j� si� bardzo niekorzystnym stosunkiem azotu do fosforu i do potasu [Czuba 
1996, Fotyma i in. 2012]. W latach 70. i 80. stosunek N : P2O5 : K2O obni�a� si� 
i wynosi� w granicach 1 : 0,77-0,62 dla fosforu, czyli na 1 kg azotu stosowano 
od 0,77 do 0,62 kg fosforu. Dla potasu stosunek ten wynosi� 1 : 1,36-0,76 [Czu-
ba 1996]. W ostatnich latach stosowano na 1 kg azotu tylko oko�o 0,36-0,32 kg 
fosforu i oko�o 0,47-0,37 kg potasu [Fotyma i in. 2009]. Tak niskie nawo�enie 
fosforem i potasem oraz niekorzystny stosunek N : P2O5 : K2O prowadzi do ra-
bunkowej gospodarki fosforem i potasem w glebie. Nale�y oczekiwa�, �e post�-
puj�ca w ostatnich latach poprawa ekonomiczna rolnictwa w Polsce przyczyni 
si� do poprawy jako�ci nawo�enia mineralnego.  

Dynamiczny wzrost zu�ycia nawozów azotowych w Polsce jest sprzeczny 
z tendencjami w krajach UE-15, w których notuje si� w tym samym okresie 
spadek lub stabilizacj� zu�ycia azotu (rys. 1). Pod wzgl�dem zu�ycia azotu  
na 1 ha UR, w ostatnich latach Polska ust�powa�a jedynie Belgii, Danii, Niem-
com, Francji, Irlandii i Holandii. W znacznym stopniu wynika to przede wszyst-
kim z materialnego wsparcia rolnictwa po wej�ciu Polski do Unii Europejskiej  
i wzrostu dochodów wi�kszo�ci gospodarstw rolniczych. Znaczna cz��� tych 
�rodków trafia ostatecznie do dostawców �rodków produkcji, w tym nawo-
zów mineralnych. 

Potencja� produkcyjny polskiego przemys�u nawozowego jest wystarcza-
j�co du�y, by zaopatrzy� rolnictwo w optymalne ilo�ci nawozów [Biskupski  
i Igras 2011]. W 2010 r. zdolno�ci produkcyjne przemys�u nawozowego w Pol-
sce wynosi�y 1 630 tys. ton N i 475 tys. ton fosforu (P2O5). Nawozy potasowe s� 
w ca�o�ci importowane, a ich import wynosi� 314 tys. t K2O (tab. 1). 
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Rysunek 1. Zu�ycie nawozów mineralnych w krajach UE (mln ton) 

 

�ród	o: Dane Fertilizers Europe. 

Tabela 1. Produkcja nawozów mineralnych w Polsce  

Wyrób Jednostka 
Produkcja w latach 

2000 2005 2008 2009 2010 

Nawozy mineralne tys. t czyste-
go sk�adnika 2424,7 2644,3 2559,1 1977,5 2 419

z tego: azotowe* tys. t N 1575,9 1735,5 1715,6 1545,9 1 630
            fosforowe* tys. t P2O5 538,6 595,7 535,7 241,5 475
            potasowe* tys. t K2O 310,2 313,1 307,9 190,0 314
* 	
cznie z nawozami wielosk	adnikowymi 
�ród	o: [Biskupski, Igras 2011]. 
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2. Rola nawo�enia mineralnego w kszta�towaniu ro�lin 
uprawnych plonów  

Nawo�enie jest podstawowym zabiegiem agrotechnicznym, a g�ównym ce-
lem tego zabiegu jest optymalne wykorzystanie genetycznych mo�liwo�ci ro�lin 
uprawnych oraz odtwarzanie i utrzymywanie na niezb�dnym poziomie zasobno�ci 
gleby w dost�pne dla ro�lin sk�adniki pokarmowe [Czuba i Mazur 1988]. 

Istnieje wiele systemów nawo�enia ro�lin ukierunkowanych na mak-
symalizacj� okre�lonych celów: produkcyjnego, jako�ciowego, ekonomicz-
nego lub �rodowiskowego [Czuba 1996; Fotyma, Mercik 1995]. Powszech-
nie uwa�a si� jednak, �e optymalnym systemem nawo�enia w produkcji to-
warowej w d�u�szej perspektywie czasowej jest tzw. system zintegrowany, 
zak�adaj�cy równoczesn� realizacj� celu produkcyjnego (w tym jako�ciowe-
go) i �rodowiskowego [Igras i Madej 2011]. W nawo�eniu integrowanym 
wa�ne jest nie tylko dostarczenie ro�linom sk�adników pokarmowych w ilo-
�ci niezb�dnej do wytworzenia oczekiwanego plonu o po��danej jako�ci, ale 
równie� utrzymanie poziomu agronomicznie po��danych i ekologicznie ak-
ceptowalnych rezerw sk�adników pokarmowych w glebie. 

Zintegrowany system nawo�enia oparty jest na bilansie sk�adników 
pokarmowych, uwzgl�dniaj�cym pobranie sk�adników przez ro�liny oraz ich 
dop�yw z nawozów naturalnych i mineralnych. System taki uwzgl�dnia zarówno 
sterowanie wzrostem i rozwojem ro�lin w kierunku optymalizacji plonu poprzez 
umiej�tne nawo�enie azotem, jak i regulacj� odczynu gleby oraz zasobno�ci  
w potas, fosfor i magnez. 

Spo�ród produktów towarowych najwi�kszy udzia� w strukturze zasie-
wów w wi�kszo�ci krajów europejskich zajmuj� zbo�a. Z tego wzgl�du ocen� 
wp�ywu nawo�enia mineralnego na plony ro�lin dokonano w odniesieniu do 
tej grupy ro�lin. Analiz� nawozoch�onno�ci przeprowadzono na poziomie 
NUTS-12 dla krajów europejskich oraz NUTS-2 dla Polski przyjmuj�c dane 
dla lat 2008-2010. 

                                                 
2 NUTS – Klasyfikacja Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych obowi�zuj�ca w kra-
jach UE. Poziom NUTS-1 obejmuje regiony (grupy województw), a NUTS-2 – województwa. 
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2.1. Potencja� produkcyjny rolnictwa w Polsce 

Z przeprowadzonych analiz wynika, �e jednostkowy potencja� produkcyj-
ny rolnictwa w Polsce ust�puje potencja�owi wi�kszo�ci krajów Europy Za-
chodniej [Krasowicz i in. 2012]. Globalny potencja�  produkcyjny rolnictwa jest 
jednak znaczny z uwagi na du�� powierzchni� u�ytków rolnych stanowi�c� oko-
�o 11% powierzchni u�ytków rolnych w 25 krajach UE i przewag� w tej po-
wierzchni gruntów ornych, a tak�e z uwagi na du�e zasoby si�y roboczej w rol-
nictwie. Z natury niezbyt du�y potencja� jednostkowy rolnictwa polskiego nie 
jest ponadto w pe�ni wykorzystany, na co wskazuje porównanie potencjalnych  
i rzeczywistych plonów zbó� (tab. 2) traktowanych – z uwagi na bardzo du�y 
udzia� w powierzchni zasiewów – jako ro�liny towarowe. 

Tabela 2. Aktualne (�rednia z lat 2001-2010) i potencjalne plony zbó� w Polsce 
oraz wykorzystanie potencja�u plonowego 

Województwo 
 

Plon aktualny 
(dt�ha-1) 

Plon potencjalny* 
(dt�ha-1) 

Wykorzystanie** 
(%) 

Dolno�l�skie  41,2 60,0 68,7 
Kujawsko-pomorskie 34,6 52,8 65,5 
Lubelskie 29,2 57,0 51,2 
Lubuskie 30,2 49,2 61,5 
�ódzkie 27,8 48,6 57,2 
Ma�opolskie 31,0 54,0 57,3 
Mazowieckie 26,5 46,8 56,6 
Opolskie 46,6 62,4 74,7 
Podkarpackie 30,1 56,4 53,4 
Podlaskie 25,9 45,0 57,5 
Pomorskie 33,0 51,6 63,9 
l�skie 33,9 50,4 67,2 
wi�tokrzyskie 26,6 54,0 49,3 
Warmi�sko-mazurskie 32,3 52,8 61,3 
Wielkopolskie 34,4 49,2 70,0 
Zachodniopomorskie 34,8 53,4 65,1 
Polska 32,0 51,6 62,1 

* plony potencjalne uzyskiwane w do�wiadczeniach nad porównaniem produkcyjno�ci kom-
pleksów przydatno�ci rolniczej gleb przeprowadzonych w latach 80. (zwi�kszone o 20%); 
plony w województwach uwzgl�dniaj
 procent gleb zaliczonych do kompleksów przydatno-
�ci rolniczej, 

** stosunek plonów rzeczywistych do plonów potencjalnych 
�ród	o: [Krasowicz i in. 2012]. 
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Potencja� plonowy zbó�, wyliczony na podstawie kompleksów przydatno-
�ci rolniczej gleb jest realizowany w Polsce na poziomie oko�o 62%. Realizacja 
tego potencja�u w stopniu wy�szym od przeci�tnej dla kraju dokonywana jest  
w województwach kujawsko-pomorskim, opolskim, dolno�l�skim, �l�skim  
i wielkopolskim (tab. 3, rys. 2). Nale�y przy tym podkre�li�, �e stopie� realizacji 
potencja�u plonowego jest wzgl�dnie niezale�ny od wielko�ci plonu potencjal-
nego. Wielko�� rzeczywistych plonów zbó� zale�y natomiast od szeregu czyn-
ników zarówno naturalnych, jak i agrotechnicznych. 

Tabela 3. Regionalne uwarunkowania zró�nicowania plonów rzeczywistych  
w latach 2001-2010 i potencjalnych zbó� w Polsce  

Województwa 
 

Plon po-
tencjalny 

zbó� 
(dt�ha-1) 

Plon rze-
czywisty 

zbó� 
(dt�ha-1) 

Realizacja 
potencja�u

(%) 

WWRPP
(pkt) 

Opad 
roczny
(mm) 

Zu�ycie 
NPK  

(kg�ha-1) 

Bonitacja 
negatywna 

�yzno�ci 
gleb* 

 
(1) Dolno�l�skie  
Opolskie  
l�skie  
Ma�opolskie 

56,7 38,2 67,3 72,5 780 110,8 42,4 

(2) Zachodnio-
pomorskie 
Pomorskie  
Lubuskie  
Wielkopolskie  
Kujawsko- 
-pomorskie 

51,2 33,4 65,2 66,4 586 128,3 37,8 

(3) Warmi�sko- 
-mazurskie  
Lubelskie  
wi�tokrzyskie  
Podkarpackie 

55,1 29,6 53,7 70,0 638 86,9 48,7 

(4) �ódzkie  
Mazowieckie  
Podlaskie 

46,8 26,7 57,1 58,9 563 97,7 58,1 

* suma udzia	u gleb bardzo kwa�nych i o bardzo niskiej zawarto�ci P, K, Mg, gleb kwa�nych  
i o niskiej zawarto�ci P, K, Mg oraz po	owa udzia	u gleb lekko kwa�nych i o �redniej zawar-
to�ci P, K, Mg 

�ród	o: [Krasowicz i in. 2012]. 
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Rysunek 2. Zró�nicowanie potencja�u produkcyjnego zbó� w Polsce 

�ród	o: [Krasowicz i in. 2012]. 

Najni�sze plony zbó� uzyskuje si� w województwach regionu 4 (�ódz-
kie, mazowieckie i podlaskie), co jest uzasadnione s�abymi warunkami gle-
bowymi i klimatycznymi oraz z�ym stanem �yzno�ci gleb i stosunkowo ma-
�ym zu�yciem nawozów mineralnych. Ma�e plony zbó� uzyskuje si� jednak 
równie� w regionie 3 (warmi�sko-mazurskie, lubelskie, �wi�tokrzyskie  
i podkarpackie) dysponuj�cych znacznie lepszymi warunkami naturalnymi, 
ale zaniedbuj�cymi agrotechnik�. W obydwu regionach stopie� realizacji po-
tencja�u plonowego nale�y do najni�szych w kraju, mimo �e potencja� ten jest 
znacznie wi�kszy w regionie 3, ni� w 4.  
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2.2. Produkcyjno�� nawozów mineralnych w Polsce i w krajach  
europejskich 

Pomi�dzy zu�yciem nawozów azotowych i wielko�ci� plonów zbó� 
wyst�puje dosy� �cis�a korelacja (R=0,72) (rys. 3). rednie zu�ycie nawozów 
azotowych pod zbo�a w krajach UE wynosi oko�o 100 kg N · ha-1 uprawy 
zbó�. Rozpi�to�� przeci�tnych dawek nawozów azotowych jest jednak bardzo 
du�a i waha si� od oko�o 40 kg N · ha-1 w Rumunii i na Cyprze do niemal  
160 kg  N · ha-1 uprawy zbó� w Wielkiej Brytanii. Z przeprowadzonej analizy 
wynika, �e poni�ej dolnego przedzia�u ufno�ci regresji prostej pozostaj� kraje 
po�udniowo-europejskie o nie sprzyjaj�cych warunkach do produkcji zbó�,  
tj. Hiszpania, W�ochy, Portugalia i Cypr oraz kraje pó�nocno-europejskie  
– Estonia i Litwa. W grupie tych krajów znalaz�y si� tak�e Czechy. W krajach 
tych uzyskuje si� plony zbó� ni�sze od oczekiwanych na podstawie zu�ycia 
nawozów azotowych.  

Rysunek 3. Zale�no�� pomi�dzy zu�yciem azotu i plonami zbó� w krajach 
europejskich w latach 2008-2010 

 

�ród	o: [Fotyma i in. 2012]. 
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Rysunek 4. Skupienia krajów europejskich w zale�no�ci  
od nawozoch�onno�ci azotu w latach 2008-2010 

 
�ród	o: [Fotyma i in. 2012]. 

Ponad górnym przedzia�em ufno�ci znajduj� si� natomiast Austria, Belgia, 
Dania i W�gry, kraje o wysokiej obsadzie inwentarza i du�ej produkcji nawozów 
naturalnych. Pa�stwa te uzyskuj� wysokie plony zbó�, przy wzgl�dnie ma�ym zu-
�yciu nawozów azotowych. Polska lokuje si� w pobli�u �redniej (prostej regresji)  
i niskie plony zbó� w naszym kraju mog� wynika� ze zbyt ma�ych dawek nawo-
zów azotowych stosowanych pod te ro�liny. Przeci�tne jednostkowe zu�ycie na-
wozów azotowych w krajach UE wynosi oko�o 2,1 kg N na 100 kg ziarna zbó�  
i taka jest równie� w przybli�eniu nawozoch�onno�� produkcji zbó� w Polsce. Wy-
sokie nak�ady jednostkowe azotu na produkcj� zbó� ponoszone s� w Hiszpanii, 
Grecji, na Cyprze, w Estonii i na Litwie, natomiast bardzo oszcz�dnie gospodaruje 
si� azotem w Austrii, Belgii i Danii (rys. 4). Polska znajduje si� w grupie krajów  
o niskich plonach zbó�. Ni�sze plony uzyskiwane s� jedynie w Rumunii, Estonii  
i na Cyprze. W Polsce stosuje si� oko�o 70 kg N pod plony oko�o 3,3 tony zbó�, co 
daje przeci�tn� nawozoch�onno�� oko�o 2 kg N na 100 kg ziarna zbó�, a wi�c war-
to�� bardzo blisk� �redniej w innych krajach UE. Jest to jednocze�nie warto�� bar-
dzo zbli�ona do przeci�tnej zawarto�ci azotu w 100 kg ziarna zbó�, która wynosi 
oko�o 1,9 kg N [Fotyma i in. 2009, Fotyma i in. 2012]. 

W Polsce wyst�puje tak�e dosy� �cis�a korelacja (R=0,69) pomi�dzy zu-
�yciem nawozów azotowych i wielko�ci� plonów zbó�. [Fotyma i in. 2012] Po-
ni�ej dolnego przedzia�u ufno�ci prostej regresji pozostaj� województwa lubu-
skie, �ódzkie, podlaskie i mazowieckie. Województwa te maj� niesprzyjaj�ce 
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warunki naturalne do produkcji zbó�. Wska
nik waloryzacji rolniczej przestrze-
ni produkcyjnej jest w tych województwach ni�szy, a wska
nik zakwaszenia 
gleb wy�szy od �redniej dla kraju. Powy�ej górnego przedzia�u ufno�ci pozosta-
j� natomiast województwa dolno�l�skie i opolskie (rys. 5). Uzyskuje si� tutaj 
wysokie plony, przy wzgl�dnie ma�ym zu�yciu nawozów azotowych. Woje-
wództwa te maj� bardzo korzystne warunki glebowe i klimatyczne do produkcji 
zbó�. Przeci�tne zu�ycie azotu na wyprodukowanie 100 kg ziarna wynosi  
w Polsce 1,9 kg N, jest zatem bardzo zbli�one do zu�ycia w krajach UE i po-
krywa si� dok�adnie z przeci�tn� zawarto�ci� azotu w ziarnie zbó�. Bardzo nisk� 
nawozoch�onno�ci� (oko�o 1,1 kg N · dt-1 zbó�) odznaczaj� si� natomiast woje-
wództwa ma�opolskie i podkarpackie, ale uzyskuje si� tutaj jedne z najni�szych 
plonów. Nawozoch�onno�� powy�ej  2 kg N · dt-1 ziarna notuje si� w wojewódz-
twach �ódzkim i warmi�sko-mazurskim, co wskazuje na nieoszcz�dn� gospo-
dark� azotem.  Mo�na zatem zak�ada�, �e dla uzyskania przyrostu plonu zbó�  
o 100 kg z ha nale�y dodatkowo zastosowa� co najmniej 2 kg N · ha-1. D���c do 
zwi�kszenia plonów zbó� do 5 ton ziarna z hektara nale�a�oby zwi�kszy� dawki 
nawozów pod t� grup� ro�lin o oko�o 30 kg N to znaczy o oko�o 50% w sto-
sunku do dawek obecnie stosowanych. Je�eli nie nast�pi� znacz�ce zmiany  
w strukturze zasiewów i wspó�czynnik preferencji nawo�enia zbó� utrzyma si� 
na poziomie 1,1 oznacza to konieczno�� stosowania oko�o 85 kg N · ha-1 u�yt-
ków rolnych wykorzystywanych rolniczo (bez od�ogów i ugorów).  

Rysunek 5. Zale�no�� pomi�dzy zu�yciem azotu pod zbo�a i wielko�ci�  
plonów ziarna w Polsce w latach 2008-2010 

 
�ród	o: [Fotyma i in. 2012]. 
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W „starych” krajach Unii Europejskiej przeci�tne jednostkowe zu�ycie 
nawozów fosforowych na poziomie NUTS-1 na wyprodukowanie 100 kg ziarna 
zbó� wynosi oko�o 0,29 kg P i jest dosy� wyrównane regionalnie, z wyj�tkiem  
Hiszpanii i Portugalii, gdzie zu�ywa si� oko�o 0,79 kg P na 100 kg ziarna zbó�. 
W obliczeniach przeprowadzonych dla pa�stw „starej” UE nie wykazano �ad-
nego zwi�zku pomi�dzy wielko�ci� plonów zbó� i dawkami nawozów fosforo-
wych. W Polsce tak�e nie stwierdzono istotnej zale�no�ci pomi�dzy wielko�ci� 
dawek nawozów fosforowych i plonami zbó� na poziomie NUTS-2.  

Zagadnienie wp�ywu szeroko rozumianej gospodarki nawozowej na wiel-
ko�� plonów zbó� nale�y rozpatrywa� w kontek�cie jako�ci gleb i tzw. „od�o�o-
nych” efektów dzia�ania nawozów fosforowych i potasowych w postaci zasob-
no�ci gleb w przyswajalne formy tych sk�adników. Prób� takiego podej�cia  
zastosowano wykorzystuj�c zale�no�ci pomi�dzy podstawowymi wska
nikami 
�yzno�ci gleb a plonami zbó� [Igras i in. 2012]. W przeprowadzonej analizie 
wydzielono 4 regiony ró�ni�ce si� wielko�ci� osi�ganych plonów zbó� (tab. 4, 
rys. 6). Z analizy wynika, �e odr�bny region stanowi województwo opolskie,  
w którym uzyskuje si� najwy�sze plony zbó�. Województwo to dysponuje naj-
lepszymi glebami w kraju i korzystnym agroklimatem. Stosuje si� tutaj wysokie 
dawki nawozów szczególnie azotowych, a wska
niki bonitacji negatywnej od-
czynu i zasobno�ci gleb w fosfor i potas s� najni�sze w kraju.  

Porównanie województw w regionie 2 (lubuskie, pomorskie i �l�skie  
z województwami w regionie 3 (�ódzkie, ma�opolskie, mazowieckie, podkarpac-
kie, podlaskie i �wi�tokrzyskie) umo�liwia ocen� wp�ywu gospodarki nawozowej 
na poziom plonów zbó� z wy��czeniem czynnika jako�ci gleb. Przy tej samej 
warto�ci wska
nika waloryzacji gleb w województwach skupienia 2 uzyskuje si� 
plony zbó� o niemal 0,4 tony · ha-1 wy�sze, ni� w regionie 3. Wynika to ze znacz-
nie wi�kszych dawek nawozów mineralnych, oraz znacznie mniejszych wska
ni-
ków negatywnej bonitacji odczynu i zasobno�ci gleb w regionie 2.  

Porównanie województw skupienia 1 (dolno�l�skie, kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, warmi�sko-mazurskie, wielkopolskie  i zachodnio-pomorskie) z wo-
jewództwami skupienia 2 dostarcza dowodów na istotny wp�yw jako�ci gleby  
i dawek nawozów azotowych na wielko�� plonów zbó�.    
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Rysunek 6. Podzia� województw w zale�no�ci od plonów zbó� 

 
�ród	o: [Igras i in. 2012]. 

Na wyprodukowanie 100 kg ziarna zbó� zu�ywa si� w Polsce oko�o 0,35 
kg P, a wi�c nieco wi�cej ni� przeci�tnie w UE-15. Przeci�tne pobranie fosforu 
z plonem 100 kg ziarna zbó� wynosi oko�o 0,35 kg P, a z plonem 100 kg ziarna 
wraz z odpowiedni� mas� s�omy oko�o 0,52 kg P. Uwzgl�dniaj�c zatem tylko 
plony ziarna wydaje si�, �e aktualne zu�ycie nawozów fosforowych pod zbo�a 
jest wystarczaj�ce w stosunku do potrzeb pokarmowych tej grupy ro�lin. Przy 
tak przeprowadzonym rachunku nale�y jednak za�o�y�, �e ca�a ilo�� fosforu za-
warta w s�omie ro�lin zbo�owych powraca do gleby w formie przyoranej s�omy, 
obornika (z obór �ció�kowych) lub popio�u ze spalania nadmiaru s�omy. W celu 
uzyskania przyrostu plonu zbó� o 100 kg z ha nale�y dodatkowo zastosowa� co 
najmniej 0,35 kg P � ha-1. D���c do zwi�kszenia plonów zbó� do oko�o 5 ton 
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ziarna z ha trzeba by zwi�kszy� dawki nawozów fosforowych pod t� grup� ro-
�lin o oko�o 5,2 kg P � ha-1 to znaczy o oko�o 40% w stosunku do dawek obec-
nie stosowanych. Je�eli nie nast�pi� znacz�ce zmiany w strukturze zasiewów  
i wspó�czynnik preferencji nawo�enia zbó� utrzyma si� na poziomie 1,1 ozna-
cza to konieczno�� stosowania oko�o 14 kg P � ha-1 u�ytków rolnych wykorzy-
stywanych rolniczo (bez od�ogów i ugorów). Stosunek N:P wyniesie wówczas 
oko�o 1:0,15. 

Tabela 4. Regionalne zró�nicowanie plonów zbó� i podstawowych  
wska	ników �yzno�ci gleby w latach 2005-2009  

Województwa  
Plon 

ziarna 
(kg) 

Dawka NPK pod zbo�a  
(kg) WWRPP*

Wska	nik bonita-
cji negatywnej** 

N P2O5 K2O pH P K 
(1) Dolno�l�skie 
Kujawsko- 
-pomorskie 
Lubelskie 
Warmi�sko- 
-mazurskie  
Wielkopolskie 
Zachodnio-
pomorskie 

3572 74,7 19,55 26,7 69,7 47,1 30,3 37,0 

(2) Lubuskie  
Pomorskie 
l�skie 

3243 63,6 25,5 31,4 64,2 51,1 31,5 43,6 

(3) �ódzkie  
Ma�opolskie  
Mazowieckie 
Podkarpackie  
Podlaskie  
wi�tokrzyskie 

2887 50,65 19,8 21,2 64,3 61,4 48,7 58,1 

(4) Opolskie 4830 74,9 25,5 40,9 81,4 32,7 26,1 34,1 
* wska�nik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
** suma gleb wykazuj
cych bardzo kwa�ny i kwa�ny odczyn lub bardzo niska i niska zawar-

to�� przyswajalnych form fosforu i potasu  
�ród	o: [Igras i in. 2012]. 
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3. Rozwój przemys�u nawozowego w kontek�cie procesów 
globalizacyjnych  

Produkcja �ywno�ci w ilo�ciach wystarczaj�cych do zaspokojenia potrzeb 
zwi�kszaj�cej si� liczby ludno�ci �wiata jest podstaw� bezpiecze�stwa �ywno-
�ciowego. Bezpiecze�stwa �ywno�ciowego nie osi�ga si� jednak raz na zawsze  
i trzeba stale zwraca� uwag� na wszystkie czynniki maj�ce wp�yw na jego stan 
[Dybowski 2005]. Podstaw� zapewnienia bezpiecze�stwa �ywno�ciowego jest 
rozwój przemys�u nawozowego, w tym przede wszystkim przemys�u nawozów 
azotowych [Dybowski 2005; Górecki 2012]. Trudno�ci zwi�zane z gospodaro-
waniem azotem i jego wyst�powaniem w �rodowisku naturalnym stanowi� 
istotne wyzwanie w kontek�cie dost�pno�ci �ywno�ci [Fotyma i in. 2009, Foty-
ma i in. 2012, Igras i in. 2012]. Rozwój wiedzy naukowej i technicznej powinien 
zwi�kszy� efektywno�� produkcji i wykorzystania nawozów azotowych  
w celu zapewnienia nieprzerwanej poda�y �ywno�ci, zapewniaj�c przy tym nie-
zb�dn� ochron� �rodowiska naturalnego na �wiecie. Wielu wspó�czesnych nau-
kowców optymistycznie ocenia szans� zaspokojenia potrzeb �ywno�ciowych 
ludno�ci �wiata bez ograniczenia przyrostu naturalnego. Najwi�ksze mo�liwo�ci 
zwi�kszenia produkcji �ywno�ci stwarza wzrost plonów, który mo�na osi�gn�� 
przede wszystkim przez racjonalne stosowanie nawozów mineralnych oraz 
chemicznych �rodków ochrony ro�lin [FAO 2004]. Produkcja nawozów azoto-
wych jest w chwili obecnej niezb�dnym warunkiem zrównowa�onego rozwoju 
�wiata. Wed�ug danych Fertlizers Europe stanowi ona podstaw� do wytwarzania 
prawie 50% �ywno�ci spo�ywanej przez ludzi [Forecast 2012].  

W ostatnich latach w �wiatowym przemy�le chemicznym, w tym  
w przemy�le nawozowym, z ogromn� dynamik� zachodz� procesy konsolida-
cji i koncentracji produkcji oraz globalizacji firm i rynków chemikaliów. Ju� 
w latach 90. da� si� odnotowa� proces istotnych zmian dokonywany przez 
koncerny poprzez m.in. transfer technologii oraz kapita�u w kierunku rynków 
wschodz�cych, dysponuj�cych 
ród�ami taniego surowca i si�y roboczej, takich 
jak kraje arabskie oraz kraje Dalekiego Wschodu, Ameryki �aci�skiej i Po�u-
dniowej [Strategia 2002]. Jednocze�nie w�ród producentów chemikaliów wy-
st�pi�y tendencje do wzbogacenia posiadanych struktur wytwórczych o procesy 
g��bokiego przetwórstwa chemikaliów bazowych (amoniak, metanol, olefiny  
i inne produkty) do produktów o znacznie wy�szej warto�ci dodanej i walorach 
handlowych (g�ównie pochodne organiczne, tworzywa sztuczne, kauczuki, po-
limery konstrukcyjne). 



  25   

wiatowy przemys� nawozowy jest nowoczesn� i siln� bran�� chemiczn�, 
wytwarzaj�c� aktualnie ponad 190 mln ton NPK, w tym oko�o 114 mln ton N, 
44 mln ton P2O5 i 35 mln ton K2O [www.fertilizer.org]. Wed�ug Góreckiego 
[2012] warto�� rocznej produkcji tej bran�y wynosi oko�o 100 mld EUR. Bran�a 
nawozowa UE-27 rocznie wytwarza 18 mln ton NPK o warto�ci 17 mld EUR. 
Zgodnie z polityk� roln� realizowan� w UE (Common Agriculture Policy) za-
k�ada si� wzrost produkcji nawozów azotowych do 2020 r. o 3,4%, przy obni�e-
niu zu�ycia nawozów fosforowych o 4,4% i potasowych o 2,6% [Forecast 
2012]. Prognozy te zak�adaj� tak�e 8% wzrost zu�ycia nawozów pod zbo�a.  
W krajach UE-15 zak�ada si� znaczny spadek zu�ycia nawozów, natomiast  
w nowoprzyj�tych 12 krajach UE wzrost a� o 55%. W Polsce zu�ycie nawozów 
mineralnych wynosi oko�o 120 kg NPK � ha-1 UR i do 2017 r. planuje si� jego 
wzrost o oko�o 15% w stosunku do 2011 r. Polityka ta zak�ada wyrównanie po-
ziomu nawo�enia w rolnictwie krajów o znacznie zani�onym poziomie �yzno�ci 
gleby, co w odniesieniu do jednostkowego plonu jest znacznie bardziej efek-
tywne, gdy� dodatkowe nawo�enie przy ni�szym poziomie nawo�enia wykazuje 
wy�sz� efektywno��. Europejski przemys� nawozowy tworzy 1058 przedsi�-
biorstw, w tym 7 koncernów, oko�o 200 �rednich firm i oko�o 800 ma�ych, 
zajmuj�cych si� tzw. blendingiem (komponowanie nawozów na zamówienie), 
dystrybucj� i aplikacjami. Przemys� ten zatrudnia 56 tys. pracowników, przy 
przeci�tnej wydajno�ci pracy mierzonej warto�ci� sprzeda�y na zatrudnionego 
wynosz�cej 320 tys. EUR. 

Globalna dynamika wzrostu produkcji �ywno�ci jest �ci�le skorelowana  
z poziomem zu�ycia nawozów i agrochemikaliów [Górecki 2012, Smil 1999]. 
Obydwaj autorzy szacuj�, �e oko�o 50% wzrostu plonów jest efektem zwi�kszo-
nego nawo�enia. W wyniku wysokiego poziomu nawo�enia, a tak�e stosowania 
�rodków ochrony ro�lin, w czterech ostatnich dekadach dwukrotnie zwi�kszy�a 
si� produkcja �ywno�ci, przy wzro�cie populacji ludno�ci o 80% i powi�kszeniu 
uprawianego area�u zaledwie o 6%. Z danych przedstawianych przez FAO wy-
nika, �e �rednie �wiatowe plony zbó� w 1968 r. wynosi�y 1,75 t ha-1, a w 2008 r.  
3,5 t ha-1 [FAO 2012]. Wed�ug aktualnych prognoz demograficznych, w 2030 r. 
na Ziemi b�dzie �y�o ponad 8 mld ludzi, a najwi�kszy przyrost ludno�ci wyst�pi  
w krajach rozwijaj�cych si� [FAO 2012]. Wed�ug szacunków opracowanych 
przez Góreckiego [2012] dla ich wy�ywienia potrzebne b�dzie 2,8 mld ton zbó� 
na rok (obecnie oko�o 2 mld). Przy takiej produkcji zbó� mo�liwe b�dzie zwi�k-
szenie produkcji zwierz�cej o 44%. Przy prognozowanym tempie wzrostu zu�y-
cia nawozów oraz przy za�o�eniu zu�ycia per capita na poziomie 27 kg NPK ha -1, 
w 2017 r. zu�ycie nawozów powinno osi�gn�� poziom oko�o 193 mln ton,  
a w 2030 r. blisko 230 mln ton NPK ha-1. 
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Reasumuj�c rozwój przemys�u nawozowego jest warunkiem i wymogiem 
dla zaspokojenia rozwoju demograficznego �wiata. 

Procesy restrukturyzacji w przemy�le nawozowym w Polsce 

Polski przemys� nawozowy posiada oko�o 17% udzia�u w ca�kowitej 
warto�ci produkcji chemicznej w Polsce. Potencja� wytwórczy tej bran�y sta-
nowi oko�o 8% potencja�u UE i jest niewiele mniejszy od przemys�u niemiec-
kiego (13%) i francuskiego (13%). Polski przemys� nawozowy, sk�adaj�cy si� 
z 83 firm, zatrudnia 9,5 tys. pracowników i wytwarza 2,6 mln ton nawozów  
o warto�ci 1,4 mld EUR. Wydajno�� pracy jednego zatrudnionego wynosi oko-
�o 150 tys. EUR, co wskazuje na potrzeb� restrukturyzacji tej bran�y  
[Lubiewa-Wiele�y�ski 2010]. 

Rozwój przemys�u nawozowego w Polsce jest wa�ny nie tylko dla rolnic-
twa, ale i ca�ej gospodarki narodowej. Warto podkre�li�, �e znaczna cz��� pro-
dukowanych w kraju nawozów mineralnych przeznaczana jest na eksport. Polski 
sektor nawozowy jest znacz�cym podmiotem w krajach Europy rodkowo- 
-Wschodniej oraz w Unii Europejskiej. Pod wzgl�dem wielko�ci produkcji Pol-
ska jest trzecim producentem nawozów azotowych oraz drugim wytwórc� na-
wozów fosforowych w Europie [Igras i in. 2009, Biskupski i Igras 2011]. Warto 
przy tym podkre�li�, �e Polska jest eksporterem netto nawozów azotowych  
[Piwowar 2012]. G�ównymi odbiorcami nawozów azotowych z wytwórni zloka-
lizowanych w Polsce s� Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz Brazylia. Saldo 
wymiany handlowej nawozami fosforowymi jest równie� dodatnie, jednak obro-
ty s� du�o ni�sze ni� w przypadku nawozów azotowych. Polska jest równie� 
�wiatowym eksporterem siarki, wykorzystywanej do produkcji nawozów wielo-
sk�adnikowych. Procesy restrukturyzacji sektora nawozowego w Polsce maj� na 
celu rozwój asortymentu produktów i optymalizacj� wykorzystywanych zaso-
bów oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej w�ród europejskich producen-
tów nawozów mineralnych.  

Zdolno�� wytwórcza krajowych zak�adów azotowych przekracza potrze-
by krajowego rolnictwa. Zmusza to krajowych producentów nawozów do roz-
szerzania asortymentu swoich wyrobów oraz do podnoszenia ich jako�ci. 
Przemys� nawozowy w ostatnich kilkunastu latach wyra
nie podniós� jako�� 
swoich wyrobów i obecnie nawozy azotowe (podobnie jak inne rodzaje nawo-
zów) wytwarzane w kraju spe�niaj� wymogi jako�ciowe obowi�zuj�ce w UE. 
Niemniej jednak w najbli�szych latach zak�ady nawozowe b�d� zmuszone do 
dalszych dzia�a� ze wzgl�du na zmienione unormowania prawne dotycz�ce 
nawozów. [Biskupski i Igras 2011]. 
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W polskim przemy�le nawozowym procesy restrukturyzacji i komercjali-
zacji przedsi�biorstw rozpocz��y si� na pocz�tku lat 90. XX wieku i obecnie s� 
kontynuowane [Piwowar 2012]. Efektem przemian by�a m.in. zmiana formy 
prawnej funkcjonowania przedsi�biorstw oraz wej�cie na rynek kapita�owy. Za-
k�ady Azotowe w Pu�awach s� notowane na Gie�dzie Papierów Warto�ciowych 
w Warszawie od 2005 r. Obecnie trwa proces konsolidacji bran�y nawozowej. 
Wa�nym aspektem konsolidacji bran�y nawozowej w Polsce by�o utworzenie 
Grupy Kapita�owej Azoty Tarnów. Obecnie w sk�ad Grupy oprócz Zak�adów 
Azotowych w Tarnowie-Mo�cicach SA (jednostka dominuj�ca) wchodz� m.in. 
Zak�ady Azotowe K�dzierzyn oraz Zak�ady Chemiczne Police SA. Grupa Kapi-
ta�owa Azoty Tarnów jest obecnie najwi�ksz� spó�k� w bran�y chemicznej  
w Europie rodkowo-Wschodniej. Kolejnym przyk�adem konsolidacji bran�y 
nawozowej w Polsce by�o przej�cie udzia�ów Gda�skich Fosforów przez Zak�a-
dy Azotowe Pu�awy. Obecnie trwa dalszy proces konsolidacji Grupy Tarnów  
i Grupy Pu�awy w celu utworzenia Grupy Azoty. 

Dalsza restrukturyzacja przemys�u nawozowego w krajach UE, w tym  
w Polsce, b�dzie zale�a�a przede wszystkim od: 

� kszta�tu WPR bezpo�rednio lub po�rednio wp�ywaj�cej na wysoko�� pro-
dukcji rolnej, np. ustalanie obszaru bazowego, przymusowe lub dobro-
wolne od�ogowanie, kwoty produkcyjne, zakaz orki trwa�ych u�ytków 
zielonych, zakres wsparcia upraw dla celów niespo�ywczych;  

� dalszego rozwoju dzia�a� pro�rodowiskowych np. w formie Dyrektywy 
Azotanowej, Dyrektywy Siedliskowej, wsparcia dla rolnictwa ekologicz-
nego, wdra�ania zasad wzajemnej zgodno�ci (tzw. cross-compliance);  

� szybko�ci wdra�ania post�pu technologicznego prowadz�cego do wzrostu 
wydajno�ci i efektywno�ci w rolnictwie; 

� zmian relacji cen nawozów i produktów rolnych, a tym samym zmian sto-
sunku kosztów i korzy�ci zastosowania nawozów mineralnych.  

Uwarunkowania te b�d� nadal zmniejsza� udzia� krajów europejskich  
w �wiatowym zu�yciu azotu, podczas gdy w krajach rozwini�tych zu�ycie azotu 
b�dzie wzrasta� do 2030 r. w tempie od 0,7% do 1,3% rocznie. 
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4. Charakterystyka produkcji i handlu zagranicznego  
surowcami wykorzystywanymi do produkcji  

nawozów mineralnych 

4.1. Amoniak 

Amoniak (NH3) jest bezbarwnym, dobrze rozpuszczalnym w wodzie ga-
zem o specyficznym, ostrym zapachu. W �rodowisku naturalnym powstaje jako 
produkt gnicia substancji bia�kowych. W skali przemys�owej uzyskuje si� go 
bezpo�rednio z pierwiastków metod� Habera i Bosha. Amoniak jest podstawo-
wym produktem do wytwarzania nawozów azotowych. Z jego przetworzenia 
pozyskuje si� ponad 97% nawozów azotowych. Pozosta�e 3% nawozów azoto-
wych stanowi� saletry: chilijska, norweska i indyjska, które wyst�puj� natural-
nie jako minera�y oraz siarczan amonu, który jest produktem ubocznym w pro-
cesie wytwarzania kaprolaktamu [Dembowska 2011]. 

Amoniak przemys�owy otrzymywany jest w wyniku bezpo�redniej syntezy 
azotu i wodoru. Azot pozyskuje si� z powietrza atmosferycznego, natomiast wodór 
mo�e by� otrzymywany kilkoma metodami. Najbardziej popularne, najprostsze,  
a jednocze�nie najta�sze jest uzyskanie wodoru z gazu ziemnego w procesie che-
micznym. Oko�o 5% �wiatowej poda�y gazu ziemnego jest wykorzystywane do pro-
dukcji amoniaku. Szacuje si�, �e blisko 71% amoniaku uzyskuje si� w procesie pa-
rowego reformingu3 gazu ziemnego. Oko�o 20% amoniaku produkuje si� w procesie 
zgazowania w�gla4. Metoda ta jest szczególnie popularna w Chinach, gdzie a� 70% 
amoniaku uzyskuje si� przy jej wykorzystaniu. W Chinach a� 90% zak�adów produ-
kuj�cych amoniak z w�gla stanowi� ma�e instalacje, a tylko 10% to du�e zak�ady. 
Kolejne 20% produkcji amoniaku w Chinach opiera si� na gazie ziemnym, a pozo-
sta�e 10% na spalaniu produktów ropopochodnych i ci��kich frakcji w�glowodoro-
wych. Ta ostatnia metoda otrzymywania amoniaku jest szczególnie rozpowszech-
niona w Indiach, a amoniak w ten sposób wytworzony stanowi oko�o 9% �wiatowej 
produkcji amoniaku [Przemys� 2005, Tracking 2007]. 

                                                 
3 Parowy reforming gazu ziemnego to proces chemiczny polegaj�cy na uzyskaniu wodoru  
z gazu ziemnego przy wykorzystaniu pary wodnej. 
4 Zgazowanie w�gla to proces polegaj�cy na cz��ciowym spalaniu w�gla, w wyniku którego, 
uzyskuje si� gaz syntezowy lub opa�owy. 
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Do wyprodukowania 1 tony amoniaku potrzebne jest 32-38 mln Btu5 

(910-1075 m3) gazu ziemnego lub 0,9 tony produktów ropopochodnych lub 1,05 
tony oleju opa�owego lub 1,9 tony w�gla. Wytwarzanie amoniaku w procesie 
spalania produktów ropopochodnych poch�ania o 30% wi�cej ni� przy u�yciu 
gazu ziemnego. Produkcja amoniaku wykorzystuj�ca w�giel jest jeszcze bar-
dziej energoch�onna, o 70% wy�sza ni� w oparciu o reforming gazu ziemnego 
[www.icis.com]. 

Tabela 5. Szacunkowe zu�ycie energii w produkcji amoniaku w 2010 r. 

Region 
Produkcja 

Produkcja 
z gazu 

ziemnego 

Jednostko-
we zu�ycie 

energii 

Ca�kowite 
zu�ycie 
energii 

mln t 
NH3 

2001r. 
=100 % GJ/t NH3 PJ/rok 

Europa Zachodnia 11,0 91,5 90* 35,0 385 

Europa rodkowa 5,2 100,5 95** 43,6 227 

WNP 21,0 118,9 100 39,9 838 

Ameryka Pó�nocna 14,7 96,1 100 37,9 557 

Ameryka �aci�ska 9,9 139,2 100 36,0 356 

Chiny 40,9 145,6 20*** 48,8 1996 

Indie 11,5 113,9 50**** 43,3 498 

Pozosta�e kraje Azji 24,5 117,6 100 37,0 907 

Bliski Wschód 12,7 184,6 100 36,0 457 

Afryka 4,0 156,3 100 36,0 144 

Oceania 1,9 179,2 100 36,0 68 

wiat 157,3 124,6 70,5 41,6 6544 

* pozosta	e 10% amoniaku wytwarzane jest z produktów ropopochodnych; 
** pozosta	e 5% amoniaku wytwarzane jest z produktów ropopochodnych;  
*** 70% amoniaku produkowane jest z w�gla – jednostkowe zu�ycie energii wynosi 54 GJ/t 

NH3, 20% z gazu ziemnego – jednostkowe zu�ycie energii wynosi 34 GJ/t NH3, a 10%  
z produktów ropopochodnych – jednostkowe zu�ycie energii wynosi 42 GJ/t NH3;  

**** 50% amoniaku produkowane jest z gazu ziemnego – jednostkowe zu�ycie energii wynosi 
37 GJ/t NH3, pozosta	e 50% wytwarzane jest z produktów ropopochodnych – jednostkowe 
zu�ycie energii wynosi 50 GJ/t NH3. 

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA, USGS, IEA. 

                                                 
5 Btu – brytyjska jednostka cieplna. 1 Btu to ilo�� energii potrzebna do podniesienia tempera-
tury jednego funta wody o jeden stopie� Fahrenheita. 
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Szacuje si�, �e oko�o 80% �wiatowej produkcji amoniaku wykorzystuje 
si� do produkcji nawozów mineralnych. Produkt jest wykorzystywany jako 
sk�adnik ciek�ych nawozów azotowych, ale przede wszystkim stanowi materia� 
wyj�ciowy do produkcji sta�ych nawozów, takich jak mocznik, siarczan amonu, 
fosforan amonu, saletra amonowa, oraz wielu innych, w tym nawozów wielo-
sk�adnikowych. Pozosta�e 20% wykorzystuje si� w przemy�le m.in. do produkcji 
czynnika ch�odniczego, tkanin syntetycznych, materia�ów wybuchowych, wody 
amoniakalnej oraz jako dodatek do pasz. Amoniak znajduje równie� zastosowanie 
w przemy�le metalowym, np. do utwardzania powierzchni stalowych. 

wiatowa produkcja amoniaku w 2011 r. wynios�a 165 mln ton, o 4% 
wi�cej ni� w 2010 r., a w ci�gu 10 lat wzros�a o 28%6. Do 2007 r. produkcja sys-
tematycznie si� zwi�ksza�a, o prawie 4% rocznie. W latach 2008-2009 nast�pi�o 
zahamowanie tego trendu, a pocz�wszy od 2010 r. obserwuje si� ponowny 
wzrost produkcji. Produkcja amoniaku w 2011 r. wykorzystywa�a 84% zdolno-
�ci wytwórczych, które w 2011 r. wynosi�y 196 mln ton. Do 2016 r. planowane 
jest zwi�kszenie mocy wytwórczych amoniaku do ponad 230 mln ton. Zwi�k-
szanie potencja�u produkcyjnego b�dzie realizowane g�ównie w krajach maj�-
cych dost�p do relatywnie taniego gazu ziemnego (Chiny, Rosja, Wenezuela, 
Katar, Trynidad i Tobago, Arabia Saudyjska, Oman) g�ównie przez budow� no-
wych instalacji do produkcji amoniaku, jak równie� rozbudow� ju� istniej�cych 
[www.fertilizer.org]. 

Amoniak jest produkowany w ponad 70 krajach, jednak g�ówna cz��� 
produkcji skupiona jest w kilku krajach maj�cych ogromne zasoby gazu ziem-
nego oraz w�gla. Liderem w produkcji amoniaku s� Chiny, które wytworzy�y  
w 2011 r. ponad 30% �wiatowej produkcji (rys. 7). Udzia� pozosta�ych wa�niej-
szych producentów wynosi od 8-9% (Indie i Rosja) do 4-6% (USA, Indonezja, 
Trynidad i Tobago). W ostatnich latach stopniowo ro�nie znaczenie innych kra-
jów, takich jak Arabia Saudyjska, Egipt, Wenezuela, Iran, Katar. Dynamiczne 
zwi�kszanie produkcji amoniaku w tych krajach wynika z jednej strony z rela-
tywnie niskich kosztów wytwarzania (dost�p do taniego gazu ziemnego, tania 
si�a robocza), z drugiej natomiast, z silnie rosn�cego popytu na amoniak wyko-
rzystywanego do produkcji nawozów azotowych [www.minerals.usgs.gov]. 

 

                                                 
6 Na podstawie danych United States Geological Survey (USGS). 
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Rysunek 7. Struktura geograficzna produkcji amoniaku na �wiecie 

2001

Indie
10%

Rosja
8%

Kanada
3%

Indonezja
3%

Pozosta�e
37%

Trynidad 
i Tobago

3%

Chiny
27%

USA
9%

2011

Indie
9% Rosja

8%

Kanada
3%

Indonezja
4%

Pozosta�e
36%

Trynidad 
i Tobago

4%

Chiny
30%

USA
6%

 
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych United States Geological Service (USGS). 

Najwi�kszym producentem amoniaku w Unii Europejskiej s� Niemcy  
z produkcj� 2,7 mln ton w 2011 r. Kolejne miejsce zajmuj� równolegle Pol-
ska oraz Holandia, z roczn� produkcj� na poziomie 1,8 mln ton. W ci�gu 
ostatnich 10 lat w Niemczech i w Holandii nast�pi� kilkuprocentowy spadek 
produkcji, podczas gdy w Polsce odnotowano nieznaczny jej wzrost. Stagna-
cja produkcji amoniaku w Unii Europejskiej wynika z zahamowania wzrostu 
popytu na ten produkt, a tak�e z malej�cej konkurencyjno�ci spowodowanej 
rosn�cymi kosztami zu�ywanego do jego produkcji gazu ziemnego oraz zao-
strzania przepisów zwi�zanych z redukcj� emisji dwutlenku w�gla 
[www.minerals.usgs.gov]. 

��czny udzia� pi�ciu najwi�kszych producentów amoniaku wyniós�  
w 2011 r. ponad 57% (rys. 7). W�ród najwi�kszych producentów amoniaku naj-
wi�kszy wzrost produkcji w ci�gu 10 lat odnotowano w Trynidadzie i Tobago  
(o 84%), Chinach (o 46%), Rosji (o 27%) i Indiach (o 19%), natomiast w USA na-
st�pi� 17% spadek produkcji [www.fertilizer.org, www.minerals.usgs.gov]. 

Udzia� obrotów handlowych w �wiatowej produkcji amoniaku jest nie-
wielki. Wymiana handlowa odbywa si� g�ównie drog� morsk�.  W 2011 r. 
udzia� eksportu w globalnej produkcji amoniaku wyniós� oko�o 12%, podczas 
gdy w latach 2001-2010 by�o to od 11 do 13% [www.fertilizer.org]. 

Zasadnicza cz��� produkcji amoniaku jest zu�ywana w kraju, w którym 
zosta�a wyprodukowana. Chiny, które wytwarzaj� 1/3 globalnej produkcji 
amoniaku zu�ywaj� go w ca�o�ci na rynku wewn�trznym, podobnie Indie 
oraz USA. Niewielki obrót amoniakiem jest nast�pstwem przede wszystkim 
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wysokich kosztów transportu wynikaj�cych ze specyfikacji tej substancji, 
która jest trudna do transportu7.  

W 2011 r. najwi�kszym eksporterem amoniaku by� Trynidad i Tobago 
maj�cy 27% udzia� w �wiatowym eksporcie, nast�pnie Rosja z 22% udzia�em, 
Ukraina – 8%, Kanada – 7% oraz Indonezja – 6% (rys. 8). W imporcie amonia-
ku liderem jest USA, z 40% udzia�em w �wiatowym imporcie w 2011 r. Kolejne 
miejsce zajmuje Korea Po�udniowa – 7% udzia� w imporcie ogó�em, Belgia – 
6% i Francja – 4%  [www.intracen.org]. 

Rysunek 8. Struktura warto�ciowa handlu zagranicznego amoniakiem  
w 2011 r.  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych World Trade Organization (WTO). 

Najwi�ksze ilo�ci amoniaku transportowane s� z Trynidadu i Tobago do 
USA oraz z Rosji do Ukrainy do portu Ju�nyj nad Morzem Czarnym. Ze wzgl�-
dów logistycznych rosyjski amoniak jest z Ukrainy reeksportowany do USA, 
Maroka, Turcji oraz krajów europejskich, takich jak Francja, Belgia. Nieco 
mniejsze ilo�ci amoniaku s� eksportowane z Kanady do USA, z Bliskiego 
Wschodu8 do Indii oraz z Indonezji do Korei Po�udniowej.  

                                                 
7 Transport amoniaku podlega przepisom o przewozie materia�ów niebezpiecznych. Precyzuj� 
je przepisy ADR (Mi�dzynarodowa konwencja dotycz�ca drogowego przewozu towarów  
i �adunków niebezpiecznych) i RID (Regulamin dla mi�dzynarodowego przewozu kolejami 
towarów niebezpiecznych). 
8 Bliski Wschód obejmuje g�ównie pa�stwa po�o�one w po�udniowo-zachodniej Azji. Najcz�-
�ciej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza si�: Arabi� Saudyjsk�, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, 
Iran, Izrael z Autonomi� Palesty�sk�, Jemen, Jordani�, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syri�, 
Turcj� i Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
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4.2. Gaz ziemny9 

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego, którego 
pok�ady wyst�puj� samodzielnie albo ��cznie z rop� naftow� lub w�glem. Jest 
bezbarwny, bezwonny10 i l�ejszy od powietrza. Jest on rozprowadzany g�ównie 
gazoci�gami, jednak mo�e równie� by� transportowany w postaci skroplonej lub 
spr��onej. Zawarto�� sk�adników, w�ród których w ponad 90%11 stanowi metan, 
jest zmienna i uzale�niona g�ównie od miejsca wydobycia.  

Gaz ziemny obok ropy naftowej oraz w�gla jest g�ównym surowcem 
energetycznym, a jego udzia� w globalnym zu�yciu energii systematycznie 
wzrasta. Wa�nym kryterium u�ytkowania wymienionych powy�ej paliw ko-
palnych jest emisja dwutlenku w�gla, aktywnego gazu cieplarnianego, odpo-
wiedzialnego za efekt globalnego ocieplenia klimatu. W tej kwestii bez-
wzgl�dn� przewag� nad w�glem i rop� naftow� ma gaz ziemny, przy spalaniu 
którego powstaje o blisko po�ow� mniej dwutlenku w�gla ni� przy spalaniu 
ropy naftowej, jej produktów oraz w�gla. W przemy�le energetycznym, stano-
wi�cym jeden z g�ównych sektorów konsumuj�cych no�niki energii, przy wy-
generowaniu mocy 1 kWh powstaje przy u�yciu: w�gla kamiennego – 0,33 kg 
CO2, w�gla brunatnego – 0,40 kg CO2, oleju opa�owego – 0,28 kg CO2, gazu 
ziemnego – 0,20 kg CO2. Gaz ziemny sta� si� najbardziej po��danym no�ni-
kiem energii na �wiecie, o wysokim stopniu akceptacji spo�ecznej ze wzgl�du 
na najwy�szy stopie� czysto�ci, �atwo�� transportu i u�ytkowania [Rychlicki, 
Siemek 2008]. 

Gaz ziemny jest najbardziej wydajnym, rozpowszechnionym i najta�szym 
surowcem energetycznym wykorzystywanym do wytwarzania amoniaku. Kosz-
ty gazu ziemnego stanowi� od 72 do 85% ogólnych kosztów produkcji amonia-
ku, a ró�nice mog� wynika� z technologii produkcji i zwi�zanej z ni� efektyw-
no�ci� instalacji. Do produkcji amoniaku wykorzystuje si� oko�o 5% �wiatowe-
go zu�ycia gazu ziemnego [Huang 2007, Fixen 2009]. 

wiatowe rezerwy gazu ziemnego, czyli z�o�a nadaj�ce si� do eksploatacji 
w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych szacuje si� na ponad 208 
bln m3, ale potwierdzone zasoby na �wiecie rosn� mimo ci�g�ego wydobycia.  
W ci�gu 10 lat zasoby gazu ziemnego mo�liwe do wydobycia zwi�kszy�y si�  

                                                 
9 Opracowano na podstawie danych British Petroleum – www.bp.com/statisticalreview. 
10 Dla odbiorców komunalnych jest sztucznie nawaniany. 
11 Pozosta�e 10% stanowi� butan, etan, propan i inne zwi�zki organiczne. 



  34   

o 24%, a w ci�gu 30 lat a� o 157%. Problematyczno�� oszacowania realnych 
zasobów gazu ziemnego na �wiecie polega na tym, i� nie sposób wskaza� rze-
czywistego 
ród�a przyrostu rezerw. Z jednej strony mamy do czynienia ze sta-
�ym ulepszaniem technologii poszukiwa� geologicznych oraz mo�liwo�ci do-
wiercenia si� do z�ó� po�o�onych g��biej. Z drugiej, zauwa�alna jest tendencja 
do zawy�ania w�asnych zasobów surowcowych przez niektóre kraje. Posiadane 
zasoby gazu przek�adaj� si� wszak na polityczn� pozycj� poszczególnych pa�-
stw, ich atrakcyjno�� inwestycyjn� oraz atuty negocjacyjne. 

Najwi�kszymi rezerwami konwencjonalnego gazu ziemnego w 2011 r. 
dysponowa�a Rosja – 21% globalnych rezerw, oraz kraje Bliskiego Wschodu: 
Iran – 16% i Katar – 12% oraz Turkmenistan –12% (rys. 9). Znacznie mniej-
szymi z�o�ami dysponuj� USA i Arabia Saudyjska – 4% globalnych rezerw, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela i Nigeria – 3%, a Algieria, Au-
stralia, Irak i Chiny – po 2%. Polski gaz ziemny stanowi zaledwie 0,1% �wia-
towych rezerw. 

Od po�owy pierwszej dekady XXI wieku dynamicznie rozwija si� rynek 
gazu niekonwencjonalnego. W ramach gazu niekonwencjonalnego wyró�nia si� 
cztery jego podstawowe rodzaje. W�ród nich najwi�ksze znaczenie przypisuje 
si� gazowi �upkowemu (tzw. shale gas), pozyskiwanemu z gazono�nych �up-
ków, czyli ska� osadowych pokrywaj�cych zazwyczaj z�o�a gazu i ropy. Wed�ug 
wst�pnych szacunków Ameryka�skiej Agencji ds. Energii (U.S. EIA) zasoby ga-
zu w formacjach �upkowych ��cznie w 32 krajach szacowane s� na 187 bln m3. 
Najwi�ksze z�o�a mog� znajdowa� si� w Chinach, Ameryce Pó�nocnej oraz Eu-
ropie.  Rozmieszczenie ska� �upkowych, w których znajdowa� si� mo�e suro-
wiec, w odró�nieniu od gazu ze z�ó� konwencjonalnych, pokrywa si�  
w znacznym stopniu z obszarami najwi�kszej konsumpcji. Dodanie gazu  
z �upków do zasobów gazu ze z�ó� konwencjonalnych zwi�ksza ca�kowite 
�wiatowe rezerwy b��kitnego surowca o ponad 40% [M�ynarski 2012; 
www.efixpolska.com]. 

Pozosta�e rodzaje gazu niekonwencjonalnego to metan kopalniany zalega-
j�cy w starych kopalniach w�gla kamiennego, tzw. gaz �ci�ni�ty umieszczony  
w szczelinach skalnych (tzw. tight gas) oraz gaz uwi�ziony w lodach z obsza-
rów polarnych. Ten ostatni nie jest eksploatowany, ale jego zasoby wystarczy�y-
by potencjalnie na kilka tysi�cy lat [www.efixpolska.com]. 
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Rysunek 9. Konwencjonalne zasoby gazu ziemnego (bln m3) w 2011 roku 
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�ród	o: Dane British Petroleum Statistical Review of World Energy. 

W 2011 r. na �wiecie wyprodukowano blisko 3,3 bln m3 gazu ziemnego,  
o 3% wi�cej ni� w roku poprzednim i o 32% wi�cej ni� 10 lat wcze�niej. Pro-
dukcja naturalnego gazu zdominowana jest przez klika pa�stw, w tym Rosj�, 
która eksportuje gaz g�ównie do pa�stw europejskich oraz USA, które zu�ywaj� 
gaz na w�asne potrzeby. W 2011 r. najwi�kszym �wiatowym producentem gazu 
ziemnego by�o USA, z 20% udzia�em w produkcji. Kilka lat temu liderem  
w wydobyciu gazu ziemnego by�a Rosja. Dzi�ki rozwojowi technologii pozy-
skania gazu niekonwencjonalnego USA sta�o si� od 2009 r. najwi�kszym �wia-
towym producentem gazu ziemnego, wyprzedzaj�c Rosj�. W 2009 r. gaz ze z�ó� 
niekonwencjonalnych stanowi� 55% ameryka�skiego wydobycia, w tym udzia� 
gazu z �upków wyniós� 15%, a tight gas 31%. USA nie sta�o si� jeszcze w pe�ni 
samowystarczalne w zakresie gazu ziemnego, jednak dzi�ki rozwijaj�cej si� 
technologii wydobycie ze z�ó� typu shale gas znacznie zminimalizowa�o import 
[Weymuller 2010]. 
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Du�y udzia� w wydobyciu gazu ziemnego ma Rosja z 19% udzia�em  
w produkcji ogó�em w 2011 r., a tak�e Kanada, Katar i Iran – po 5% (rys. 10). 
W ci�gu 10 lat wydobycie gazu ziemnego zwi�kszy�o si� w USA o 17%, w Ro-
sji o 15%, w Iranie o 130%, w Katarze o 443%, a w Kanadzie zmniejszy�o si�  
o 14%. Tak du�e zwi�kszenie wydobycia gazu ziemnego w Katarze zwi�zane 
by�o ze zwi�kszeniem eksportu do krajów szybko rozwijaj�cych si�, g�ównie do 
Indii, Korei Po�udniowej i Chin. Zmniejszenie wydobycia w Kanadzie by�o na-
tomiast nast�pstwem ograniczenia eksportu do USA, które d��� do ca�kowitego 
uniezale�nienia od importu gazu. 

Rysunek 10. Struktura wydobycia gazu ziemnego na �wiecie 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy. 

W 2011 r. udzia� handlu zagranicznego w globalnym wydobyciu gazu 
wynosi� ponad 31%, z czego 21% to gaz przesy�any za pomoc� ruroci�gów,  
a 10% gaz skroplony LNG, który jest transportowany za pomoc� statków,  
tzw. gazowców. Najwi�kszym eksporterem gazu ziemnego w 2011 r. by�a Ro-
sja z 22% udzia�em w globalnym eksporcie (rys. 11). Kolejnymi wa�nymi eks-
porterami by�y: Katar – 12% udzia�u w eksporcie ogó�em, Norwegia i Kanada 
– po 9%  oraz Algieria – 5%. Rosja eksportuje gaz g�ównie ruroci�gami, któ-
rymi jest transportowane ponad 94% gazu z terytorium Rosji. W Norwegii t� 
metod� eksportuje si� 100% gazu ziemnego, a w Kanadzie – ponad 99%. Na-
tomiast Katar, podobnie jak wi�kszo�� krajów azjatyckich, eksportuje gaz 
ziemny g�ównie w postaci skroplonej. Katar jest najwi�kszym eksporterem ga-
zu skroplonego. Udzia� skroplonego gazu LNG stanowi w Katarze – 84%,  
a w Indonezji – 77% eksportu ogó�em. 
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Rysunek 11. Struktura geograficzna eksportu gazu ziemnego w 2011 r.  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy. 

Najwi�kszymi importerami gazu ziemnego s� kraje wysoko uprzemys�o-
wione: USA i Japonia – 10% globalnego importu, Niemcy – 8% i W�ochy 7% 
(rys. 12). USA importuje gaz ziemny g�ównie ruroci�gami (90% importu), 
Niemcy wy��cznie za pomoc� ruroci�gów, ale w Hiszpanii 76% gazu importo-
wanego jest w formie skroplonej, a w Wielkiej Brytanii – 53%. W krajach azja-
tyckich gaz importuje si� g�ównie w postaci skroplonej. 

Rysunek 12. Struktura geograficzna handlu zagranicznego gazem  
ziemnym w 2011 r.   
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy. 
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4.3. W�giel kopalny12 

W�giel kopalny jest g�ównym surowcem do wytwarzania amoniaku  
w Chinach. Szacuje si�, �e w skali �wiata blisko 20% amoniaku jest wyprodu-
kowane na bazie w�gla. 

W�giel jest najbardziej rozprzestrzenionym geograficznie oraz jednym 
z najbardziej rozpowszechnionych paliw kopalnych. Zaledwie 40% rezerw 
gazu ziemnego jest usytuowane poza terytorium Rosji oraz Bliskiego Wschodu, 
natomiast w przypadku w�gla jest to a� ponad 80%. Istotnym atutem w�gla ko-
palnego s� jego du�e zasoby zlokalizowane na obszarach wolnych od konflik-
tów. Obecnie w�giel zaspokaja oko�o 30% globalnego zapotrzebowania ener-
getycznego, a 40% wytwarzanej energii elektrycznej oparta jest na w�glu.  

wiatowe rezerwy w�gla kopalnego szacowane s� na ponad 860 mld ton. 
Najwi�ksze pok�ady znajduj� si� w USA – 28% �wiatowych rezerw. Udzia� Ro-
sji wynosi 18%, Chin – 13%, Indii – 7%. Na terytorium Unii Europejskiej naj-
wi�ksze rezerwy w�gla posiadaj� Niemcy – blisko 5% �wiatowych rezerw.  
W odró�nieniu od gazu ziemnego, pok�ady w�gla s� du�o bardziej rozproszone.  

Wydobycie w�gla na �wiecie w 2011 r. wynios�o 7,7 mld ton i w ci�gu 10 
lat wzros�o o 56%. Wydobywa si� g�ównie w�giel kamienny, który w 2011 r. sta-
nowi� oko�o 86% produkcji.  Pozosta�e 14% udzia�u mia� w�giel brunatny. 
Wzrost produkcji w ostatnim dziesi�cioleciu zosta� osi�gni�ty g�ównie dzi�ki 
zwi�kszeniu wydobycia w Chinach (o 140%), których udzia� zwi�kszy� si� z 33% 
do 50% produkcji �wiatowej. Wa�nymi producentami w�gla s� równie� takie kra-
je, jak USA – 14% udzia�u w globalnym wydobyciu, Australia i Indie po 6% oraz 
Indonezja z 5% udzia�em (rys. 13).  

Najwi�kszymi producentami w�gla w UE s� Niemcy i Polska, jednak ich 
��czny udzia� nie przekracza 3% produkcji �wiatowej. 

Chiny, Indie i USA produkuj� w�giel g�ównie na potrzeby rynku we-
wn�trznego, natomiast Indonezja i Australia przeznaczaj� na eksport odpowied-
nio 82 i 69% wydobycia. Kraje te s� najwi�kszymi eksporterami w�gla, a ich 
��czny udzia� w globalnym eksporcie przekracza 52%. Jeszcze do 2010 r. naj-
wi�kszym eksporterem w�gla by�a Australia, ale w 2011 r. zosta�a nim Indone-
zja. Zarówno Australia, jak i Indonezja eksportuj� w�giel g�ównie do Japonii, 
Chin, Indii i Korei Po�udniowej.  

                                                 
12 Opracowano na podstawie danych British Petroleum – www.bp.com/statisticalreview oraz 
World Coal Association – www.worldcoal.org/resources/coal-statistics. 
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Rysunek 13. Struktura geograficzna produkcji i eksportu w�gla w 2011 r.  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych BP Statistical Review of World Energy. 

4.4. Fosforyty13 

Fosforyty s� to ska�y osadowe zawieraj�ce minera�y fosforowe, zazwyczaj 
apatyty, które po wydobyciu wykorzystywane s� g�ównie do produkcji kwasu 
fosforowego, z którego nast�pnie produkuje si� nawozy fosforowe. Fosforyty s� 
g�ównym i jedynym ekonomicznie op�acalnym 
ród�em fosforu na ziemi. Fosfo-
ryty tworz� naturalne z�o�a w ró�nych cz��ciach kuli ziemskiej, które cechuj� 
si� ró�nym stopniem koncentracji zwi�zków fosforu. Op�acalne ekonomicznie 
jest jedynie eksploatowanie z�ó� o wysokiej koncentracji fosforu. 

wiatowe rezerwy fosforytów, czyli pok�adów, których wydobycie jest 
uzasadnione ekonomicznie, w obecnych warunkach technologicznych szacuje 
si� na oko�o 71 mld ton. Obecne szacunki s� ponad 4-krotnie wy�sze w porów-
naniu z tymi, jakie zak�adano jeszcze kilka lat wcze�niej. Aktualnie oszacowane 
rezerwy przy obecnym poziomie wydobycia mog� wystarczy� nawet na blisko 
400 lat. Najwi�ksze rezerwy fosforytów znajduj� si� na terenie Maroka i oku-
powanej przez niego Sahary Zachodniej – 50 mld ton, czyli a� 70% �wiatowych 
rezerw (rys. 14). Ponadto wi�ksze, ekonomicznie op�acalne z�o�a wyst�puj�  
w Iraku – 5,8 mld ton, Chinach – 3,7 mld ton, Algierii – 2,2 mld ton oraz Syrii, 
Jordanii, Rosji i USA. Ca�kowite zasoby fosforytów, czyli pok�adów zawieraj�-
cych fosfor bez wzgl�du na jego koncentracj� w skale i usytuowanie pok�adu, 

                                                 
13 Opracowano na podstawie danych na podstawie danych United States Geological Service 
(USGS) – www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/phosphate_rock. 
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które w przysz�o�ci mog� stanowi� surowiec do produkcji nawozów, szacuje si� 
nawet na ponad 300 mld ton. 

Rysunek 14. 
wiatowe rezerwy fosforytów w 2011 r. 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych USGS. 

wiatowa produkcja fosforytów w 2011 r. wynios�a 191 mln ton  
i w okresie ostatnich 10 lat wzros�a o 52%. Produkcja fosforytów jest silnie 
skoncentrowana, 2/3 �wiatowego wydobycia jest kontrolowane zaledwie 
przez trzy kraje: Chiny, USA i Maroko (rys. 15). Najwi�kszy wzrost wydoby-
cia w ci�gu ostatnich 10 lat odnotowano w Chinach, gdzie produkcj� zwi�k-
szono a� o 243%. Od 2006 r. Chiny wyprzedzi�y dotychczasowego lidera  
– USA i s� obecnie najwi�kszym producentem fosforytów na �wiecie z 38% 
udzia�em w �wiatowej produkcji.  

W tym czasie o 24% zwi�kszono produkcj� fosforytów w dysponuj�cym 
najwi�kszymi rezerwami Maroku, które ma obecnie 14% udzia� w produkcji 
�wiatowej. W USA wydobycie obni�ono o 11%, a jego udzia� w produkcji �wia-
towej zmniejszy� si� z 25% w 2001 r. do 15% w 2011 r. Wydobycie fosforytów 
w USA zmniejsza si�, poniewa� systematycznie kurcz� si� zasoby tego surowca. 
Ponadto istotnie zmniejsza si� eksport do Chin, które dynamicznie zwi�kszaj�c 
wydobycie niemal ca�kowicie uniezale�ni�y si� od importu. Dodatkowo zao-
strzono przepisy dotycz�ce ochrony �rodowiska w bran�y górniczej, co skutecz-
nie przyczynia si� do ograniczania wydobycia. Szacuje si�, �e ca�kowite rezer-
wy fosforytów w USA znajduj�ce si� g�ównie w stanach Pó�nocna Karolina  
i Floryda wyczerpi� si� za oko�o 30 lat [Korzeniowska, Robaczyk 2011]. 
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Rysunek 15. Struktura geograficzna produkcji fosforytów   
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych USGS. 

Mimo silnej koncentracji wydobycia fosforytów handel zagraniczny tym 
surowcem jest stosunkowo niewielki. Od wielu lat wynosi oko�o 30 mln ton rocz-
nie, a wi�c jego udzia� w rosn�cej produkcji systematycznie si� zmniejsza.  
W 2001 r. udzia� handlu zagranicznego w globalnej produkcji wynosi� 20%,  
a w 2011 r. zmala� do 16%. Jest to spowodowane faktem, �e coraz bardziej po-
wszechny i op�acalny staje si� przerób fosforytów na kwas fosforowy blisko miej-
sca ich wydobycia. Ponadto Chiny i USA, które s� najwi�kszymi producentami 
fosforytów, przeznaczaj� ca�o�� produkcji na potrzeby w�asnego sektora nawo-
zowego. Poza tym ro�nie liczba krajów wydobywaj�cych fosforyty – w 1992 r. 
by�o ich 28, a do 2011 r. ich liczba wzros�a do 37.  

Najwi�kszym eksporterem fosforytów jest Maroko, które ma ponad 35% 
udzia� w �wiatowym eksporcie. Istotny udzia� w eksporcie maj� równie� kraje 
Bliskiego Wschodu: Egipt, Jordania i Syria, a ich udzia� w globalnym eksporcie 
systematycznie wzrasta (tab. 6). W 2001 r. ��czny udzia� krajów Bliskiego 
Wschodu wynosi� niespe�na 20%, a w 2011 r. wzrós� do 28%. Ro�nie równie� 
eksport fosforytów z krajów afryka�skich. Liderem nadal pozostaje Maroko, 
jednak coraz wi�ksz� rol� odgrywaj� takie pa�stwa jak Egipt, Algieria, Togo  
i Tunezja. ��czny udzia� Afryki w globalnym eksporcie fosforytów wzrós�  
w ci�gu 10 lat z 49 do 55%. W Chinach dynamiczny rozwój w�asnego przemy-
s�u nawozowego spowodowa�, �e zaprzesta�y one niemal zupe�nie eksportu fos-
forytów, a wydobycie jest obecnie w ca�o�ci przeznaczane na rynek wewn�trz-
ny. W rezultacie udzia� Chin w globalnym eksporcie zmala� z 16% w 2001 r. do 
zaledwie 3% w 2011 r.  
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Silna koncentracja produkcji fosforytów powoduje, �e liczba importerów 
tego surowca jest bardzo du�a. Najwi�kszymi s� obecnie Indie, maj�ce ponad 
20% udzia�u w globalnym imporcie oraz USA, Indonezja i Brazylia. Kraje Unii 
Europejskiej, maj� ��cznie oko�o 25% udzia�u w globalnym imporcie fosfory-
tów, w tym udzia� Litwy wynosi 5%, a Belgii oraz Polski po 4%. 

wiatowe moce wydobywcze fosforytów wynosi�y w 2011 r. ponad 230 
mln ton i by�y wykorzystywane w 82%. Do 2016 r. oczekiwany jest wzrost mo-
cy produkcyjnych o 23% do 288 mln ton. Zwi�kszenie mocy produkcyjnych 
nast�pi poprzez rozbudow� ju� istniej�cych oraz budow� nowych instalacji 
g�ównie w Afryce, Chinach oraz na Bliskim Wschodzie.  

Tabela 6. Koncentracja handlu zagranicznego fosforytami (%) 
2001 2006 2011 

Eksport 
Maroko 35,2 Maroko 45,5 Maroko 35,7
Chiny 15,9 Jordania  11,0 Jordania 14,3
Jordania 11,7 Syria 9,7 Syria 10,3
Rosja 11,0 Rosja 8,8 Egipt 8,2
Syria 4,9 Algieria 5,1 Rosja 8,1
Pozosta�e kraje 21,3 Pozosta�e kraje 19,9 Pozosta�e kraje 23,4

Import 
Indie 16,0 Indie 17,9 Indie 21,6
USA 8,5 USA 8,2 USA 9,4
Hiszpania 6,7 Polska 5,5 Indonezja 5,4
Polska 4,3 Hiszpania 5,2 Brazylia 4,7
Meksyk  4,2 Indonezja 5,0 Litwa 4,5
Pozosta�e kraje 60,3 Pozosta�e kraje 58,2 Pozosta�e kraje 54,4

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych International Fertilizer Industry  
Association (IFA). 

4.5. Kwas fosforowy 

Kwas fosforowy (H3PO4) jest wytwarzany w procesie przerobu fosfory-
tów przy pomocy jednego z mocnych kwasów, np. siarkowego (H2SO4).  
Kwas fosforowy jest wykorzystywany przede wszystkim do produkcji nawo-
zów sztucznych, g�ównie superfosfatów. Ma on równie� zastosowanie przy 
produkcji fosforanów paszowych, fosforanowych pow�ok ochronnych na me-
talach, �rodków myj�cych i czyszcz�cych, wyrobów dentystycznych,  
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a w przemy�le spo�ywczym jest stosowany mi�dzy innymi jako dodatek do 
napojów gazowanych. 

 W 2011 r. globalna produkcja kwasu fosforowego wynios�a 42 mln ton 
P2O5 i w ci�gu ostatnich 10 lat wzros�a o blisko 51%. Produkcja kwasu fosforowe-
go jest skupiona w krajach eksploatuj�cych rudy fosforytów. Najwi�kszymi produ-
centami kwasu fosforowego s� obecnie Chiny, a tak�e USA i Maroko (rys. 16). 
Zmiany w wydobyciu fosforytów poci�gn��y za sob� podobne trendy w produkcji 
kwasu fosforowego. Wzros�o znaczenie Chin, a ich udzia� w globalnej produkcji 
kwasu fosforowego zwi�kszy� si� z 10% w 2001 r. do 38% w 2011 r. Równocze-
�nie udzia� USA w produkcji ogó�em zmniejszy� si� z 34 do 20%.  

Rysunek 16. Globalna struktura produkcji kwasu fosforowego  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Handel zagraniczny kwasem fosforowym nie przekracza� w ostatnich latach 
15% produkcji i charakteryzowa� si� powolnym trendem spadkowym. Najwi�k-
szymi eksporterami kwasu fosforowego s� kraje afryka�skie, które maj� ��cznie 
ponad 70% udzia� w globalnym eksporcie, w tym Maroko – 47% (rys. 17). G�ów-
nym importerem s� Indie, które maj� blisko po�ow� udzia�u w �wiatowych obro-
tach kwasem fosforowym. Wa�nymi importerami s� równie�: Pakistan, Holan-
dia, Francja i Brazylia [www.fertilizer.org]. 

wiatowe zdolno�ci produkcyjne kwasu fosforowego s� szacowane obec-
nie na 52 mln ton, a w ci�gu najbli�szych pi�ciu lat maj� zosta� zwi�kszone do 
ponad 61 mln ton. Nowe moce produkcyjne powstan� dzi�ki inwestycjom  
w Chinach, Maroku, Brazylii, Tunezji, Jordanii, Indiach i Indonezji.  
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Rysunek 17. Globalna struktura handlu zagranicznego kwasem  
fosforowym w 2011 r. 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

4.6. Sól potasowa 

Sól potasowa – potoczna nazwa chlorku potasu (KCl) to wyj�ciowy suro-
wiec do produkcji nawozów potasowych. Z�o�a potasu powsta�y oko�o 250 mi-
lionów lat temu, lecz powstaj� tak�e obecnie w strefie klimatu suchego i ciep�e-
go, o du�ej intensywno�ci parowania wody. Teoria powstania z�ó� nosi nazw� 
lagunowej, poniewa� zak�ada obecno�� laguny oddzielonej od otwartego morza 
barier� oraz systematyczny dop�yw s�onej wody morskiej. Dodatkowo szybko�� 
parowania wody morskiej musi przekracza� szybko�� dop�ywu �wie�ej wody 
morskiej. Tak panuj�ce warunki sprzyjaj� krystalizacji soli i tworzeniu si� z�ó�. 
Wspó�czesnym przyk�adem tworzenia si� z�ó� soli potasowej jest proces zacho-
dz�cy na wybrze�ach Morza Martwego w Izraelu [Grzebisz 2004]. 

Spo�ród minera�ów zawieraj�cych potas najwa�niejszy jest sylwit, wydo-
bywany ze z�ó� kopalnych jako sylwinit, który jest mieszanin� sylwitu i halitu. 
Kolejnym minera�em, dominuj�cym w z�o�ach izraelskich jest karnalit, który ma 
jednak stosunkowo nisk� zawarto�� potasu wynosz�c� oko�o17% K2O (tab. 7). 
Kainit dominuje w z�o�ach w�oskich, a langbainit, czyli siarczan potasowo- 
-magnezowy ma znacz�cy udzia� w z�o�ach ameryka�skich. Saletra potasowa, 
popularnie nazywana saletr� chilijsk� w ilo�ciach ekonomicznie op�acalnych 
wyst�puje w Chile. W Niemczech w okolicach Stassfurt wyst�puje wodny siar-
czan wapnia, magnezu i potasu zwany polihalitem.  Istniej� trzy podstawowe 
technologie eksploatacji z�ó� soli potasowej: kopalnictwo klasyczne, wyp�uki-
wanie soli ze z�ó� g��binowych wod� oraz wydobywanie z powierzchniowych 
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osadów lub solanek. W produkcji surowca dominuje klasyczny sposób eksploat-
acji z�ó� soli potasowych i nie odbiega od metod stosowanych w wydobyciu 
w�gla kamiennego [Grzebisz 2004]. 

Chlorek potasu stosuje si� g�ównie do produkcji nawozów mineralnych, 
ale znajduje on równie� liczne zastosowania poza rolnictwem – np. w przemy�le 
metalurgicznym, wydobywczym, optycznym, farmaceutycznym i spo�ywczym. 

Tabela 7. Najwa�niejsze minera�y zawieraj�ce potas 

Minera� potasowy Sk�ad chemiczny 
Zawarto�� potasu – K2O 

(%) 

Sylwit KCl 63 

Sylwinit KCl, NaCl 20-30 

Karnalit KCl, MgCl2, 6H2O 17 

Kainit KCl, MgSO4, 3H2O 19 

Langbainit K2SO4, 2MgSO4 23 

Saletra chilijska KNO3 47 

Polihalit K2SO4, 2MgSO4, 2CaSO4, 2H2O 16 

�ród	o:[Grzebisz 2004]. 

Zasoby potasu o du�ej warto�ci eksploatacyjnej s� szacowane na ponad 
9,5 mld ton K2O, a rozmieszczenie ich z�ó� jest bardzo nierównomierne. 
Najwi�ksze z�o�a soli potasowej znajduj� si� w Kanadzie, g�ównie w prowin-
cji Saskatchewan, a ich udzia� w �wiatowych rezerwach wynosi ponad 46%. 
Nieznacznie mniejsze z�o�a, stanowi�ce 35% �wiatowych rezerw znajduj� si�  
w Rosji. Znacz�ce rezerwy potasu posiada równie� Bia�oru�, natomiast  
w Unii Europejskiej najwi�kszymi z�o�ami soli potasowych dysponuj� Niemcy. 

W 2011 r. na �wiecie wyprodukowano 37 mln ton soli potasowej  
w przeliczeniu na czysty sk�adnik (K2O), a w ci�gu 10 lat produkcja wzros�a  
o 40%. Produkcja soli potasowej jest silnie skoncentrowana, wydobywa si� j� 
zaledwie w 12 krajach, z tego najwi�cej w Kanadzie, której udzia�  
w �wiatowym wydobyciu przewy�sza 30%. Poza Kanad� wa�nymi producen-
tami od wielu lat s� takie kraje jak Rosja (20% udzia�u w produkcji �wiatowej), 
Bia�oru� (15%) oraz Niemcy (9%), a tak�e od niedawna Chiny, które w ci�gu 
10 lat zwi�kszy�y swój udzia� z 1 do 9%. W ci�gu ostatnich 10 lat produkcja 
soli potasowej w Chinach wzros�a ponad 8-krotnie, w Rosji o 72%, na Bia�oru-
si o 50%, w Kanadzie o 37%, a w Niemczech odnotowano 10% spadek pro-
dukcji. W rezultacie umocni�o si� znaczenie Rosji w produkcji soli potasowej, 
a udzia� Niemiec istotnie si� zmniejszy� [www.minerals.usgs.gov]. 
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Rysunek 18. 
wiatowe rezerwy potasu 
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  �ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych USGS. 

Z powodu silnej koncentracji wydobycia soli potasowej znaczna cz��� jej 
produkcji jest eksportowana. W 2011 r. udzia� handlu zagranicznego w produk-
cji wynosi� 80%. G�ówni producenci soli potasowej s� jednocze�nie jej najwi�k-
szymi eksporterami. Najwi�kszym eksporterem jest Kanada, maj�ca oko�o 37% 
udzia�u w �wiatowym eksporcie (tab. 8). Znacz�cymi eksporterami s� równie�: 
Rosja, Bia�oru�, Niemcy oraz Izrael. W ci�gu 10 lat wzros�o znaczenie Rosji  
i Izraela w �wiatowym eksporcie, os�abi�a si� natomiast pozycja Niemiec. Licz-
ba importerów jest bardzo du�a, jednak najwi�kszymi s� USA, Brazylia, Indie  
i Chiny. ��czny udzia� tych krajów w imporcie �wiatowym powoli zwi�ksza si� 
i obecnie przekracza 60%. Wynika to ze zwi�kszenia udzia�u Brazylii i Indii  
w �wiatowym imporcie. W Indiach w ci�gu 10 lat import soli potasowej zwi�k-
szy� si� o 150%, a w Brazylii o 67%. 

wiatowe zdolno�ci produkcyjne soli potasowej szacuje si� na ponad 44 
mln ton K2O rocznie, a w 2011 r. by�y one wykorzystane w ponad  80%. Do 
2016 r. planowane jest ich zwi�kszenie o oko�o 18 mln ton. B�dzie to zrealizo-
wane poprzez rozbudow� istniej�cych ju� instalacji w Kanadzie, Rosji i Bia�oru-
si oraz w mniejszym stopniu w Chile i Chinach, a tak�e budow� nowych zak�a-
dów w Argentynie, Kanadzie i Rosji.  
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Tabela 8. Udzia� w produkcji oraz w handlu zagranicznym sol� potasow� (%) 
2001 2006 2011 

Produkcja 
Kanada 31,1 Kanada 28,7 Kanada 30,3
Rosja 16,3 Rosja 19,7 Rosja 20,0
Bia�oru� 14,0 Bia�oru� 15,8 Bia�oru� 14,9
Niemcy 13,4 Niemcy 12,4 Niemcy 8,9
Izrael 6,7 Izrael 7,6 Chiny 8,6
Pozosta�e kraje 18,5 Pozosta�e kraje 15,8 Pozosta�e kraje 17,3

Eksport 
Kanada 38,2 Kanada 35,5 Kanada  37,2
Bia�oru� 16,0 Rosja 21,5 Rosja 19,3
Rosja 15,0 Bia�oru�  17,1 Bia�oru� 15,9
Niemcy 13,7 Niemcy 13,0 Izrael 10,8
Izrael 7,0 Izrael 5,8 Niemcy 9,4
Pozosta�e kraje 10,1 Pozosta�e kraje 7,1 Pozosta�e kraje 7,4

Import 
USA 23,7 USA 18,7 USA 19,3
Chiny 15,9 Chiny 18,2 Brazylia 15,5
Brazylia 11,9 Brazylia 14,1 Indie 14,2
Indie 7,3 Indie 9,0 Chiny  12,1
Francja 4,5 Malezja 4,1 Indonezja 5,2
Pozosta�e kraje 36,7 Pozosta�e kraje 35,9 Pozosta�e kraje 33,7

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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5. Produkcja nawozów mineralnych14 

Po wyra
nym za�amaniu produkcji nawozów mineralnych w latach 
2008-2009, spowodowanym przede wszystkim obni�onym popytem w wa-
runkach wysokich cen oraz pog��biaj�cego si� kryzysu gospodarczego, odno-
towano wyra
ny wzrost produkcji. wiatowa produkcja gotowych nawozów 
mineralnych w 2010 r. wynios�a 185 mln ton w przeliczeniu na czysty sk�ad-
nik i by�a o blisko 13% wi�ksza w porównaniu z 2009 r. oraz o 26% w po-
równaniu z 2001 r. Produkcja nawozów mineralnych w 2010 r. by�a tak�e  
o prawie 3% wi�ksza od rekordowej produkcji w 2007 r. Wzrost produkcji 
nawozów mineralnych w 2010 r. by� spowodowany rosn�cym popytem, który 
z kolei wynika� z wyra
nego obni�enia ich cen i ogólnej poprawy sytuacji 
gospodarczej na �wiecie. Ocenia si�, �e w 2011 r. by� kontynuowany wzro-
stowy trend produkcji, jednak jego dynamika by�a ni�sza w porównaniu  
z 2010 r. i wynios�a oko�o 4%. 

W latach 2001-2010 znacz�co zmieni�a si� geograficzna struktura 
produkcji nawozów mineralnych. W 2001 r. udzia� krajów rozwini�tych 
gospodarczo15 w produkcji nawozów mineralnych wynosi� 39%, a rozwijaj�-
cych si�16 61%. W kolejnych dziewi�ciu latach produkcj� nawozów zacz�to 
przenosi� w rejony dysponuj�ce du�ymi zasobami surowcowymi i relatywnie 
                                                 
14 Opracowano na podstawie danych International Fertilizer Industry Association (IFA). 
15 Do krajów rozwini�tych gospodarczo zaliczono zgodnie z klasyfikacj� Banku wiatowego 
kraje osi�gaj�ce PKB/mieszka�ca co najmniej 12 476 USD. Obecnie na tej li�cie jest 70 kra-
jów. W obliczeniach uwzgl�dniono nast�puj�ce kraje rozwini�te, które w latach 2001-2010 
produkowa�y nawozy mineralne: Arabia Saudyjska, Australia, Austria, Belgia, Kanada, 
Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Islandia, Irlandia, 
Izrael, W�ochy, Japonia, Katar, Korea Po�udniowa, Kuwejt, Holandia, Nowa Zelandia, Nor-
wegia, Polska, Portugalia, S�owacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Trynidad i Tobago, 
USA, W�gry, Wielka Brytania. 
16 Do krajów rozwijaj�cych si� zaliczono kraje, w których PKB/mieszka�ca nie przekracza 12476 
USD. Obecnie na tej li�cie s� 144 kraje. W obliczeniach uwzgl�dniono nast�puj�ce kraje rozwijaj�-
ce si�, które w latach 2001-2010 produkowa�y nawozy mineralne: Afganistan, Algieria, Argentyna, 
Armenia, Bangladesz, Bia�oru�, Brazylia, Bu�garia, Chile, Chiny, Kolumbia, Kuba, Egipt, Filipiny, 
Gruzja, Gwatemala, Indie, Indonezja, Iran, Irak, Jordania, Kazachstan, Korea Pó�nocna, Liban, Li-
bia, Litwa, Macedonia, Malezja, Mauritius, Meksyk, Maroko, Birma, Pakistan, Peru, Rumunia, 
Rosja, Senegal, Serbia, RPA, Sri Lanka, Syria, Tajwan, Tad�ykistan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, 
Turkmenistan, Ukraina, Urugwaj, Uzbekistan, Wenezuela, Wietnam, Zimbabwe. 
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tani� si�� robocz�, a wi�c z krajów rozwini�tych gospodarczo, gdzie zapotrze-
bowanie na nawozy stale si� zmniejsza�o do krajów rozwijaj�cych si�. Produk-
cja zacz��a by� koncentrowana g�ównie w krajach Azji Po�udniowej  
i Wschodniej oraz Ameryki �aci�skiej, gdzie ros�o tak�e zapotrzebowanie. Po-
nadto przenoszenie produkcji w rejony zwi�kszonego popytu na nawozy jest 
zwi�zane ze stosunkowo ma�� op�acalno�ci� ich transportu na du�e odleg�o�ci, 
co jest zwi�zane z masowym charakterem nawozów i nisk� cen� jednostkow� 
produktu. Na skutek tych zmian produkcja nawozów mineralnych w krajach 
rozwini�tych zmniejszy�a si� o 4%, a w krajach rozwijaj�cych si� zwi�kszy�a 
si� o 45% (rys. 19). W rezultacie udzia� krajów rozwini�tych w �wiatowej pro-
dukcji nawozów zmala� do 30%, a rozwijaj�cych si� wzrós� do 70%.  

Rysunek 19. Produkcja nawozów mineralnych w krajach rozwijaj�cych si� 
i rozwini�tych (mln ton NPK) 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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W latach 2001-2010 nast�powa� proces koncentracji produkcji nawozów 
mineralnych, a udzia� pi�ciu najwi�kszych producentów wzrós� z 59% do 64%. 
Najwi�kszym producentem nawozów mineralnym pozostaj� Chiny z 30% udzia-
�em w globalnej produkcji (rys. 20). S� one najwi�kszym producentem nawo-
zów na �wiecie nieprzerwanie od 1992 r. Obecnie Chiny produkuj� ponad  
3-krotnie wi�cej nawozów ni� USA, które s� drugim najwi�kszym producentem  
z 9% udzia�em w globalnej produkcji. Chiny produkuj� g�ównie nawozy azoto-
we, które stanowi� oko�o 65% produkcji nawozów w tym kraju oraz fosforowe  
z 29% udzia�em i potasowe z 6% udzia�em. Wa�nymi producentami nawozów 
mineralnych poza Chinami i USA s� równie� Indie (blisko 9% udzia�u w pro-
dukcji ogó�em), Rosja (8%) oraz Kanada (7%). W Unii Europejskiej najwi�k-
szym producentem s� Niemcy oraz Polska, jednak ich ��czny udzia� w produkcji 
�wiatowej wynosi jedynie 3%.  

W ci�gu 9 lat najwi�kszy wzrost produkcji odnotowano w Chinach, gdzie 
produkcj� zwi�kszono a� o 82% (rys. 21). W Rosji produkcj� zwi�kszono  
o 26%, w Indiach o 15%, w Kanadzie o 13%, natomiast w USA malej�cy popyt 
na nawozy mineralne spowodowa� zmniejszenie produkcji o ponad 5%. 

 

Rysunek 20. Struktura geograficzna produkcji nawozów mineralnych  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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Rysunek 21. Zmiany w produkcji nawozów mineralnych  
w latach 2001-2010 (%)17 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Struktura asortymentowa produkowanych nawozów od wielu lat prak-
tycznie nie zmienia si�. Dominuj� nawozy azotowe, a ich udzia� w produkcji 
ogó�em w latach 2001-2010 wynosi� od 57 do 59% (tab. 9). Udzia� nawozów 
fosforowych wynosi� w tym okresie 21-23%, a potasowych od 18 do 20%. Wy-
j�tkowo w 2009 r. struktura asortymentowa produkowanych nawozów by�a nie-
co inna, g�ównie przez zmniejszon� produkcj� nawozów potasowych. Udzia� 
nawozów azotowych stanowi� wówczas 64%, fosforowych 23%, a potasowych 
zaledwie 13%. W ci�gu 9 lat najbardziej, bo o 28% wzros�a produkcja nawozów 
potasowych, a nawozów fosforowych i azotowych wyprodukowano odpowied-
nio o 26 i 25% wi�cej. 
 
 

                                                 
17 Uwzgl�dniono kraje z ponad 1% udzia�em w globalnej produkcji nawozów mineralnych. 
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Tabela 9. Globalna produkcja nawozów mineralnych  
(mln ton NPK) 

Wyszczególnienie 2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Nawozy azotowe (N) 87,3 97,2 102,3 105,8 101,2 105,8 109,0 113,5
Nawozy fosforowe 
(P2O5) 

33,9 36,5 38,3 40,2 36,4 38,0 42,5 44,0

Nawozy potasowe 
(K2O) 26,1 33,3 30,0 34,0 33,1 20,7 33,5 34,5

Nawozy mineralne 
ogó�em 147,3 167,0 170,6 180,0 170,8 164,4 185,1 192,0

* szacunek IERiG�-PIB 
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Rysunek 22. Struktura asortymentowa produkowanych nawozów  
w 2010 r. 18 
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18 Uwzgl�dniono kraje z ponad 1% udzia�em w globalnej produkcji nawozów mineralnych. 
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5.1. Produkcja nawozów azotowych 

W 2010 r. na �wiecie wyprodukowano 109 mln ton nawozów azotowych 
w przeliczeniu na czysty sk�adnik (N), o 4% wi�cej w porównaniu z 2009 r. oraz 
o 25% wi�cej ni� w 2001 r. Nawozy azotowe produkuje si� przede wszystkim  
w krajach rozwijaj�cych si�, które systematycznie zwi�kszaj� ich produkcj�.  
W 2010 r. w krajach rozwijaj�cych si� wytworzono o 37% wi�cej nawozów azo-
towych ni� w 2001 r., podczas gdy w krajach rozwini�tych produkcja nieznacz-
nie si� zmniejszy�a. W rezultacie udzia� krajów rozwijaj�cych si� w globalnej 
produkcji nawozów azotowych zwi�kszy� si� z 68 do 74%, a krajów rozwini�-
tych gospodarczo zmniejszy� z 32 do 26%. Przenoszenie produkcji w rejony naj-
bardziej rozwojowe wynika z nasilenia popytu i intensyfikacji produkcji  
w tamtejszym rolnictwie. Segment nawozów azotowych cechuje najni�szy  
w porównaniu z innymi segmentami nawozów, poziom koncentracji produkcji19 
oraz stosunkowo najni�sze bariery wej�cia. Przenoszeniu produkcji do krajów 
rozwijaj�cych, g�ównie do Azji oraz na Bliski Wschód sprzyjaj� ewidentne 
przewagi kosztowe oraz u�atwiony dost�p do surowców.  

Najwi�kszym producentem nawozów azotowych s� Chiny (tab. 10), które 
systematycznie zwi�kszaj� produkcj� opart� przede wszystkim na w�glu.  
W ci�gu 9 lat produkcj� w tym kraju zwi�kszono o 61%, a udzia� Chin  
w produkcji �wiatowej wzrós� z 26 do 33%. Licz�cymi si� producentami tych 
nawozów s� równie� takie kraje jak: Indie z 11% udzia�em w globalnej produk-
cji, USA – 9%, Rosja – 6% i Kanada 3%. W�ród tych krajów jedynie w Indiach  
i w Rosji odnotowano w ci�gu 9 lat istotny, 14% wzrost produkcji, natomiast  
w Kanadzie i USA produkcja zwi�kszy�a si� odpowiednio o 7 i 1%.  

Coraz wi�ksz� rol� w produkcji nawozów azotowych odgrywaj� kraje 
Bliskiego Wschodu, maj�ce dost�p do relatywnie taniego gazu ziemnego, co ma 
decyduj�cy wp�yw na ich konkurencyjno��. Produkcja nawozów azotowych  
w krajach Bliskiego Wschodu wzros�a w ci�gu 9 lat �rednio o 76%, a ich udzia� 
w globalnej produkcji zwi�kszy� si� z 7% w 2001 r. do 10% w 2010 r. Oprócz 
dogodnego dost�pu do surowca rosn�cej produkcji sprzyja rozwini�ta i nowo-
czesna infrastruktura przemys�u nawozowego oraz dogodne po�o�enie geogra-
ficzne mi�dzy Europ� a Azj�.  

W strukturze produkowanych nawozów azotowych przewa�aj� nawozy 
jednosk�adnikowe, które stanowi� oko�o 85% �wiatowej produkcji. Najwa�niej-
                                                 
19 Nawozy azotowe produkowane s� w oko�o 80 krajach, w 50 krajach rozwijaj�cych si� i 30 
krajach rozwini�tych gospodarczo. 
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szym nawozem w tej grupie jest mocznik [CO(NH2)2], a jego udzia� w produkcji 
nawozów azotowych ogó�em przekracza 50%. Wa�nymi nawozami azotowymi 
s� równie�: saletra amonowa (NH4NO3), saletra wapniowa [Ca(NO3)2], siarczan 
amonu [(NH4)2SO4], roztwór saletrzano-mocznikowy (RSM), fosforan amonu 
[(NH4)2HPO4] oraz amoniak do bezpo�redniego stosowania, który jest popular-
ny jedynie w USA i w Kanadzie. 

Tabela 10. Globalna produkcja nawozów azotowych w 2010 r. 

Kraj 
Produkcja 
[mln ton N] 

Zmiany produkcji
2001=100 [%] 

Udzia� w produkcji global-
nej [%] 

wiat 109,0 124,9 100,0
Chiny 35,6 160,5 33,0
Indie 12,2 113,9 11,2
USA 10,3 101,1 9,5
Rosja 6,3 114,2 5,8
Kanada 3,5 106,6 3,2
Indonezja 3,2 133,8 2,9
Egipt 2,8 174,6 2,6
Pakistan 2,7 124,4 2,5
Ukraina 2,3 111,8 2,1
Arabia Saudyjska 1,7 127,6 1,6
Katar 1,6 201,7 1,4
Iran 1,5 207,1 1,4
Polska 1,5 96,9 1,4
Pozosta�e kraje 23,5 104,2 21,6
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

5.2. Produkcja nawozów fosforowych 

wiatowa produkcja nawozów fosforowych wynios�a w 2010 r. blisko 43 
mln ton w przeliczeniu na czysty sk�adnik (P2O5) i by�a o 26% wy�sza w po-
równaniu z 2001 r. (tab. 11). By� to jednocze�nie najwy�szy notowany dotych-
czas poziom produkcji tej grupy nawozów. Nawozy fosforowe s� wytwarzane  
w oko�o 60 krajach, jednak blisko w po�owie z nich poziom produkcji nie 
przekracza 100 tys. ton P2O5, a wytworzone nawozy fosforowe, g�ównie  
w formie nawozów wielosk�adnikowych s� w ca�o�ci kierowane na potrzeby 
rynku wewn�trznego.  
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W ostatnich latach uwidoczni� si� proces przenoszenia tej produkcji do 
krajów rozwijaj�cych si�. Zmiany struktur produkcyjnych wynikaj� z dyna-
micznego rozwoju przemys�u nawozowego w krajach rozwijaj�cych si�, posia-
daj�cych jednocze�nie bogate z�o�a fosforytów, ale tak�e z rosn�cego popytu 
wewn�trznego na t� grup� nawozów. Jeszcze do niedawna kraje te eksportowa�y 
wydobyte fosforyty lub kwas fosforowy do krajów rozwini�tych. Obecnie pro-
dukcja nawozów fosforowych bardzo cz�sto koncentruje si� w rejonach wydo-
bycia fosforytów, gdy� handel gotowymi nawozami jest bardziej op�acalny, ni� 
handel pó�produktami. W wyniku tych zmian produkcja nawozów fosforowych 
w krajach rozwijaj�cych si� zwi�kszy�a si� w ci�gu 9 lat o 55%, podczas gdy  
w krajach rozwini�tych produkcj� ograniczono o 23%. W rezultacie udzia� kra-
jów rozwijaj�cych si� w produkcji �wiatowej wzrós� z 62 do 77%, a rozwini�-
tych zmala� z 38 do 23%. 

Tabela 11. Globalna produkcja nawozów fosforowych w 2010 r. 

Kraj 
Produkcja 

[mln ton P2O5] 
Zmiany produkcji

2001=100 [%] 
Udzia� w produkcji  

globalnej [%] 

wiat 42,5 125,5 100,0
Chiny 15,9 214,6 37,3
USA 6,6 84,9 15,4
Indie 4,4 116,4 10,3
Rosja 2,9 123,5 6,9
Brazylia 2,0 138,3 4,7
Maroko 1,9 152,4 4,4
Tunezja 1,0 112,0 2,3
Australia 0,6 87,4 1,5
Meksyk 0,5 150,2 1,2
Turcja 0,5 161,4 1,1
Pozosta�e kraje 6,3 82,1 14,9
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Stopie� koncentracji produkcji nawozów fosforowych jest wy�szy ni�  
w przypadku nawozów azotowych i systematycznie zwi�ksza si�. W 2001 r. 
pi�ciu najwi�kszych producentów nawozów fosforowych mia�o 67% udzia�u  
w globalnej produkcji, a w 2010 r. ich udzia� zwi�kszy� si� do 75%.  Wp�ywa�o 
na to przede wszystkim zwi�kszenie produkcji nawozów fosforowych w „Pa�-
stwie rodka”, które jest liderem w produkcji nawozów fosforowych nieprze-
rwanie od 2002 r. Wówczas Chiny wyprzedzi�y dotychczasowego lidera – USA, 
ograniczaj�cych produkcj� z powodu zmniejszenia wydobycia fosforytów, któ-



  56   

rych op�acalne ekonomicznie z�o�a s� ju� praktycznie wyeksploatowane. Pro-
dukcja nawozów fosforowych w Chinach wzros�a w latach 2001-2010 o 115%, 
a udzia� Chin w globalnej produkcji zwi�kszy� si� z 22 do 37%. W tym czasie 
USA ograniczaj�c produkcj� o 15% zmniejszy�y swój udzia� w �wiatowej pro-
dukcji z 23 do 15%. Wyra
ny wzrost produkcji w badanym nast�pi� równie�  
w Maroku (o 52%), Brazylii (o 38%), Rosji (o 23%) oraz w Indiach (o 16%). 
Udzia� Indii w globalnej produkcji nawozów fosforowych wynosi 10%,  
Rosji – 7%, Brazylii – 5%, a Maroka – które jest najwi�kszym producentem fos-
forytów – nieco ponad 4%.  

Nawozy fosforowe produkowane s� przede wszystkim jako nawozy wie-
losk�adnikowe, których udzia� stanowi ponad 70% produkcji nawozów fosforo-
wych ogó�em. Najpopularniejszym nawozem fosforowym jest fosforan amonu,  
a jego udzia� w produkcji ogó�em wynosi oko�o 50%. Natomiast nawozy jedno-
sk�adnikowe to superfosfat prosty oraz superfosfat potrójny. 

5.3. Produkcja nawozów potasowych 

Globalna produkcja nawozów potasowych w 2010 r. wynios�a blisko 34 
mln ton K2O. Po g��bokim spadku produkcji w 2009 r. spowodowanym zmniej-
szeniem popytu na nawozy potasowe na �wiecie, a w szczególno�ci w Chinach, 
USA, Brazylii i UE, w 2010 r. nast�pi�o o�ywienie na rynku nawozów potaso-
wych, co przyczyni�o si� do wzrostu produkcji nawozów potasowych a� o 62% 
w porównaniu z 2009 r. Tym samym poziom produkcji zbli�y� si� do rekordo-
wej produkcji z 2007 r., która wynios�a ponad 34 mln ton K2O.  

Produkcja nawozów potasowych jest najsilniej skoncentrowanym seg-
mentem nawozów mineralnych i jest kontrolowana przez kilka krajów. Udzia� 
pi�ciu najwi�kszych producentów nawozów potasowych w produkcji ogó�em  
w latach 2001-2010 przekracza� 80%. Jedynie w 2009 r. zmniejszy� si� do 76%, 
w wyniku wyra
nego ograniczenia produkcji przez najwi�kszego producenta. 

Niekwestionowanym liderem w produkcji nawozów potasowych jest Ka-
nada (tab. 12). Wysokiej produkcji w tym kraju sprzyja swobodny dost�p do 
surowca – na jego terytorium znajduj� si� najwi�ksze zasoby soli potasowej, 
stanowi�ce prawie po�ow� zasobów �wiatowych. Ponadto s�siedztwo z USA 
zapewnia Kanadzie sta�y zbyt wyprodukowanych nawozów potasowych. Udzia� 
Kanady w �wiatowej produkcji nawozów potasowych w 2010 r. wyniós� ponad 
28%, a w latach wcze�niejszych cz�sto przekracza� 30%. Wyj�tkiem by� 2009 r., 
kiedy produkcja w Kanadzie stanowi�a 21% produkcji �wiatowej, jednak mimo 
to pozosta�a najwy�sza na �wiecie. Wa�nymi producentami nawozów potaso-
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wych s� równie�: Rosja – 18% udzia� w produkcji ogó�em, Bia�oru� – 16%, 
Chiny i Niemcy po – 9%, Izrael – 8% oraz Jordania – 4%.  

Produkcja nawozów potasowych w 2010 r. by�a o 28% wy�sza ni� 9 lat 
wcze�niej. W tym okresie bardzo rozwin��a si� produkcja w Chinach. Szybko 
rosn�ce zapotrzebowanie chi�skiego rolnictwa na nawozy potasowe spowodo-
wa�o, �e produkcj� zwi�kszono blisko 8-krotnie. Nie spowodowa�o to wpraw-
dzie uniezale�nienia od importu, jednak pozwoli�o na jego zahamowanie. Poza 
Chinami wyra
ny wzrost produkcji nawozów potasowych odnotowa�a równie� 
Rosja – 45%, Izrael – 44%, Bia�oru� – 42% oraz Kanada – 16%. W Niemczech, 
gdzie sektor nawozów potasowych boryka si� z malej�c� konkurencyjno�ci�  
i spadkiem popytu wewn�trznego, zmniejszono produkcj� o 17%.  

Nawozy potasowe produkuje si� g�ównie w postaci soli potasowej, czyli 
chlorku potasu (KCl). Mniejsz� rol� odgrywaj� nawozy wielosk�adnikowe np. sale-
tra potasowa (KNO3), siarczan potasu (K2SO4) lub inne nawozy kompleksowe. 

Tabela 12. Globalna produkcja nawozów potasowych w 2010 r. 

Kraj 
Produkcja 
[mln ton N] 

Zmiany produkcji
2001=100 [%] 

Udzia� w produkcji  
globalnej [%] 

wiat 33,5 128,4 100,0
Kanada 9,5 116,5 28,3
Rosja 6,2 144,7 18,4
Bia�oru� 5,2 141,6 15,6
Chiny 3,1 785,1 9,2
Niemcy 3,0 83,4 8,8
Izrael 2,6 143,7 7,6
Jordania 1,2 99,0 3,5
USA 0,9 102,9 2,8
Chile 0,9 181,7 2,5
Brazylia 0,4 111,4 1,2
Pozosta�e kraje 0,7 50,0 2,1
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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6. Handel zagraniczny nawozami mineralnymi20 

Handel zagraniczny pe�ni wa�n� funkcj� w kszta�towaniu rynku nawozo-
wego w wielu krajach. Liczba importerów nawozów mineralnych jest bardzo 
du�a, natomiast eksporterami s� wybrane kraje specjalizuj�ce si� w produkcji 
nawozów mineralnych, z regu�y posiadaj�ce dost�p do surowców wykorzysty-
wanych do ich produkcji. Liczba importerów znacznie przewy�sza liczb� eks-
porterów. Nierównomierne rozmieszczenie surowców do produkcji nawozów, 
oraz silna koncentracja produkcji gotowych nawozów sprawiaj�, �e wi�kszo�� 
krajów nie jest samowystarczalna w produkcji nawozów mineralnych lub te� 
jest silnie uzale�niona od importu surowców. Nawozy mineralne s� natomiast 
stosowane we wszystkich krajach. Wiele krajów z uwagi na posiadane z�o�a su-
rowcowe specjalizuje si� w produkcji tylko okre�lonych grup asortymentowych 
nawozów, których nadwy�ki mo�e przeznacza� na eksport, jednocze�nie jest 
uzale�niona od importu pozosta�ych grup asortymentowych. Wynika to ze spe-
cyfiki stosowanych nawozów mineralnych – okre�lonej grupy asortymentowej 
nie mo�na zast�pi� inn�. 

W wymiarze globalnym mo�na zaobserwowa� porównywalny wzrost 
wymiany handlowej oraz post�puj�cej dywersyfikacji produkcji. Udzia� handlu 
zagranicznego w globalnej produkcji nawozów mineralnych wynosi� w latach 
2001-2010 oko�o 40%. Wyj�tkiem by� 2009 r., kiedy wska
nik ten obni�y� si� 
do 34%, g�ównie z powodu zmniejszonych obrotów mi�dzynarodowych nawo-
zami potasowym. W strukturze asortymentowej handlu zagranicznego nawoza-
mi mineralnymi najwi�kszy udzia� maj� nawozy azotowe (43%) i potasowe 
(38%). Pozosta�e 19% stanowi� nawozy fosforowe. 

W 2010 r. wielko�� �wiatowego eksportu nawozów mineralnych wynios�a 
niespe�na 76 mln ton w przeliczeniu na czysty sk�adnik i by�a o 29% wy�sza ni� 
w 2001 r. Warto�� obrotów handlowych wzros�a w tym okresie z 15 do 55 mld 
USD.  Kilkukrotny wzrost warto�ci obrotów wynika� przede wszystkim ze 
wzrostu cen transakcyjnych w latach 2007-2008. 

Najwi�kszym eksporterem nawozów mineralnych jest Rosja (tab. 13).  
W latach 2001-2010 Rosja zwi�kszy�a eksport o 34%, a jej udzia�u w global-
nym eksporcie wzrós� z 16 do 17%. Rosja eksportuje g�ównie nawozy pota-
sowe i azotowe, a g�ównym kierunkiem wywozu rosyjskich nawozów jest 
Brazylia, Chiny i USA. Du�ym eksporterem nawozów mineralnych, zw�aszcza 

                                                 
20 Opracowano na podstawie danych International Fertilizer Industry Association. 



  59   

potasowych jest Kanada, a jej udzia� w globalnym eksporcie nawozów mineral-
nych w 2010 r. wyniós� 15%. W latach 2001-2010 dynamicznie rós� eksport na-
wozów z Chin, który zwi�kszono 6-krotnie. W rezultacie udzia� Chin w global-
nym eksporcie wzrós� w z 2 do 10%. 

Tabela 13. Struktura eksportu nawozów mineralnych w 2010 r. 

Kraj 
Eksport 

[mln ton ] 

Zmiany 
eksportu 
2001=100 

[%] 

Udzia�  
w eksporcie 
globalnym 

[%] 

Struktura asorty-
mentowa eksportu 

[%] 
G�ówni partnerzy  

handlowi 
N P2O5 K2O 

wiat 75,8 129,4 100,0 43 19 38 - 

Rosja 12,7 133,7 16,7 38 17 45 Brazylia, Chiny, USA 

Kanada 11,7 128,3 15,4 16 0 84 USA, Brazylia,  
Indonezja 

Chiny 7,6 600,6 10,0 59 40 1 Indie, Brazylia,  
Wietnam 

USA 5,0 66,4 6,5 28 66 6 Indie, Brazylia, Kanada

Bia�oru� 4,4 124,6 5,9 5 0 95 Brazylia, Chiny, Indie 

Izrael 3,2 170,3 4,3 1 5 94 Chiny, Indie, Brazylia 

Niemcy 3,1 93,1 4,1 16 2 82 Brazylia, Francja, Belgia

Maroko 2,1 140,8 2,8 20 80 0 Brazylia, Indie, Francja 

Jordania 1,8 115,6 2,3 10 23 67 Indie, Chiny, Malezja 

Egipt 1,7 335,3 2,3 96 3 1 Francja, USA,  
W. Brytania 

Ukraina 1,7 97,9 2,2 96 3 1 Indie, Brazylia, Turcja 

Pozosta�e 20,9 121,0 27,5 - - - - 

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Wielko�� globalnego importu nawozów mineralnych wynios�a w 2010 r. 
ponad 74 mln ton w przeliczeniu na czysty sk�adnik (tab. 14) i by�a o 31% wy�-
sza ni� w 2001 r. W imporcie nawozów mineralnych w latach 2001-2010 nast�-
pi�y istotne zmiany, pod wp�ywem dynamicznego rozwoju sektora nawozowego 
oraz wzrostu zapotrzebowania w krajach rozwijaj�cych si�, g�ównie w Chinach  
i Indiach. Zmieni�a si� równie� jego struktura geograficzna. Zwi�kszy�o si� 
przede wszystkim znaczenie Indii w globalnym imporcie nawozów mineral-
nych. Indie w ci�gu omawianego okresu zwi�kszy�y przywóz a� 5-krotnie, co 
spowodowa�o, �e ich udzia� w �wiatowym imporcie wzrós� z zaledwie 4%  
w 2001 r. do blisko 17% w 2010 r. W rezultacie Indie pocz�wszy od 2008 r. s� 
najwi�kszym importerem nawozów mineralnych na �wiecie, a ich udzia� syste-



  60   

matycznie si� zwi�ksza. Indyjski import obejmuje wszystkie grupy asortymen-
towe nawozów mineralnych w zbli�onych proporcjach. Nawozy azotowe sta-
nowi� 37% importowanych nawozów mineralnych, a potasowe i fosforowe od-
powiednio 32 i 31%. G�ównym zagranicznym dostawc� nawozów mineralnych 
na rynek indyjski s� Chiny, ale wa�n� rol� odgrywa równie� Rosja oraz USA. 

Tabela 14. Struktura importu nawozów mineralnych w 2010 r. 

Kraj 
Import 

[mln ton ] 

Zmiany 
importu 

2001=100 
[%] 

Udzia�  
w imporcie 
globalnym 

[%] 

Struktura asorty-
mentowa eksportu 

[%] 
G�ówni partnerzy  

handlowi 
N P2O5 K2O 

wiat 74,4 131,1 100,0 43 19 38 - 

Indie 12,2 495,5 16,5 37 31 32 Chiny, Rosja, USA 

USA 9,9 120,9 13,4 42 7 51 Kanada, Rosja,  
Trynidad i Tobago 

Brazylia 7,5 156,1 10,0 29 20 50 Rosja, Bia�oru�, Kanada

Chiny 3,9 59,6 5,3 6 8 86 Rosja, Kanada, Izrael 

Francja 2,9 96,2 3,9 58 15 27 Niemcy, Belgia,  
Holandia 

Tajlandia 2,3 148,6 3,1 59 20 21 Arabia Saudyjska,  
Chiny, Rosja 

Malezja 1,8 173,7 2,5 25 8 67 Kanada, Chiny, Rosja 

Indonezja 1,8 256,6 2,4 10 11 80 Kanada, Chiny, Rosja 

Wietnam 1,6 123,8 2,1 48 21 31 Chiny, Rosja, Kanada 

Niemcy 1,5 96,0 2,0 76 15 9 Holandia, Belgia, Polska

Australia 1,4 84,9 1,8 56 30 14 USA, Katar, Chiny 
Bangla-
desz 1,3 304,9 1,8 58 25 17 Chiny, Rosja, Bia�oru� 

Pozosta�e 26,3 111,7 35,3 - - - - 

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Do 2007 r. liderem w globalnym imporcie nawozów mineralnych by�y 
USA, jednak od 2008 r. spad�y na drug� pozycj�. Przywóz nawozów z zagranicy 
zwi�kszy� si� wprawdzie w USA w latach 2001-2010 o 21%, jednak jego udzia� 
w globalnym imporcie zmala� z 15 do 13%.  G�ównym dostawc� nawozów mi-
neralnych, zw�aszcza potasowych dla ameryka�skich farmerów jest przede 
wszystkim Kanada. Wa�nym partnerem strategicznym s� równie� Rosja oraz 
Trynidad i Tobago, które zaopatruj� USA g�ównie w nawozy potasowe (Rosja)  
i azotowe (Trynidad i Tobago). Nawozów fosforowych USA praktycznie nie 
importuj� ze wzgl�du na rozbudowany w�asny potencja� produkcyjny.  
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Kolejnym du�ym importerem nawozów mineralnych jest Brazylia.  
W 2010 r. Brazylia zaimportowa�a o 56% wi�cej nawozów mineralnych, ni�  
w 2001 r., a jej udzia� w globalnym imporcie wzrós� z 8 do 10%. Brazylia im-
portuje g�ównie nawozy potasowe z Rosji, Bia�orusi i Kanady.  

Chiny obni�y�y import nawozów o 40% w latach 2001-2010 bowiem 
rozwin��y w�asn� produkcj� wszystkich grup asortymentowych. Najs�abiej roz-
win��a si� produkcja nawozów potasowych, które Chiny nadal musz� importo-
wa� w znacz�cych ilo�ciach. Udzia� nawozów potasowych w chi�skim imporcie 
nawozów ogó�em si�ga 86%. Najwa�niejszymi dostawcami nawozów mineral-
nych na rynek chi�ski jest Rosja oraz Kanada. 

6.1. Handel zagraniczny nawozami azotowymi 

Wielko�� obrotów handlowych nawozami azotowymi wzros�a w latach 
2001-2010 z 24 do 33 mln ton czystego sk�adnika (N). Eksport stanowi�  
w latach 2001-2010 �rednio oko�o 28% produkcji nawozów azotowych i cha-
rakteryzowa� si� niewielkim trendem wzrostowym (z 27% w 2001 r. do bli-
sko 30% w 2010 r.). 

Zmiany w globalnej produkcji nawozów azotowych poci�gn��y za sob� 
podobne zmiany w eksporcie. W ci�gu 9 lat eksport nawozów azotowych z Chin 
wzrós� 6-krotnie, a w konsekwencji udzia� tego kraju w globalnym eksporcie 
zwi�kszy� si� z 3 do 14% (rys. 23). W 2001 r. Chiny przeznacza�y na eksport 
zaledwie 3% produkcji, a w 2010 r. 13%. Pocz�wszy od 2007 r. Chiny sta�y si� 
drugim po Rosji eksporterem nawozów azotowych. Rosja w ci�gu 9 lat zwi�k-
szy�a eksport o 17%, ale jej udzia� w �wiatowym eksporcie zmala� z 17%  
w 2001 r. do 15% w 2010 r. W odró�nieniu od Chin Rosja przewa�aj�c� cz��� 
produkcji nawozów azotowych (oko�o 75%) przeznacza na rynki zagraniczne. 
Wa�nym eksporterem nawozów azotowych, z 6% udzia�em w globalnym eks-
porcie jest Kanada, która ponad po�ow� produkcji kieruje na eksport.  

W ostatnich latach wzros�o znaczenie eksporterów z Bliskiego Wschodu, 
g�ównie Egiptu, Kataru i Arabii Saudyjskiej. ��czny eksport nawozów azotowych 
z tych krajów wzrós� ponad 2-krotnie. W konsekwencji udzia� Bliskiego Wschodu 
w globalnym eksporcie nawozów azotowych wzrós� z 12% w 2001 r. do ponad 
18% w 2010 r. Wysoka konkurencyjno�� nawozów azotowych z krajów Bliskiego 
Wschodu na �wiatowych rynkach sprawi�a, �e zacz��y one produkowa� nawozy 
g�ównie na potrzeby eksportu. Udzia� eksportu w produkcji nawozów azotowych 
zwi�kszy� si� w latach 2001-2010 w Egipcie z 30 do 60%, a w Arabii Saudyjskiej  
z 80 do 90%. Natomiast Katar na eksport kieruje ponad 99% produkcji. 
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Rysunek 23. Struktura geograficzna eksportu nawozów azotowych  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Zmiany struktury popytu spowodowa�y podobne zmiany w imporcie nawo-
zów azotowych. Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj nawozów 
mineralnych w Indiach w warunkach niewielkiego wzrostu potencja�u produkcyj-
nego (14% w ci�gu 9 lat) spowodowa� a� 16-krotne zwi�kszenie wielko�ci impor-
tu. Indie od 2008 r. sta�y si� najwi�kszym importerem nawozów azotowych, a ich 
udzia� w globalnym imporcie zwi�kszy� si� z zaledwie 1% w 2001 r. do ponad 
14% w 2010 r. Drugim po Indiach importerem nawozów azotowych jest USA  
z 13-14% udzia�em w globalnym imporcie. Du�ym importerem nawozów azo-
towych jest równie� Brazylia, która w omawianym okresie zwi�kszy�a przy-
wóz ponad 2-krotnie. W ostatnich latach zwi�kszy� si� udzia� krajów rozwija-
j�cych si�, takich jak: Tajlandia, Turcja, Bangladesz, Wietnam oraz Meksyk, 
które z powodu niedostatecznie rozwini�tego sektora nawozowego s� silnie 
uzale�nione od importu. 

6.2. Handel zagraniczny nawozami fosforowymi 

Wielko�� obrotów handlu zagranicznego nawozami fosforowymi wzros�a 
w latach 2001-2010 z 12 do 15 mln ton P2O5. Jego udzia� w produkcji wynosi�  
w tym czasie �rednio oko�o 34% i charakteryzowa� si� niewielkim trendem 
spadkowym. W 2008 r. wska
nik ten by� najni�szy (30%), natomiast najwy�szy 
by� w 2004 r. (blisko 36%). 

Liczba eksporterów nawozów fosforowych z powodu wzgl�dnie wysokiej 
koncentracji produkcji jest niewielka. Udzia� pi�ciu najwi�kszych eksporterów 
w globalnym eksporcie tej grupy asortymentowej przekracza 75%. Najwi�k-
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szym eksporterem wprawdzie nadal jest USA, jednak ich znaczenie systema-
tycznie si� zmniejsza. USA ograniczy�y eksport w ci�gu 9 lat a� o 31%, a ich 
udzia� w globalnym eksporcie zmniejszy� si� z 40% w 2001 r. do 23% w 2010 r. 
(rys. 24). W 2001 r. udzia� eksportu w produkcji nawozów fosforowych w USA 
przekracza� 60%, a w 2010 r. zmala� do 50%.  

Ponad 2-krotne zwi�kszenie produkcji nawozów fosforowych w Chinach 
spowodowa�o, �e jej nadwy�k� zacz�to eksportowa�. W ci�gu 9 lat eksport 
wzrós� 9-krotnie, a udzia� Chin w globalnym eksporcie nawozów fosforowych 
zwi�kszy� si� z niespe�na 3% w 2001 r. do 21% w 2010 r. W 2001 r. Chiny 
przeznacza�y na eksport zaledwie 4% produkcji, a w 2010 r. 19%. W najbli�-
szych latach rola Chin b�dzie si� umacnia�a i prawdopodobnie stan� si� one li-
derem w eksporcie nawozów fosforowych. 

Wa�nymi eksporterami nawozów fosforowych s� równie� Rosja, Maroko 
oraz Tunezja. Z racji posiadanych z�ó� fosforytów, rozwini�tego sektora nawo-
zowego, ale te� niewielkiego popytu wewn�trznego kraje te kieruj� wi�kszo�� 
produkcji za granic�. Udzia� eksportu w produkcji nawozów fosforowych w Ro-
sji si�ga 80%, w Maroku 87%, a w Tunezji przekracza 90%. 

Rysunek 24. Struktura geograficzna eksportu nawozów fosforowych 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

Najwi�kszym importerem nawozów fosforowych s� Indie, które w ci�gu 
9 lat zwi�kszy�y przywóz a� 8-krotnie. Ich udzia� w globalnym imporcie nawo-
zów fosforowych zwi�kszy� si� tym samym z zaledwie 4% w 2001 r. do 26%  
w 2010 r. S� one czo�owym importerem nawozów fosforowych od 2008 r., kie-
dy wyprzedzi�y dotychczasowego lidera Brazyli�. Brazylijski eksport zwi�kszo-
no w ci�gu 9 lat o 33%, a jego udzia� w globalnym imporcie wzrós� do 11%. 
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Wa�nymi importerami nawozów fosforowych s� równie� kraje, takie jak: Ar-
gentyna, Tajlandia, Francja oraz Iran, ale udzia� �adnego z tych krajów w glo-
balnym imporcie nie przekracza 3%. 

W tym czasie znacz�co ograniczono przywóz nawozów fosforowych do 
Chin. Dzi�ki 2-krotnemu zwi�kszeniu krajowej produkcji Chiny praktycznie 
ca�kowicie uniezale�ni�y si� od importu, zmniejszaj�c go a� o 86%. W konse-
kwencji udzia� „Pa�stwa rodka” zmala� z 16% w 2001 r., kiedy to by�o ono 
jeszcze najwi�kszym importerem nawozów fosforowych do zaledwie 2%  
w 2010 r. 

6.3. Handel zagraniczny nawozami potasowymi 

Obroty handlu zagranicznego nawozami potasowymi w 2010 r. wynios�y 
29 mln ton w przeliczeniu na K2O i by�y o 24% wy�sze w porównaniu z 2001 r. 
By�y one zarazem prawie 2-krotnie wy�sze od tych odnotowanych w 2009 r., 
kiedy to drastycznie zmniejszy� si� popyt na nawozy potasowe.  

Najwi�ksi producenci przeznaczaj� na eksport 85-90% produkcji. Udzia� 
handlu zagranicznego w produkcji nawozów potasowych wynosi� w latach 2001- 
-2010 �rednio 85%. Ze wzgl�du na siln� koncentracj� produkcji, eksport jest w za-
sadzie zdominowany przez pi�� krajów, których ��czny udzia� w globalnym eks-
porcie nawozów potasowych przekracza 85%. 

Geograficzna struktura eksportu w ci�gu 9 lat nie uleg�a wi�kszym zmia-
nom. Najwi�kszy udzia� w globalnym eksporcie (34%) ma Kanada (rys. 25), 
która w ci�gu tego okresu zwi�kszy�a wywóz o 25%. Rosja w ci�gu 9 lat 
zwi�kszy�a eksport o 58%, a jej udzia� w globalnym eksporcie wzrós� z 16 do 
20%. Czo�owym eksporterem nawozów potasowych jest równie� Bia�oru�  
z 15% udzia�em w �wiatowym eksporcie. W latach 2001-2010 zwi�kszy�o si� 
znaczenie Izraela, który prawie podwoi� eksport nawozów potasowych. 
Udzia� Izraela w globalnym eksporcie wzrós� z 7 do 10%, a udzia� Niemiec 
zmniejszy� si� z 12 do 9%. 

Import nawozów potasowych jest silnie skoncentrowany. Wprawdzie 
liczba importerów jest du�a, ale ��czny udzia� pi�ciu najwi�kszych przekracza 
60%. Z�o�a soli potasowej s� bowiem usytuowane poza terytorium pa�stw, b�-
d�cych najwi�kszymi konsumentami nawozów mineralnych, w tym potaso-
wych. W imporcie nawozów potasowych dominuje USA z 18% udzia�em  
w globalnym imporcie. W latach 2001-2010 przywóz nawozów potasowych do 
USA by� stabilny. W tym czasie o 130% zwi�kszono import nawozów potaso-
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wych w Indiach, a ich udzia� w �wiatowym imporcie wzrós� z 7 do 14%. Brazy-
lia zwi�kszy�a import o blisko po�ow�, podczas gdy w Chinach nast�pi� jego 
10% spadek. Mniejszy import nawozów potasowych w Chinach spowodowany 
by� rozwojem w�asnego przemys�u nawozów potasowych i próby zmniejszenia 
uzale�nienia od importu.   

Rysunek 25. Struktura handlu zagranicznego nawozami potasowymi  
w 2010 r. 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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7. Zu�ycie nawozów mineralnych21 

Nawo�enie jest podstawowym czynnikiem plonotwórczym, a tak�e jed-
nym z g�ównych wska
ników oceny intensywno�ci gospodarowania. Optymalne 
wykorzystanie potencja�u produkcyjnego ro�lin, g�ównie odmianowego, jest 
mo�liwe przy odpowiednim zaopatrzeniu w sk�adniki pokarmowe. Z tego 
wzgl�du nawo�enie mineralne odgrywa kluczow� rol� w technologii produkcji 
p�odów rolnych [Igras, Kopi�ski 2007].  Intensywno�� nawo�enia mineralnego 
jest determinowana przede wszystkim op�acalno�ci� stosowania nawozów mine-
ralnych, czyli relacjami cen nawozów mineralnych do cen uzyskiwanych przez 
rolników. Ponadto jest ona uzale�niona od zasobno�ci gleby w sk�adniki pokar-
mowe, a tak�e od stosowanego systemu gospodarowania (intensywny, zrówno-
wa�ony lub ekologiczny).  

Obecnie w warunkach rolnictwa zrównowa�onego wskazuje si� na ko-
nieczno�� utrzymania takiego poziomu nawo�enia, które pozwoli na uzyskanie 
op�acalnych plonów, ale nie b�dzie równocze�nie stwarza� zagro�e� dla �rodowi-
ska naturalnego, co by�oby spo�ecznie nieakceptowalne. [Fotyma i in. 2009] 

7.1. Czynniki determinuj�ce globalne zu�ycie nawozów mineralnych 

W skali globalnej zu�ycie nawozów mineralnych stale wzrasta. Wynika 
to z konieczno�ci zwi�kszenia plonowania ro�lin uprawnych w zwi�zku z dy-
namicznie rosn�cym popytem, w warunkach ograniczonej powierzchni tere-
nów u�ytkowanych rolniczo. Zwi�kszony popyt na surowce rolnicze wynika 
przede wszystkim z rosn�cych potrzeb �ywno�ciowych, a tak�e ze zwi�kszo-
nego zapotrzebowania ze strony sektorów poza�ywno�ciowych. W ci�gu 
ostatnich 50 lat globalne zu�ycie nawozów wzros�o ponad 5-krotnie, co przy-
czyni�o si� do blisko 3-krotnego zwi�kszenia plonów zbó�. 

Wzrost popytu na �ywno�� w skali globalnej jest kreowany przede 
wszystkim przez dynamicznie rosn�c� liczb� ludno�ci, zw�aszcza w krajach 
rozwijaj�cych si� (g�ównie Chiny, Indie i Wietnam).  W ci�gu ostatnich 50 lat 
�wiatowa populacja ludno�ci wzros�a z 3 do 7 miliardów, podczas gdy po-
wierzchnia gruntów ornych zwi�kszy�a si� zaledwie o kilka procent. W rezulta-
cie powierzchnia gruntów ornych przypadaj�ca na jednego mieszka�ca zmniej-
szy�a si� o po�ow� do niespe�na 0,2 ha (rys. 26). 

                                                 
21 Opracowano na podstawie danych International Fertilizer Industry Association. 
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Rosn�cy popyt na �ywno�� na �wiecie wynika równie� ze zmiany 
struktury konsumowanej �ywno�ci w krajach rozwijaj�cych si�. Stopniowy 
wzrost dochodów realnych ludno�ci w tych krajach spowodowa� zwi�kszenie 
udzia�u produktów zwierz�cych w ich codziennej diecie przy jednoczesnym 
ograniczeniu spo�ycia produktów ro�linnych. Wytworzenie takiej �ywno�ci 
wymaga z kolei wi�cej energii pierwotnej (do wyprodukowania 1 kg mi�sa 
potrzebne jest bowiem kilka kilogramów paszy22 powsta�ej z przetworzenia 
zbó�). W Chinach roczne spo�ycie mi�sa w ci�gu 50 lat wzros�o z 4 do blisko  
60 kg/mieszka�ca, w Brazylii z 28 do 85 kg/mieszka�ca, a w Wietnamie z 10 
do 50 kg/mieszka�ca [Wilk 2008, www.faostat.fao.org]. 

Rysunek 26. Powierzchnia gruntów ornych przypadaj�cych  
na jednego mieszka�ca na �wiecie 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych FAO. 

W ostatnich latach wa�nym czynnikiem wp�ywaj�cym na zwi�kszaj�ce 
zapotrzebowanie na surowce rolne jest rozwój produkcji biopaliw. W latach 
2000-2010 �wiatowa produkcja biopaliw (bioetanolu i biodiesla) zwi�kszy�a si� 
blisko 6-krotnie z 18 do 105 mld l [Rosiak i in. 2011]. Rosn�ca produkcja biopa-
liw wykorzystuj�ca g�ównie zbo�a, ro�liny oleiste i produkty skrobiowe przy-
                                                 
22 Mo�na przyj��, �e zu�ycie pasz tre�ciwych na wyprodukowanie 1 kg �ywca drobiowego 
wynosi 2 kg, wieprzowego 4 kg, a wo�owego 7-8 kg. 
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czyni�a si� jednak do istotnego zmniejszenia poda�y �ywno�ci w skali globalnej. 
Wykreowa� si� nowy rynek zbo�owy zorientowany nie na konsumpcj�, lecz na 
przemys� paliwowy, co uszczupla zasoby �ywno�ciowe i przyczynia si� do 
zwi�kszenia g�odu i niedo�ywienia w najbiedniejszych krajach.   

7.2. Globalne zu�ycie nawozów mineralnych 

Globalne zu�ycie nawozów mineralnych w sezonie 2011/12 wynios�o 177 
mln ton w przeliczeniu na czysty sk�adnik i by�o o blisko 28% wy�sze w porów-
naniu z sezonem 2001/02. W ci�gu ostatnich 10 lat tempo wzrostu zu�ycia na-
wozów mineralnych w wi�kszo�ci sezonów by�o dodatnie i wynosi�o od 2 do 
6%. Wyj�tkiem by� sezon 2008/09, w którym wysokie ceny nawozów mineral-
nych i spadek op�acalno�ci ich stosowania spowodowa�y g��boki, blisko 8% spa-
dek globalnego zu�ycia nawozów mineralnych. W kolejnych sezonach nast�pi�a 
odbudowa popytu, a ich zu�ycie wzrasta�o w tempie 3-6% rocznie (rys. 27). 
Wzrost zu�ycia wynika� przede wszystkim z ogólnej poprawy koniunktury  
w rolnictwie oraz polepszenia op�acalno�ci nawo�enia mineralnego. W rezulta-
cie w ci�gu 10 ostatnich lat �rednioroczny wzrost zu�ycia nawozów mineralnych 
wyniós� blisko 2,5%. Spadek tempa wzrostu zu�ycia nawozów do 3% w sezonie 
2011/12 oznacza powrót do stabilnego trendu wzrostowego sprzed sezonu 
2008/09. Wed�ug prognoz �wiatowe zu�ycie nawozów mineralnych w sezonie 
2012/13 prawdopodobnie przekroczy 181 mln ton, a w sezonie 2016/17 wzro-
�nie do blisko 193 mln ton w przeliczeniu na czysty sk�adnik. 

Rysunek 27. Dynamika zmian globalnego zu�ycia nawozów  
mineralnych  
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7.3. Struktura asortymentowa globalnego zu�ycia nawozów 

W strukturze zu�ycia dominuj� nawozy azotowe (tab. 15). W sezonie 
2011/12 stanowi�y one 61% zu�ywanych nawozów mineralnych, podczas gdy 
udzia� nawozów fosforowych wynosi� 23%, a potasowych – 16%. W ci�gu 10 
lat struktura asortymentowa nie uleg�a wi�kszym zmianom. Udzia� nawozów 
azotowych wzrós� o 1 pkt. proc. kosztem nawozów fosforowych.  W ci�gu 10 lat 
zu�ycie nawozów azotowych zwi�kszy�o si� o 31%, a fosforowych i potaso-
wych wzros�o odpowiednio o 23 i 22%.  

Wed�ug prognoz w sezonie 2016/17 zu�ycie nawozów azotowych wzro�nie 
o 6%, a fosforowych i potasowych odpowiednio o 11 i 18%. Efektem tych zmian 
b�dzie zmniejszenie udzia�u nawozów azotowych do 59%, przy wzro�cie udzia�u 
nawozów fosforowych do 24% i potasowych do 17%. 

Tabela 15. Globalne zu�ycie nawozów mineralnych (mln ton NPK) 

Wyszczególnienie 2001/02 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12* 2012/13** 2016/17**

Nawozy azotowe 82,8 100,5 97,7 101,9 104,1 108,2 109,8 114,7
Nawozy  
fosforowe 33,3 38,4 33,7 37,5 40,5 41,0 42,2 45,4

Nawozy potasowe 22,7 28,9 23,4 23,5 27,6 27,7 29,4 32,7
Nawozy  
mineralne ogó�em 138,8 167,9 154,8 162,9 172,2 177,0 181,4 192,8

* szacunek IFA, ** prognoza IFA 
�ród	o: Dane IFA. 

7.4. Regionalne zró�nicowanie zu�ycia nawozów mineralnych 

Zu�ycie nawozów mineralnych ro�nie przede wszystkich w krajach roz-
wijaj�cych si�. W ci�gu 10 lat zu�ycie nawozów w tych krajach zwi�kszy�o si� 
o ponad 40%, podczas gdy w krajach rozwini�tych gospodarczo zu�ycie zmala-
�o o prawie 7%.  Udzia� krajów rozwijaj�cych si� w globalnym zu�yciu nawo-
zów mineralnych zwi�kszy� si� wi�c z 67 do ponad 75%, a krajów rozwini�tych 
zmala� z 33 do 25%.  

Ró�nice w trendach zu�ycia mi�dzy krajami rozwijaj�cymi si� a rozwini�-
tymi maj� kilka przyczyn. W krajach rozwini�tych gospodarczo rynki �ywno�ci 
s� silnie nasycone, a popyt ze wzgl�dów demograficznych i dochodowych nie 
ma powa�niejszych podstaw do dalszego wzrostu. W niektórych krajach rozwi-
ni�tych du�y udzia� w produkcji maj� gospodarstwa du�e, które wysokie plony 
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osi�gaj� dzi�ki optymalizacji nawo�enia i post�powi genetycznemu. W krajach 
rozwijaj�cych si� szybko rosn�cy popyt na �ywno�� wywiera siln� presj� na 
wzrost produkcji rolniczej, który jest osi�gany g�ównie dzi�ki stosowaniu coraz 
wy�szych dawek nawozów.  

W Azji Po�udniowej oraz Europie Wschodniej i Azji Centralnej wzrost 
zu�ycia nawozów mineralnych w ci�gu 10 ostatnich lat by� najwy�szy i prze-
kroczy� 56% (rys. 28). Mniejsz� dynamik� wzrostu odnotowano w tym czasie  
w Ameryce �aci�skiej i w Azji Wschodniej, gdzie zu�ycie wzros�o odpo-
wiednio o 44 i 41%. W Afryce popyt na nawozy zwi�kszy� si� o 17%, nato-
miast w Europie rodkowo-Zachodniej zmala� o prawie 18%. W wielu kra-
jach Europy rodkowo-Zachodniej prowadzone s� programy maj�ce na celu 
promowanie rolnictwa ekologicznego oraz integrowanej produkcji rolnej. 
Zmniejsza si� równie� powierzchnia u�ytków rolnych. Ponadto utrzymuj�cy 
si� od wielu lat wysoki poziom nawo�enia mineralnego doprowadzi� do de-
gradacji siedlisk rolniczych oraz zanieczyszczenia �rodowiska, np. eutrofiza-
cji zbiorników wodnych, dlatego w tych krajach d��y si� do ograniczania zu-
�ycia nawozów sztucznych.  

Rysunek 28. Regionalne zmiany zu�ycia nawozów mineralnych  
w sezonach 2001/02-2011/12 
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Azja Wschodnia ma najwi�kszy udzia� w globalnym zu�yciu nawozów 
mineralnych, który wzrós� z 33% w sezonie 2001/02 do ponad 37% w sezonie 
2011/12. W tym czasie umocni�o si� znaczenie Azji Po�udniowej, a jej udzia� 
zwi�kszy� si� z 16 do 20%. Nieznaczny wzrost zu�ycia nawozów mineralnych  
w Ameryce Pó�nocnej spowodowa�, �e jej udzia� w zu�yciu globalnym zmniej-
szy� si� z 16 do 13%, natomiast udzia� Europy rodkowo-Zachodniej zmala�  
z 14 do 9%. Umocni�a si� natomiast pozycja Ameryki �aci�skiej, która konsu-
muje blisko 11% nawozów na �wiecie. ��czny udzia� pozosta�ych regionów nie 
przekracza z kolei 11%. 

7.5. Zu�ycie nawozów mineralnych w wybranych krajach 

Chiny zu�ywaj� najwi�ksze ilo�ci nawozów mineralnych, a ich udzia�  
w globalnym zu�yciu nawozów mineralnych w sezonie 2010/11 wyniós� 29% 
wobec 26% w sezonie 2001/02 (rys. 29). W tym okresie udzia� Indii wzrós� do 
16%, a USA zmniejszy� si� do 12%. Mniejszy udzia� w zu�yciu nawozów mine-
ralnych maj�: Brazylia, Pakistan, Indonezja oraz Rosja, a ich udzia� w global-
nym zu�yciu nawozów mineralnych systematycznie ro�nie. Zmniejsza si� nato-
miast znaczenie Francji oraz Niemiec. 

Rysunek 29. Struktura geograficzna zu�ycia nawozów mineralnych 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 

W ci�gu 9 lat najbardziej wzros�o zu�ycie nawozów mineralnych przede 
wszystkim w Indonezji (o 90%), w Malezji (o 83%), w Indiach (o 63%), Brazy-
lii (o 43%) oraz w Chinach (o 40%). W USA i w Niemczech popyt na nawozy 
mineralne praktycznie si� nie zmieni�, natomiast we Francji obni�y� si� o 18%. 
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Jednostkowe zu�ycie nawozów mineralnych jest silnie zró�nicowane 
mi�dzy poszczególnymi krajami. Ró�nice w poziomie nawo�enia zale�� od 
wielu czynników, m.in. od charakteru rolnictwa na danym obszarze (inten-
sywny lub ekstensywny), ogólnego poziomu rozwoju rolnictwa w danym kra-
ju, koniunktury w rolnictwie, poziomu wsparcia dla sektora rolnego, kondycji 
gospodarstw, warunków przyrodniczych oraz szeroko rozumianego dost�pu 
rolnika do nawozów (wystarczaj�cy poziom poda�y na rynku wewn�trznym, 
sie� dystrybucji).  

Najwy�szy poziom jednostkowego zu�ycia nawozów mineralnych (prze-
kraczaj�cy nierzadko 150 kg NPK/ha UR) wyst�puje obecnie w krajach Azji 
Wschodniej i Po�udniowej, w Egipcie oraz niektórych krajach Europy Zachod-
niej, a wi�c na obszarach o wysokim stopniu intensywno�ci rolnictwa. Jednak  
o ile w krajach azjatyckich jednostkowe zu�ycie NPK stale ro�nie, to w UE 
trend jest odwrotny. W Malezji w ci�gu 9 lat jednostkowe zu�ycie nawozów 
mineralnych wzros�o o 83%, w Indiach o 64%, w Indonezji o 62%, w Chinach  
o 42%, a w Pakistanie o 40%. Dynamicznie rosn�cy popyt na �ywno�� w tych 
krajach wywo�a� siln� presj� na wzrost plonowania ro�lin uprawnych, który za-
cz�to osi�ga� g�ównie przez zwi�kszenie poziomu nawo�enia mineralnego.  

Tymczasem w krajach UE odnotowuje si� spadek jednostkowego zu�ycia 
NPK, co jest konsekwencj� prowadzenia polityki pro�rodowiskowej i prozdro-
wotnej, zmierzaj�cej do ograniczenia chemizacji w rolnictwie oraz promowania 
rolnictwa ekologicznego i integrowanego, nakierowanego na post�p genetyczny 
i rolnictwo precyzyjne. W Wielkiej Brytanii zu�ycie NPK obni�ono w ci�gu  
9 lat o 19%, a we Francji o 15%. 

W USA, Brazylii i Kanadzie poziom nawo�enia nie jest wysoki z uwagi na 
ekstensywny charakter rolnictwa, a tak�e nadwy�ki �ywno�ci (USA, Kanada). Na-
dal istniej� rejony, jak np. Afryka, gdzie �rednie zu�ycie nawozów mineralnych 
wynosi zaledwie kilka kilogramów w przeliczeniu na 1 ha UR (rys. 30). Wynika to 
g�ównie z niekorzystnych warunków przyrodniczych oraz niskiego poziomu roz-
woju rolnictwa i s�abego zaopatrzenia w �rodki produkcji dla rolnictwa. 
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Rysunek 30. Zu�ycie nawozów mineralnych w wybranych krajach  
(kg NPK/ha UR) 
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7.6. Bilans nawozów mineralnych w wybranych krajach 

Kraje, które posiadaj� z�o�a surowców wykorzystywanych do produkcji 
nawozów mineralnych s� samowystarczalne w produkcji nawozów mineralnych, 
a nadwy�ki produkcji kieruj� na eksport. Do takich krajów nale�y przede 
wszystkim Rosja, Kanada oraz Niemcy. Wska
nik samowystarczalno�ci  
w Niemczech przekracza 160%, a w Kanadzie i Rosji ponad 400% (tab. 16). 
Saldo handlu zagranicznego w tych krajach jest dodatnie, a wska
nik specjaliza-
cji eksportowej wynosi przeci�tnie 70-80%. Import nawozów mineralnych  
w tych krajach nie ma wi�kszego znaczenia. Wyj�tkiem s� Niemcy, które s� 
uzale�nione od importu nawozów fosforowych i cz��ciowo azotowych.  

Tabela 16. Bilans nawozów mineralnych w wybranych krajach 

Kraj 
rednio 
w latach 

Produkcja Import Eksport Saldo 
handlu Zu�ycie

Wska	nik 
samowys-

tarczalno�ci

Wska	nik 
specjalizacji 
eksportowej 

Wska	nik 
penetracji 

importowej

mln ton % 

Rosja 
2001-05 13,8 0,0 11,1 11,1 2,7 519,0 80,8 0,3

2006-10 14,4 0,0 12,0 11,9 2,5 580,4 83,0 1,3

Kanada 
2001-05 13,6 0,7 10,6 9,9 3,7 366,3 78,2 20,0

2006-10 12,4 0,7 10,1 9,4 3,0 418,1 82,1 25,3

Niemcy 
2001-05 5,0 1,6 3,5 1,9 3,1 160,9 69,9 51,7
2006-10 4,3 1,4 3,1 1,7 2,6 165,2 72,7 54,9

Chiny 
2001-05 36,0 7,2 1,9 -5,3 41,4 87,1 5,2 17,4

2006-10 50,5 4,4 4,9 0,4 50,1 100,9 9,6 8,8

Indie 
2001-05 14,4 2,9 0,0 -2,9 17,6 83,6 0,1 16,5
2006-10 15,6 9,2 0,0 -9,1 24,7 63,0 0,1 37,1

Indonezja 
2001-05 2,9 0,9 0,5 -0,4 3,3 87,3 15,9 26,6
2006-10 3,3 1,4 0,2 -1,2 4,4 73,6 6,5 31,1

Pakistan 
2001-05 2,5 0,8 0,0 -0,8 3,3 75,3 0,4 25,0
2006-10 2,9 0,9 0,0 -0,9 3,8 75,7 0,0 24,3

Brazylia 
2001-05 2,8 6,2 0,2 -6,0 8,8 31,8 8,3 70,9
2006-10 3,1 6,9 0,2 -6,7 8,9 31,3 7,4 71,0

Francja 
2001-05 1,7 3,1 0,3 -2,8 4,5 37,2 18,6 69,7
2006-10 1,0 2,8 0,2 -2,6 3,6 28,6 19,2 76,9

Malezja 2001-05 
2006-10 

0,6 
0,7 

1,3 
1,5 

0,4
0,5

-0,8
-1,0

1,5
1,7

43,4
42,5

68,7 
68,1 

86,4
86,5

USA 
2001-05 16,6 9,2 6,8 -2,4 19,0 87,3 40,9 48,4
2006-10 17,3 8,5 5,5 -3,5 20,9 83,1 28,6 40,7

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych IFA. 
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Drug� grup� stanowi� kraje, w których popyt na nawozy w ostatnich la-
tach zacz�� szybko rosn��, co poci�gn��o za sob� równie� dynamiczny rozwój 
sektora nawozowego. Produkcja nawozów w tych krajach, oparta na w�asnych 
lub importowanych surowcach, prawie w ca�o�ci jest przeznaczana na potrzeby 
rynku wewn�trznego, a eksport ma niewielkie znaczenie. Tymi krajami s�: Chi-
ny, Indie, Pakistan oraz Indonezja. W Chinach produkcja ros�a szybciej od po-
pytu wewn�trznego, w efekcie wska
nik samowystarczalno�ci wzrós� z 77% 
�rednio w latach 2001-2005 do blisko 101% w latach 2006-2010. Nadwy�k� 
poda�y zacz�to przeznacza� na eksport, jednocze�nie zmniejszaj�c uzale�nienie 
od importu. Natomiast w Indiach i Indonezji zu�ycie ros�o du�o szybciej ni� 
mo�liwo�ci produkcyjne, co zwi�kszy�o uzale�nienie tych krajów od importu 
nawozów z zagranicy. Poza tym Indie, Indonezja i Pakistan produkuj� g�ównie 
nawozy azotowe, maj�c równocze�nie deficyt nawozów potasowych. 

Kolejn� grup� stanowi� kraje, które z powodu niedostatecznie rozwini�te-
go w�asnego przemys�u nawozowego oraz braku zaplecza surowcowego s� sil-
nie uzale�nione od importu. Wska
nik samowystarczalno�ci nie przekracza  
w tych krajach 45%, a wska
nik penetracji importowej si�ga 80%. Krajami tymi 
s� przede wszystkim: Brazylia, Francja i Malezja.  

W USA produkcja nawozów mineralnych jest przeznaczana g�ównie na 
potrzeby rynku wewn�trznego. Mimo �e wska
nik samowystarczalno�ci w pro-
dukcji nawozów mineralnych jest relatywnie wysoki, to import pe�ni bardzo 
wa�n� rol� w poda�y nawozów potasowych, których USA jest najwi�kszym im-
porterem na �wiecie.  
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8. Ceny nawozów mineralnych23 

Ceny nawozów s� �ci�le zwi�zane z cenami surowców rolnych,  
w szczególno�ci pochodz�cych z upraw polowych. Rosn�ce ceny produktów 
rolnych sprzedawanych przez rolników poprawiaj� op�acalno�� produkcji  
i dochody sektora rolnego. Wywo�uje to presj� na wzrost wydajno�ci produk-
cji rolniczej w oczekiwaniu na utrzymanie si� korzystnej koniunktury w przy-
sz�o�ci. Taka sytuacja sprzyja inwestowaniu w podstawowe �rodki produkcji 
dla rolnictwa, zw�aszcza w nawozy mineralne, które maj� decyduj�cy wp�yw 
w kszta�towaniu wielko�ci plonów ro�lin uprawnych. Rosn�cy popyt na �rod-
ki produkcji w warunkach braku mo�liwo�ci szybkiego zwi�kszenia mocy 
produkcyjnych powoduje natomiast wzrost ich cen.  

Ceny nawozów mineralnych w du�ej mierze s� uzale�nione od kosztów 
surowców wykorzystywanych do ich produkcji, g�ównie gazu ziemnego, któ-
rego ceny s� silnie powi�zane z cenami ropy naftowej, a tak�e fosforytów  
i soli potasowej. Ceny gazu ziemnego warunkuj� poziom cen nawozów azo-
towych. Ceny fosforytów przetwarzanych na kwas fosforowy wp�ywaj� na 
poziom cen nawozów fosforowych, a surowej soli potasowej na ceny nawo-
zów potasowych. Ceny surowców wykorzystywanych do produkcji nawozów 
mineralnych s� determinowane koncentracj� ich zasobów, stopniem uzale�-
nienia od importu, kosztami transportu oraz sytuacj� geopolityczn�. 

Kluczow� rol� w kszta�towaniu poziomu cen nawozów mineralnych  
w skali globalnej oraz na rynkach lokalnych maj� jednak czynniki fundamental-
ne, czyli relacje popytowo-poda�owe. W niektórych regionach �wiata na poziom 
cen wp�ywaj� równie� szeroko rozumiane regulacje rynku i mechanizmy polity-
ki gospodarczej (np. c�a eksportowe, taryfy importowe, zwolnienia podatkowe, 
maksymalne ceny nawozów, sprzeda� na rynku wewn�trznym, poziom wsparcia 
dla sektora rolnego).  

8.1. Ceny surowców do produkcji nawozów 

Amoniak 

Oprócz sytuacji popytowo-poda�owej, która w oczywisty sposób wp�ywa na 
kszta�towanie cen amoniaku istotn� rol� pe�ni przede wszystkim cena gazu ziemne-
go, gdy� jego koszt stanowi 72-85% ogólnych kosztów wytwarzania amoniaku.    

                                                 
23 Opracowano na podstawie danych Banku wiatowego. 



  77   

rednioroczna cena amoniaku notowanego na gie�dzie w USA wzros�a  
w ci�gu 10 lat blisko 3-krotnie ze 183 USD/t w 2001 r. do 520 USD/t w 2011 r. 
Najwy�szy wzrost cen odnotowano w 2008 r., kiedy �rednioroczna cena amo-
niaku wzros�a blisko 2-krotnie do rekordowego poziomu 590 USD/t. W 2009 r. 
za�amanie popytu oraz obni�enie kosztów wytwarzania w zwi�zku z taniej�cym 
gazem ziemnym, wp�yn��o na obni�enie �redniorocznej ceny amoniaku do po-
ziomu 250 USD/t (rys. 31). W kolejnych latach zwi�kszenie popytu na amoniak 
oraz wzrost cen gazu ziemnego przyczyni�o si� do wyra
nych podwy�ek jego 
cen  [www.minerals.usgs.gov]. 

Rysunek 31. 
rednioroczne ceny amoniaku i gazu ziemnego  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego i USGS. 

Statystyczna analiza zale�no�ci cen amoniaku od gazu ziemnego wykaza-
�a, �e s� one silnie dodatnio skorelowane [Gruszczy�ski, Podgórska 2004]. Po-
wodem tego jest wysoki udzia� kosztów gazu ziemnego w produkcji amoniaku. 
Analiza korelacji i regresji wykaza�a siln� liniow� (proporcjonaln�) zale�no�� 
cen gazu ziemnego i amoniaku. Potwierdzeniem tego jest wysoka warto�� 
wspó�czynnika determinacji R2=0,78. Wykorzystuj�c analiz� prostej regresji 
oszacowano zale�no��, �e wzrost ceny gazu ziemnego o 1 USD powodowa� 
zwi�kszenie ceny amoniaku o 37 USD. 



  78   

Rysunek 32. Zale�no�� cen amoniaku i gazu ziemnego  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego i USGS. 

Fosforyty 

Silna koncentracja wydobycia fosforytów, a w konsekwencji kontrolowa-
nie eksportu przez Maroko oraz kilka krajów z Bliskiego Wschodu (Jordania, 
Syria, Egipt) powoduje, �e ceny fosforytów w handlu mi�dzynarodowym s� pod 
silnym wp�ywem tych krajów.  

rednioroczne ceny fosforytów z Maroka wzros�y w ci�gu 10 lat blisko 
4,5-krotnie, z 42 USD/t w 2001 r. do 185 USD/t w 2011 r. Najwy�szy �rednio-
roczny wzrost cen fosforytów odnotowano w 2008 r., gdy surowiec podro�a� 
blisko 5-krotnie do 346 USD/t. Drastyczne za�amanie popytu w 2009 r. spowo-
dowa�o, �e jego ceny zosta�y obni�one o 65%. W latach kolejnych ceny fosfory-
tów ros�y, przy czym w 2010 r. wzrost cen by� symboliczny (1%), a w 2011 r. 
wyniós� ponad 50%. Mimo podwy�ek ceny fosforytów w 2011 r. by�y o po�ow� 
ni�sze od rekordowych cen notowanych w 2008 r. (rys. 33). 

Sól potasowa 

Polityka handlowa dwóch najwi�kszych producentów, b�d�cych jedno-
cze�nie najwi�kszymi eksporterami, determinuje ceny na �wiatowym rynku soli 
potasowej. Ceny narzucane przez Rosj� i Kanad� kszta�tuj� ceny u pozosta�ych 
eksporterów soli potasowej.  
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Ceny kanadyjskiej soli potasowej24 w ci�gu 10 lat wzros�y ponad  
3,5-krotnie, z 96 USD/t w 2001 r. do 435 USD/t w 2011 r., przy czym najwy�-
sz� warto�� osi�gn��y w 2009 r. – 630 USD/t. Podczas gdy ceny innych podsta-
wowych surowców wykorzystywanych w przemy�le nawozowym w 2009 r. 
znacz�co zmala�y, to sól potasowa nadal dro�a�a, a jej ceny zosta�y obni�one 
dopiero w 2010 r. Utrzymanie wysokiego poziomu cen soli potasowej to rezultat 
silnej kontroli rynku przez dwóch najwi�kszych eksporterów – Kanad� i Rosj�, 
którzy wolniej ni� mia�o to miejsce w przypadku nawozów azotowych lub fos-
forowych zwi�kszali poda�. Ponadto mimo globalnego za�amania popytu na 
nawozy potasowe, popyt ze strony najwi�kszego importera soli potasowej, czyli 
Indii utrzymywa� si� na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrasta�.   

Rosn�ce zapasy soli potasowej u g�ównych eksporterów oraz ograniczenie 
importu przez Chiny spowodowa�y, �e ceny na �wiatowych rynkach spad�y  
w 2010 r. do 332 USD/t. Na spadek cen wp�yn��a równie� zwi�kszona poda� 
soli potasowej, która by�a nast�pstwem zwi�kszenia mocy wydobywczych  
w kopalniach w Niemczech, Chile, Argentynie i Brazylii. Rosn�cy popyt  
w 2011 r. spowodowa�, �e ceny soli potasowej zwi�kszy�y si� o 30% w stosunku 
do poprzedniego roku, wci�� s� jednak ni�sze w stosunku do lat 2008-2009. 

Rysunek 33. 
rednioroczne ceny podstawowych surowców  
do produkcji nawozów mineralnych  
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24 Notowania f.o.b. Vancouver. 
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8.2. Ceny nawozów mineralnych na �wiatowych rynkach 

W ci�gu ostatnich 10 lat �rednioroczne ceny nawozów wzros�y 4-krotnie, 
a najwy�szy poziom osi�gn��y w 2008 r., gdy by�y ponad 6-krotnie wy�sze  
w porównaniu do cen z 2001 r.  

W latach 2001-2006 ceny nawozów ros�y umiarkowanie. Zrównowa�o-
na sytuacja popytowo-poda�owa sprzyja�a stabilizacji cen, ale systematycznie 
rosn�ce ceny �ywno�ci i bezpo�rednich no�ników energii, w tym równie� ga-
zu ziemnego przyczynia�y si� do wzrostów cen nawozów mineralnych.  
W tym okresie popyt na nawozy mineralne ze strony Chin i Indii oraz innych 
krajów rozwijaj�cych si� zacz�� umiarkowanie rosn��, natomiast pocz�wszy 
od 2007 r. zapotrzebowanie na nawozy zacz��o rosn�� w bardzo szybkim 
tempie, co doprowadzi�o do drastycznych podwy�ek. W 2007 r. �redniorocz-
ne ceny nawozów wzros�y o 43% w porównaniu z rokiem poprzednim,  
a w 2008 r. o kolejne 170%.  

Wysokie podwy�ki cen nawozów mineralnych w latach 2007-2008 to 
efekt rosn�cej presji na zwi�kszanie wydajno�ci produkcji rolniczej w warun-
kach dro�ej�cych surowców rolnych i �ywno�ci, wzrostu cen bezpo�rednich no-
�ników energii, który podwy�szy� koszty wytwarzania nawozów mineralnych  
i transportu, a tak�e brak mo�liwo�ci szybkiego zwi�kszenia potencja�u produk-
cyjnego, przy dynamicznie rosn�cym popycie na nawozy. 

 Wysokie ceny surowców rolnych wynika�y z niskich zbiorów zbó� i ro�lin 
oleistych powoduj�cych znacz�cy spadek zapasów �wiatowych, ale tak�e  
z pojawienia si� na rynkach rolnych kapita�u spekulacyjnego. Sytuacja ta zbieg�a 
si� w czasie z dynamicznie rosn�cym popytem na zbo�a i oleiste na cele konsump-
cyjne, jak i paszowe, g�ównie ze strony pa�stw rozwijaj�cych si�. Dodatkowo wy-
sokie ceny ropy naftowej spowodowa�y zwi�kszone zapotrzebowanie sektora pali-
wowo-energetycznego na surowce rolne s�u��ce do produkcji biopaliw. 

Od wrze�nia 2008 r. ceny nawozów mineralnych zacz��y si� obni�a�. Re-
latywnie drogie nawozy mineralne w 2008 r. spowodowa�y pogorszenie op�a-
calno�ci produkcji rolnej. Spadek zainteresowania nawozami wynika� równie�  
z obni�enia cen zbó�, pod wp�ywem zwi�kszenia ich zbiorów oraz wycofania  
z rynków rolnych kapita�u spekulacyjnego, a tak�e spadku popytu na �ywno��  
w warunkach kryzysu gospodarczego. Spad�y ceny energii, co skutkowa�o 
zmniejszeniem kosztów wytwarzania i transportu nawozów mineralnych. W re-
zultacie w 2009 r. �rednioroczne ceny nawozów mineralnych zmala�y o blisko 
50% w porównaniu z 2008 r. 
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Od drugiej po�owy 2010 r. ceny nawozów zacz��y systematycznie rosn��. 
Wynika�o to z poprawy op�acalno�ci produkcji rolnej i rosn�cego popytu na re-
latywnie tanie nawozy. rednioroczne ceny nawozów w 2010 r. by�y jednak  
o 8% ni�sze w porównaniu z 2009 r. (rys. 34). W 2011 r. korzystna koniunktura 
na �wiatowych rynkach rolnych sprzyja�a rosn�cemu popytowi na nawozy, które  
w konsekwencji podro�a�y o 43% w porównaniu z 2010 r., przy czym w grudniu 
2011 r. by�y o 19% dro�sze ni� w grudniu 2010 r.  

W 2012 r. ceny nawozów zacz��y si� stabilizowa� (rys. 34). Od pocz�tku 
roku do pa
dziernika ceny zmala�y �rednio o 4%. Niewielki spadek cen nawo-
zów wynika� z ustabilizowanej sytuacji popytowo-poda�owej oraz cz��ciowego 
zmniejszenia kosztów produkcji i transportu w zwi�zku ze spadkiem cen bezpo-
�rednich no�ników energii. Dodatkowym powodem os�abienia koniunktury na 
rynku, zw�aszcza w III kwartale by� niewielki popyt zg�aszany przez Indie i Pa-
kistan, wywo�any spadkiem subsydiów, niskimi opadami deszczu w okresie 
siewów oraz deprecjacj� rupii indyjskiej [www.bgz.pl]. Szacuje si�, �e �rednio-
roczne ceny nawozów mineralnych w 2012 r. by�y o kilka procent ni�sze w po-
równaniu z 2011 r. 

Rysunek 34. 
rednioroczne wska	niki zmian cen nawozów mineralnych, 
zbó� i energii (rok 2001=100) 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 
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Rysunek 35. Miesi�czne wska	niki zmian cen nawozów mineralnych,  
zbó� i energii (rok 2005=100) 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 

8.3. Ceny najwa�niejszych nawozów mineralnych 

rednioroczne ceny g�ównych nawozów mineralnych w latach  
2001-2011 charakteryzowa�y si� podobnym trendem zmian, przy czym ceny 
soli potasowej zmienia�y si� z kilkumiesi�cznym opó
nieniem w stosunku do 
innych nawozów (rys. 36).  

Drastyczny wzrost cen, jaki mia� miejsce w latach 2007-2008 dotyczy� 
przede wszystkim fosforanu amonu i superfosfatu potrójnego, a w mniejszym 
stopniu mocznika i soli potasowej. W 2007 r. najbardziej podro�a� superfosfat 
potrójny i fosforan amonu (o oko�o 67%). W 2008 r. skala podwy�ek by�a du�o 
wy�sza i wynios�a od 59% w przypadku mocznika i superfosfatu potrójnego do 
185% w przypadku soli potasowej.  W 2009 r. ceny wi�kszo�ci nawozów zmala-
�y, w tym fosforanu amonu i superfosfatu potrójnego o blisko 30%, a mocznika 
o 50%. Wyj�tkiem by�a sól potasowa, która podro�a�a o kolejne 11%, a jej ceny 
zmala�y o blisko 50% dopiero w 2010 r. Ceny pozosta�ych nawozów mineral-
nych w 2010 r. powróci�y do trendu wzrostowego, który by� kontynuowany 
równie� w 2011 r.  

Szacuje si�, �e w 2012 r. �rednioroczne ceny fosforanu amonu i superfos-
fatu potrójnego zosta�y obni�one o oko�o 12%, a cena soli potasowej wzros�a  
o 7%. Ceny mocznika nieznacznie zmala�y. 
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Rysunek 36. 
rednioroczne ceny g�ównych nawozów mineralnych  
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9. Ceny bezpo�rednich no�ników energii 

9.1. Czynniki cenotwórcze surowców energetycznych 

Dost�p do energii jest kluczowym elementem rozwoju gospodarczego  
i spo�ecznego. Rosn�ca liczba ludno�ci, post�puj�ca industrializacja oraz d��e-
nie do poprawy jako�ci �ycia powoduj�, �e zu�ycie surowców energetycznych 
systematycznie ro�nie. Dla wi�kszo�ci pa�stw surowce te maj� fundamentalne 
znaczenie i s� nieodzownym elementem sprawnego funkcjonowania ich gospo-
darek. Uzale�nienie od surowców energetycznych cz�sto jest na tyle du�e, �e  
w przypadku nag�ego i d�ugotrwa�ego ograniczenia ich dostaw lub bardzo wy-
sokich cen pa�stwa te mog� pogr��y� si� w g��bokim kryzysie prowadz�cym  
w konsekwencji do destabilizacji gospodarczej i politycznej  [Kryzia 2010a]. 

Zu�ycie energii na �wiecie b�dzie rosn�� przede wszystkim w zwi�zku  
z potrzebami i rozwojem krajów rozwijaj�cych si�. Tego wzrostu nie zrekom-
pensuj� nawet najszerzej rozpowszechnione �rodki i sposoby poszanowania 
energii w krajach rozwini�tych, o najwi�kszym zu�yciu energii. 

Najwa�niejsze surowce energetyczne to ropa naftowa, gaz ziemny  
i w�giel, maj�ce ��cznie ponad 85% udzia�u w ca�kowitym zu�yciu energii25. 
W szczególno�ci ropa naftowa i gaz ziemny od wielu lat s� najwa�niejszym 
towarem handlowym, a jednocze�nie 
ród�em niepokojów i dyskusji. Szcze-
gólne znaczenie w ostatnich latach zyska�o bezpiecze�stwo energetyczne, 
rozwa�ane g�ównie pod k�tem zasobów, zu�ycia, dostaw i cen surowców.  
Z jednej strony popularyzuje si� oszcz�dne korzystanie z energii, zwracaj�c 
uwag� na energoch�onno��, ochron� �rodowiska oraz promowanie energii ze 

róde� odnawialnych, z drugiej jednak strony post�p cywilizacyjny i nowo-
czesny styl �ycia powoduj� sta�y wzrost zu�ycia energii [Kowalik, Hercza-
kowska 2010]. 

Fundamentalny wp�yw na ceny surowców energetycznych maj� relacje 
popytowo-poda�owe, kszta�towane przez bardzo wiele czynników, w�ród któ-
rych do najistotniejszych nale�y tempo wzrostu gospodarczego w poszczegól-
nych krajach, przek�adaj�ce si� na wielko�� popytu, malej�ce zapasy nieodna-

                                                 
25 Udzia� ropy naftowej w ca�kowitym zu�yciu energii na �wiecie wynosi 34,6%, w�gla – 
28,4%, gazu ziemnego – 22,1%, energii nuklearnej – 2%, energii odnawialnej – 12,9%  
(w tym energii z biomasy – 10,2%, energii wodnej – 2,3%, energii wiatrowej – 0,2%, energii 
s�onecznej – 0,1%, energii geotermalnej – 0,1%) [IPCC 2011]. 
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wialnych paliw energetycznych, czy sytuacja polityczna w newralgicznych re-
gionach bogatych w z�o�a surowców (konflikty zbrojne, strajki) [��t 2012].  

W ostatnich latach mo�na zaobserwowa� zwi�kszaj�c� si� aktywno�� 
sektora finansowego na rynku surowców energetycznych. Zw�aszcza na ryn-
ku ropy naftowej o cenie nie decyduje realny popyt, ale transakcje na rynku 
finansowym. Transakcje opiera si� przede wszystkim na kontraktach termi-
nowych, w których okre�la si� cen� dostawy okre�lonej ilo�ci ropy w przy-
sz�o�ci. Powoduje to postrzeganie ropy, jako jeszcze jednego instrumentu fi-
nansowania, na którym mo�na zarabia�. Gdy w 1983 r. na gie�dzie w Nowym 
Jorku rozpocz�� si� obrót kontraktami terminowymi na rop� naftow�, zasad-
niczy wp�yw na rynek mia� fizyczny handel na rynku gotówkowym. W ostat-
nich latach sytuacja uleg�a zasadniczej zmianie.  W 2002 r. �redni dzienny 
wolumen transakcji terminowych (tzw. papierowe bary�ki ropy naftowej) by� 
czterokrotnie wy�szy ni� dzienna �wiatowa konsumpcja ropy naftowej.  
W 2008 r. liczba papierowych bary�ek ropy przekroczy�a pi�tnastokrotnie fi-
zyczne zapotrzebowanie na ten surowiec. Warto�ci te �wiadcz� o silnym 
wp�ywie sektora finansowego na rynku ropy naftowej. Decyzje inwestycyjne 
spekulantów w coraz wi�kszym stopniu wp�ywaj� na kszta�towanie si� cen 
kontraktów terminowych na surowce energetyczne oraz na rosn�c� niestabil-
no�� tych rynków, co powoduje niepewno�� i niepokój konsumentów oraz 
producentów [��t 2012]. 

Indeks zmian cen bezpo�rednich no�ników energii26 notowany przez Bank 
wiatowy zwi�ksza� si� systematycznie w latach 2002-2008 ze �redniorocznym 
tempem wzrostu na poziomie oko�o 20%. W 2008 r. by� on blisko 3-krotnie 
wy�szy w porównaniu z 2001 r. Wzrost cen wynika� z rozwoju gospodarczego, 
szczególnie w energoch�onnych sektorach wytwórczych w Chinach i Indiach, 
skutkuj�cego wzrostem popytu na podstawowe surowce energetyczne27. Kryzys 
�wiatowej gospodarki spowodowa� spadek popytu na surowce energetyczne,  
a ich ceny zacz��y gwa�townie spada�. W 2009 r. indeks zmian cen zmniejszy� 

                                                 
26 Indeks zmian cen bezpo�rednich no�ników energii jest obliczany na podstawie cen repre-
zentacyjnych no�ników energii przy u�yciu nast�puj�cych wag: ropa naftowa – 84,6, gaz 
ziemny – 10,8, w�giel kamienny – 4,7. Cena ropy naftowej jest �redni� cen trzech gatunków 
ropy: WTI (West Texas Intermediate), Brent i Dubaj, a cena gazu ziemnego jest �redni� z cen 
trzech gatunków gazu: gazu w USA, importowanego do Europy gazu z Rosji oraz importo-
wanego z Indonezji do Japonii gazu skroplonego. 
27 W Chinach siln� dynamik� wzrostu popytu na surowce energetyczne zaobserwowano 
szczególnie w okresie organizacji w 2008 r. Letnich Igrzysk Olimpijskich. 
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si� o blisko 40% w porównaniu z poprzednim rokiem. Kolejny rok przyniós� 
wyra
ne o�ywienie �wiatowej gospodarki. Ceny surowców s� od 2010 r.  
w trendzie wzrostowym (rys. 37), przy czym �rednioroczny wzrost cen w 2010 r. 
wyniós� 26%, a w 2011 r. zwi�kszy� si� do 30% [www.worldbank.org]. 

Rysunek 37. Dynamika �redniorocznych cen bezpo�rednich no�ników  
energii (rok 2001=100) 
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 

9.2. Ceny ropy naftowej 

Ropa naftowa ze wzgl�du na swoje liczne zalety sta�a si� bardzo po��da-
nym surowcem energetycznym. Wci�� jest najbardziej popularnym 
ród�em 
energii z 35% udzia�em w globalnym rynku. Ceny ropy naftowej s� podstaw� do 
ustalania cen innych podstawowych surowców energetycznych, g�ównie gazu 
ziemnego i w�gla energetycznego. 

Na cen� ropy naftowej wp�ywa bardzo wiele czynników. Mo�na je po-
dzieli� na trzy grupy: determinanty makroekonomiczne, czynniki zwi�zane  
z �a�cuchem dostaw oraz uwarunkowania geopolityczne.  

Do czynników kreuj�cych ceny tego surowca nale�y koniunktura gospo-
darcza. Wzrost gospodarczy mo�e przyczyni� si� do rosn�cych cen ropy nafto-
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wej, z powodu zwi�kszonego popytu zarówno na rop� jak i produkty ropopo-
chodne. Ponadto, wysokie prawdopodobie�stwo wy�szych cen w przysz�o�ci 
przyczynia si� do zwi�kszenia wolumenu transakcji zabezpieczaj�cych konsu-
mentów ropy, mi�dzy innymi na rynku terminowym [��t 2012]. 

Kolejnym czynnikiem, wp�ywaj�cym na ceny ropy naftowej jest bie��cy 
poziom rezerw i dost�pno�� ropy naftowej. Ropa naftowa jest nieodnawialnym 
zasobem, a od poziomu rezerw zale�y poziom produkcji tego surowca. Zmniej-
szaj�ce si� rezerwy ropy naftowej prowadz� do wzrostu cen. Ponadto, wydoby-
cie na pewnych obszarach jest utrudnione. Op�acalno�� wydobycia ropy zale�y 
w znacznym stopniu od rozwoju technologii. Je�eli ceny ropy naftowej b�d� 
bardzo wysokie, to op�acalne mo�e sta� si� jej wydobycie ze 
róde�, które aktu-
alnie nie s� eksploatowane [��t 2012]. 

Mo�liwo�� wykorzystania innych 
róde� energii (w tym równie� energii 
odnawialnej), które mog� zast�pi� rop� naftow�, stanowi kolejny element de-
terminuj�cy ceny ropy. Rosn�ce ceny tego surowca przyczyniaj� si� do poszu-
kiwania alternatywnych 
róde� energii. Tak� tendencj� mo�na zaobserwowa� 
zw�aszcza w sektorze transportowym, w którym coraz cz��ciej wykorzystuje si� 
pojazdy nap�dzane energi� elektryczn� lub gazem p�ynnym [��t 2012]. 

Do geopolitycznych czynników cenotwórczych zaliczy� nale�y konflikty 
zbrojne w rejonach bogatych w z�o�a ropy, napi�cia polityczne pomi�dzy kra-
jami importuj�cymi rop� a producentami oraz nacjonalizacj� produkcji w nie-
których krajach (Boliwia, Ekwador, Wenezuela), a tak�e decyzje Organizacji 
Krajów Eksportuj�cych Rop� Naftow�28 (OPEC) dotycz�ce poziomu wydobycia 
ropy naftowej w ich krajach [��t 2012]. 
                                                 
28  Organizacja OPEC powsta�a w 1960 r. w Bagdadzie jako odpowied
 na ustanowienie limi-
tów importowych przez najwi�kszego �wiatowego importera – Stany Zjednoczone. Kraje  
z Bliskiego Wschodu, takie jak Arabia Saudyjska, Irak, Iran i Kuwejt oraz Wenezuela utwo-
rzy�y OPEC, aby przez ograniczanie dostaw uzyskiwa� wy�sz� cen� ropy naftowej. Oprócz 
wymienionych pa�stw obecnie do OPEC nale�� równie� Algieria, Angola, Ekwador, Katar, 
Libia, Nigeria i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jej zadaniem jest kontrolowanie �wiatowego 
wydobycia ropy, poziomu cen i op�at eksploatacyjnych. Udzia� krajów OPEC w produkcji 
ropy naftowej wynosi obecnie oko�o 40%, a udzia� w �wiatowych zasobach si�ga 75%.  
W ostatnim okresie OPEC boryka si� z wieloma problemami, jak np. malej�cy udzia� zaso-
bów ropy naftowej krajów OPEC w �wiatowych zasobach surowca, malej�cy udzia� poda�y, 
przekraczanie limitów produkcji przez niektóre kraje OPEC i narastanie konfliktów wewn�trz 
organizacji, wzrost znaczenia rynków terminowych, zmniejszaj�ce si� rezerwy wolnych mocy 
produkcyjnych. Opisane problemy z którymi zmaga si� obecnie kartel OPEC sprawiaj�,  
�e jego wp�yw na rynek os�abi� si� [Kryzia 2010b]. 
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Ponadto na ceny ropy naftowej wp�ywaj� katastrofy naturalne29, rosn�ce 
koszty ochrony �rodowiska wynikaj�ce z wymogów nak�adanych na producen-
tów ropy naftowej oraz na rafinerie, kursu dolara ameryka�skiego wzgl�dem 
innych walut oraz rosn�ca aktywno�� kapita�u spekulacyjnego. 

Przedmiotem handlu jest wiele gatunków ropy. Ich ceny uzale�nia si� 
jednak od kilku wzorcowych – ropy typu Brent spod dna Morza Pó�nocnego, 
ropy WTI (Western Texas Intermediate) z rynku pó�nocnoameryka�skiego i ro-
py arabskiej Dubai Crude. Ropa WTI jest wska
nikow� rop� dla rynku amery-
ka�skiego, Brent dla rynku europejskiego, a Dubai Crude dla rynku azjatyckie-
go. Ceny podstawowych gatunków ropy charakteryzuj� si� podobn� dynamik� 
zmian (rys. 37). Ceny ropy WTI by�y w latach wcze�niejszych zwykle najwy�-
sze z racji wy�szej jako�ci. Obecnie najdro�sza jest ropa Brent, a ró�nice mi�dzy 
cenami ropy WTI wynosz� kilkana�cie dolarów za bary�k�. Spadek cen ropy 
WTI jest nast�pstwem malej�cego popytu na ten surowiec w USA w warunkach 
pog��biaj�cej si� recesji. Tak du�a ró�nica na korzy�� ropy Brent nie by�a wcze-
�niej obserwowana (do 2010 r. ró�nice mi�dzy g�ównymi gatunkami ropy naf-
towej nie przekracza�y 3 dolarów za bary�k�) i potwierdza fakt, �e nast�puje re-
gionalizacja cen surowców energetycznych. Poziomy cen na poszczególnych 
rynkach odbiorców zaczynaj� si� kszta�towa� odmiennie przy zbli�onych ten-
dencjach zmian [Grudzi�ski, Szurlej 2011]. 

Ceny ropy naftowej pozostawa�y od po�owy lat 80. do ko�ca lat 90. na 
stosunkowo niskim poziomie, oscyluj�c wokó� 20 dolarów za bary�k�. Od 
2000 r. obserwujemy sta�y wzrost i pokonywanie kolejnych barier: 30 dolarów 
(2003 r.), 40 dolarów (2004 r.), 60 dolarów (2006 r.), 80 dolarów (2007 r.).  
W 2008 r. ceny ropy osi�gn��y rekordowe poziomy przekraczaj�c 130 dolarów 
za bary�k�. Gwa�towny wzrost cen ropy naftowej rozpocz�� si� ju� w drugiej 
po�owie 2007 r., kiedy s�abn�cy dolar wywo�a� na gie�dach „ucieczk� w su-
rowce”. Jednak szybko okaza�o si�, �e ceny nie mog� tylko rosn��: naturaln� 
rzecz� s� nast�puj�ce po sobie okresy spadków i wzrostów cen. Ten wzrost 
zosta� przerwany nie tylko z powodu niedoszacowania ryzyka, zbyt wielkiej 
p�ynno�ci i przesadnej pewno�ci siebie inwestorów, ale tak�e przez fakt, �e 
utrzymanie d�u�ej takiego boomu surowcowego sta�o si� niemo�liwe. Kiedy 
gospodarka �wiatowa pogr��y�a si� w kryzysie, ceny ropy gwa�townie zmala�y 
do poziomu poni�ej 50 dolarów za bary�k� w 2009 r. Nast�pnie w ci�gu kilku 
miesi�cy nast�pi�o o�ywienie popytu i ceny zacz��y systematycznie rosn�� 

                                                 
29 Przyk�adem jest huragan Katrina, który w 2005 r. dokona� ogromnych zniszcze� platform 
wiertniczych w rejonie Zatoki Meksyka�skiej. 
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przekraczaj�c 100 dolarów za bary�k� w 2011 r. W kolejnych miesi�cach ceny 
ropy charakteryzowa�y si� du�� zmienno�ci� i waha�y si� w granicach 100-120 
dolarów za bary�k� (Brent i Dubai Crude) oraz 80-100 dolarów za bary�k� 
(WTI), co ilustruj� krzywe na rysunku 38. 

Rysunek 38. Miesi�czne notowania cen ropy naftowej  
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�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 

Rysunek 39. 
rednioroczne ceny ropy naftowej 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011 2011 I-X
2012

U
S

D
/b

ar
y�

k�

Brent Dubai Crude WTI

�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 
 

Oprócz trzech g�ównych gatunków ropy istotne znaczenie w ustalaniu cen 
transakcyjnych szczególnie na rynkach lokalnych maj� te� inne gatunki ropy. 
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Nale�� do nich rosyjskie ropy Urals30i Rebco (Russian Export Brent Crude Oil),  
malezyjska ropa Tapis b�d�ca wyznacznikiem dla Azji Pacyficznej oraz ORB 
(OPEC Reference Basket) – wirtualny koszyk cenowy obliczany na podstawie 
�redniej wa�onej cen surowca sprzedawanego przez cz�onków OPEC. W sk�ad 
koszyka ORB wchodz� ropy z Arabii Saudyjskiej (Arab Light), Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich (Murban), Iraku (Basra Light), Iranu (Iran Heavy), Algierii 
(Saharan Blend), Libii (Es Sider), Nigerii (Bonny Light), Kataru (Qatar Marine), 
Angoli (Girassol) i Wenezueli (BCF 17) [Osikowicz 2012]. 

Utrzymuj�ca si� przez przewa�aj�c� cz��� XX wieku cena ropy poni�ej 
20 dolarów za bary�k� przyczyni�a si� do przyspieszenia post�pu rolniczego, 
mechanizacji produkcji oraz wzrostu zastosowania nawozów sztucznych. Wad� 
tego procesu jest jednak silne uzale�nienie wspó�czesnego rynku produkcji 
�ywno�ci od cen energii. Wzrost jej cen, jaki obserwowa� mo�emy w ostatnim 
dziesi�cioleciu, w sposób naturalny poci�ga za sob� wzrost cen �ywno�ci. Ropa 
naftowa oddzia�uje na ceny �ywno�ci w trzech aspektach. Rosn�ca cena ropy 
naftowej zwi�ksza koszty transportu �ywno�ci oraz koszty produkcji �ywno�ci 
poprzez wzrost cen paliwa dla zmechanizowanego rolnictwa. Rosn�ca cena ropy 
naftowej jest skorelowana z coraz wy�szymi cenami nawozów mineralnych, 
zw�aszcza azotowych, wskutek silnej korelacji pomi�dzy cenami ropy naftowej, 
a cenami gazu ziemnego, podstawowego surowca do produkcji nawozów azo-
towych. Dro�ej�ca ropa naftowa zwi�ksza ekonomiczne uzasadnienie produkcji 
biopaliw. Ten ostatni proces wp�ywa dwojako na ceny �ywno�ci, gdy� cz��� 
p�odów rolnych przeznaczana jest na produkcj� biopaliw (tzw. biopaliwa pierw-
szej generacji, np. kukurydza, trzcina cukrowa, rzepak, soja), a cz��� upraw ro-
�lin �ywieniowych zamieniana jest na uprawy energetyczne (tzw. biopaliwa 
drugiej generacji, które s� otrzymywane z produktów, które nie stanowi� bezpo-
�redniej konkurencji dla �ywno�ci, np. wierzba energetyczna, miskant, �lazo-
wiec pensylwa�ski, topinambur). Proces ten uaktywnia si� po przekroczeniu 
okre�lonej granicy ceny ropy naftowej, która jest szacowana pomi�dzy 80 a 100 
dolarów za bary�k�.  

9.3. Ceny gazu ziemnego 

Rynek paliwa gazowego, tak jak ka�dy b�d�cy przedmiotem obrotu no-
�nik energii, posiada swoj� specyfik�, która wynika z uwarunkowa� eksploata-
cyjnych, logistycznych i handlowych. Sektor paliwa gazowego na kontynencie 
pó�nocnoameryka�skim wyra
nie ró�ni si� od rynku gazu w Europie i jest  
                                                 
30 Z tego typu ropy naftowej korzystaj� m.in. polskie rafinerie. 
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w du�ym stopniu odmienny od azjatyckiego. Rynek pó�nocnoameryka�ski jest 
od dawna rynkiem konkurencyjnym, o du�ym stopniu deregulacji, opieraj�cym 
si� w znacznym stopniu na w�asnej produkcji. Rynek europejski jest  
w du�ym stopniu uzale�niony od importu. Rynki gazu ziemnego w Europie  
i Ameryce Pó�nocnej, ze wzgl�du na ich zupe�n� izolacj� geograficzn�, nie 
oddzia�uj� na siebie bezpo�rednio. Pewne zwi�zki mog� wyst�powa� po-
przez reakcje cen gazu na zmiany cen ropy. Dlatego te� poziom cen gazu na 
poszczególnych rynkach lokalnych i w ramach ró�nych kontraktów jest bar-
dzo zró�nicowany. 

W Europie dominuj� kontrakty d�ugoterminowe. Taki sposób handlu ga-
zem w du�ej cz��ci wymusza� na odbiorcach w Europie rosyjski monopolista 
gazowy – Gazprom. Ceny te s� pochodn� cen ropy naftowej, ale pod��aj� za 
zmianami cen ropy z pewnym opó
nieniem (od 3 do 9 miesi�cy), st�d te� wy-
st�puje przesuni�cie czasowe w zmianach cen ropy i gazu. Wi�kszo�� dostaw 
gazu do Europy odbywa si� za po�rednictwem kontraktów sztywnych, zawiera-
nych w przypadku Gazpromu z ka�dym z pa�stw z osobna, czyni�c z tego su-
rowca instrument nacisku politycznego. Takie umowy maj� charakter bez-
wzgl�dnie obowi�zuj�cych rozlicze�, a wi�c w obj�tym kontraktem okresie na 
odbiorcy ci��y przymus uiszczenia op�at nawet wtedy, gdy oka�e si�, �e zakup 
gazu w danym czasie nie jest potrzebny. Sztywne formu�y cenowe staj� si� 
przedmiotem coraz wi�kszego niezadowolenia odbiorców, przyczyniaj�c si� do 
upowszechniania si� segmentu spotowego, tj. wolnorynkowego. Udzia� obrotów 
tego typu wykazuje w Europie tendencj� rosn�c�. Szacuje si�, �e w ten sposób 
obs�ugiwana jest oko�o 1/4 potrzeb UE.  

Ceny gazu w Europie nie s� jednolite. Stosunkowo najmniej p�ac� za gaz 
w pa�stwach by�ego Zwi�zku Radzieckiego, a tak�e w Wielkiej Brytanii, wi�cej 
w Hiszpanii, jeszcze wi�cej w Niemczech i Polsce. Wyra
nie wida�, �e obecnie 
najni�sze ceny panuj� na rynkach, które s� dobrze zdywersyfikowane i na któ-
rych handluje si� gazem z ró�nych 
róde�. Najwa�niejsze dla rynku w Europie 
ceny s� ustalane na granicy z Niemcami dla dostaw z Rosji, w brytyjskim Na-
tional Balancing Point, w belgijskim terminalu Zeebrugge oraz na holenderskiej 
gie�dzie APX Gas NL. W 2011 r. gaz ziemny w Europie by� o 160% dro�szy ni� 
10 lat wcze�niej, ale o 22% ta�szy ni� w rekordowym 2008 r. 

Przeciwie�stwem rynku kierowanego sztywnymi kontraktami cenowymi 
jest rynek gazu ziemnego w USA, gdzie przewa�aj� kontrakty spotowe. Bie��ce 
zmiany cen na rynku spot s� od razu dyskontowane na rynku gazu. Ceny spot  
w USA s� kszta�towane g�ównie na gie�dzie Nymex w Nowym Jorku i okre�laj� 
ceny w najwi�kszym w USA terminalu gazowym – Henry Hub w Luizjanie nad 
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Zatok� Meksyka�sk�. Ameryka�ski rynek gazowy jest najwi�kszy, ale te� naj-
bardziej zintegrowany i jako jedyny w pe�ni podlegaj�cy regu�om wolnego han-
dlu. Dodatkowo w USA w ostatnich latach nast�pi� dynamiczny wzrost wydoby-
cia gazu ze z�ó� niekonwencjonalnych, g�ównie gazu �upkowego, dzi�ki czemu 
USA sta�o si� od 2009 r. najwi�kszym producentem gazu ziemnego. Rewolucja 
w wydobyciu gazu ze 
róde� niekonwencjonalnych spowodowa�a wyra
ne obni-
�enie cen paliwa gazowego. Rynek gazu w USA nabra� przez to jeszcze bardziej 
charakteru wolnorynkowego, a ceny s� w jeszcze wi�kszym stopniu wypadkow� 
sytuacji makroekonomicznej kraju. Ceny gazu ziemnego w USA s� wyra
nie 
ni�sze ni� importowanego do Europy rosyjskiego gazu oraz od gazu LNG  
w Azji. W 2011 r. ceny gazu ziemnego w USA by�y na poziomie z 2001 r. i jed-
nocze�nie o ponad po�ow� ni�sze w porównaniu z notowanymi w rekordowym 
2005 r. W rezultacie w 2011 r. �rednie ceny gazu w USA by�y o ponad 60% ni�-
sze ni� w Europie i o ponad 70% ni�sze ni� w Azji.  

Rysunek 40. 
rednioroczne ceny gazu ziemnego i ropy naftowej  
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* cena gazu Henry Hub w USA, ** �rednia cena gazu rosyjskiego dla odbiorów z Europy,  
*** cena importowanego z Indonezji do Japonii skroplonego gazu ziemnego (LNG),  
**** �rednia cena trzech gatunków ropy naftowej: WTI, Brent, Dubai Crude. 
�ród	o: Opracowanie w	asne na podstawie danych Banku �wiatowego. 

Najdro�ej za gaz p�ac� odbiorcy skroplonego gazu LNG w Azji. Rosn�ce 
zapotrzebowanie na surowce energetyczne w rozwijaj�cych si� gospodarkach 
azjatyckich powoduje, �e rynek ten sta� si� najbardziej op�acalny dla dostawców 
spoza regionu. W ci�gu 10 lat gaz ziemny podro�a� ponad 3-krotnie i w 2011 r. 
by� nawet o 17% dro�szy w porównaniu z rekordowym 2008 r.  
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9.4. Ceny w�gla  

Ceny w�gla na rynkach mi�dzynarodowych podlegaj� istotnym zmianom 
wynikaj�cym zarówno z sytuacji popytowo-poda�owej, jak i z konkurencyjno�ci 
innych no�ników energii pierwotnej, g�ównie gazu ziemnego i ropy naftowej 
oraz wp�ywu innych czynników pozarynkowych. 

Fizyczne odleg�o�ci transportowe spowodowa�y powstanie dwóch g�ów-
nych rynków zbytu w�gla: rejon Pacyfiku i rejon Atlantyku, na których skupia 
si� ��cznie 95% obrotów rynku. Rynek Pacyfiku jest wi�kszy i jego rola syste-
matycznie ro�nie. Popyt na rynku Pacyfiku kreowany jest g�ównie przez kraje 
azjatyckie, takie jak: Japonia, Korea Po�udniowa, Indie i Tajwan. Zapotrzebo-
wanie to jest zaspokajane g�ównie dostawami w�gla z takich krajów, jak: Au-
stralia, Indonezja, Chiny, RPA i Rosja [Grudzi�ski 2005]. 

Rynek Atlantyku po stronie poda�owej obejmuje g�ównie: RPA, Rosj�, 
Kolumbi�, Indonezj� i Polsk�, a po stronie popytowej g�ównie: Niemcy, 
Wielk� Brytani�, Hiszpani�, W�ochy i Francj�. Handel w�glem odbywa si� 
g�ównie drog� morsk�. Mi�dzynarodowe umowy handlowe realizowane s�  
w oparciu o kontrakty terminowe, transakcje spot, przetargi, a ostatnio coraz 
wi�ksz� popularno�� zyskuj� transakcje zawierane na rynku elektronicznym 
[Grudzi�ski 2005]. 

Na mi�dzynarodowych rynkach w�gla energetycznego w ostatnich latach 
zmieni� si� charakter zawieranych umów: coraz mniej jest kontraktów d�ugo-
terminowych, a przewa�aj� transakcje spot oraz przetargi. Transakcje spot s� 
zawierane jednorazowo, z okre�leniem ilo�ci i ceny w�gla dla stosunkowo krót-
kich terminów dostaw i bez zobowi�za� �adnej ze stron co do transakcji, jakie 
mia�yby by� zawierane w przysz�o�ci. Jest to typ transakcji preferowany przez 
kupuj�cych w celu uzupe�nienia ilo�ci dostaw w�gla zabezpieczonych w kon-
traktach terminowych lub osi�gni�cia korzy�ci z okresowo ni�szych cen. Ceny 
w kontraktach spot w du�ej mierze zale�� od stanu zapasów u sprzedaj�cych  
i ch�ci pozbycia si� nadmiaru niesprzedanego w�gla. Pewna cz��� zakupów w�-
gla realizowana jest te� w drodze przetargów, które s� jednym z wariantów za-
kupów spot. Zakupy dokonywane s� na drodze licytacji, w trakcie której wy-
grywa najlepsza oferta. Umowy d�ugoterminowe rzadko przekraczaj� 5 lat i s� 
stosowane jedynie po to, aby podbudowa� d�ugoletni� wspó�prac� pomi�dzy 
stronami kontraktu. Kontrakty spot maj� zazwyczaj ustalon� cen�, natomiast w 
kontraktach d�ugoterminowych renegocjuje si� ceny w ustalonych przedzia�ach 
czasowych lub przyjmuje si� mechanizm progresywnego dostosowywania cen 
do pewnych indeksów zewn�trznych [Lorenz, Grudzi�ski 2009]. 
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Na wspó�czesnych rynkach w�glowych zmiany ceny spot w coraz mniej-
szym stopniu wynikaj� z klasycznej relacji poda�y i popytu, ale s� uzale�nione 
od gry rynkowej na rynkach finansowych. Handel indeksami w�glowymi kil-
kakrotnie przewy�sza obroty na fizycznym rynku w�gla. Uczestnicy transakcji 
na rynkach finansowych najcz��ciej inwestuj� równie� w inne surowce,  
a zw�aszcza w rop�. St�d coraz wyra
niejsze zwi�zki w tendencjach zmian cen 
tych surowców [Lorenz, Grudzi�ski 2009].  

Ceny w�gla w uj�ciu historycznym s� znacznie bardziej stabilne ni� ce-
ny paliw w�glowodorowych. Zasoby w�glowodorów s� skupione przede 
wszystkim w rejonie Bliskiego Wschodu oraz w krajach by�ego Zwi�zku Ra-
dzieckiego, przez co ich ceny i ograniczenia poda�y w zdecydowanie wi�k-
szym stopniu nara�one s� na manipulacje i naciski polityczne. Zasoby w�gla 
natomiast s� bardziej rozproszone w �wiecie ni� zasoby ropy naftowej i gazu 
ziemnego, jakkolwiek naprawd� du�e zasoby wyst�puj� w zaledwie kilku kra-
jach [Lorenz, Grudzi�ski 2009]. 

We wspó�czesnym handlu w�glem energetycznym na �wiecie operuje si� 
wska
nikami (indeksami) cen, które odnosz� si� do transakcji spot z dostaw�  
w terminie 90-dniowym. Wska
niki okre�lane s� dla podstawowych rynków: po 
stronie eksporterów s� to wska
niki fob31 w najwa�niejszych portach wysy�ko-
wych, a po stronie importerów wska
niki cif32 dla g�ównych punktów odbioru 
w�gla. Dla krajów europejskich cen� wska
nikow� jest w imporcie – cif ARA  
w portach w Amsterdamie, Rotterdamie i Antwerpii, a w eksporcie – fob RB 
(dla w�gla z RPA w porcie Richards Bay). Dla rynku azjatyckiego najwa�niej-
                                                 
31 Fob (free on board) – franco statek w porcie za�adunku. Termin „franco statek” oznacza, �e 
sprzedaj�cy wype�nia swe obowi�zki zwi�zane z dostaw�, gdy towar przeszed� nadburcie  
w oznaczonym porcie za�adunku. Oznacza to, �e kupuj�cy musi ponie�� wszystkie koszty  
i ryzyko utraty, uszkodzenia towaru od tego momentu. Formu�a fob wymaga od sprzedaj�ce-
go dokonania odprawy celnej towarów przeznaczonych na eksport. Formu�a ta mo�e by� za-
stosowana tylko w transporcie morskim lub �ródl�dowym. Odmian� formu�y fob jest fobt 
(free on board trimmed), która wi��e si� z dodatkowym obowi�zkiem w�a�ciwego roz�o�enia 
(trymowania) �adunku. 
32 Cif (cost, insurance and freight) – koszt, ubezpieczenie i fracht do portu przeznaczenia.  
W warunkach formu�y „koszt, ubezpieczenie i fracht” sprzedaj�cy organizuje przewóz towaru 
do portu przeznaczenia, a zatem musi zawrze� na w�asny koszt umow� przewozu na zwy-
k�ych warunkach i zwyk�� tras�, statkiem normalnie u�ywanym do transportu takiego towaru. 
Ponadto sprzedaj�cy zawiera umow� z ubezpieczycielem i p�aci sk�adk� ubezpieczeniow�. 
Kupuj�cy organizuje transport od nadbrze�a w porcie wy�adunku. Formu�a cif wymaga od 
sprzedaj�cego dokonania odprawy celnej towaru przeznaczonego na eksport. 
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szym wska
nikiem ceny importowej jest cena cif Japonia, a po stronie eksporte-
ra – cena fob Newcastle dla w�gla australijskiego.   

W latach 2001-2003 ceny w�gla33 utrzymywa�y si� na poziomie 25-30 
USD/t. Od 2004 r. z powodu szybko rosn�cego popytu ceny w�gla zacz��y ro-
sn��, pod��aj�c za cenami alternatywnych no�ników energii (ropy naftowej  
i gazu ziemnego). W 2008 r. �rednioroczne ceny w�gla osi�gn��y warto�� ponad 
120 USD/t., a w kryzysowym 2009 r. spad�y do 70 USD/t. W kolejnych latach 
ceny w�gla systematycznie ros�y, osi�gaj�c w 2010 r. �rednie ceny blisko 100 
USD/t, a w 2011 r. blisko 120 USD/t. W 2011 r. ceny w�gla by�y o kilka procent 
ni�sze od rekordowo wysokich z 2008 r. [www.worldbank.com]. 

Rysunek 41. 
rednioroczne ceny w�gla 
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33 Na podstawie cen w�gla fob z Australii notowanych przez Bank wiatowy. 
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Podsumowanie 

W latach 2001-2011 na �wiatowym rynku nawozów mineralnych nast�pi-
�y istotne zmiany, które w znacznym stopniu by�y pochodn� zmian na rynkach 
surowców rolnych i surowców energetycznych. Rosn�ca liczba ludno�ci  
w szczególno�ci w krajach rozwijaj�cych si� w po��czeniu z silnym rozwojem 
gospodarczym w tych krajach i rosn�cym poziomem �ycia skutkuj�cym wzro-
stem konsumpcji �ywno�ci spowodowa�y, �e na podstawowych rynkach rolnych 
dynamicznie rós� popyt na surowce rolne. Ponadto zwi�kszone wykorzystanie 
ro�lin uprawnych na cele energetyczne dodatkowo spot�gowa�y zapotrzebo-
wanie na surowce rolne. Efektem tych zmian by�a rosn�ca presja na wzrost 
wydajno�ci produkcji rolniczej w warunkach ograniczonej powierzchni wy-
korzystywanej pod uprawy, która wymusza�a zwi�kszanie poziomu nawo�e-
nia mineralnego i wzrostu popytu.  

W badanych latach rynek surowców energetycznych w ró�nych aspektach 
determinowa� rynek nawozów mineralnych. Z jednej strony dro�ej�ca ropa naf-
towa powodowa�a wzrost zainteresowania produkcj� ro�lin z przeznaczeniem na 
biopaliwa i w rezultacie przyczynia�a si� do wzrostu zu�ycia nawozów mineral-
nych. Z drugiej jednak strony dro�ej�ce surowce energetyczne, g�ównie gaz 
ziemny, powodowa�y zwi�kszanie kosztów wytwarzania nawozów mineralnych 
i podnosi�y ich ceny, co ogranicza�o popyt na nawozy mineralne. Ponadto dro�-
sze paliwa ropopochodne przyczynia�y si� do rosn�cych kosztów wytwarzania 
oraz transportu �ywno�ci, z kolei dro�sza �ywno�� skutkowa�a zwi�kszaniem 
intensywno�ci nawo�enia celem uzyskania wy�szych plonów ro�lin uprawnych 
w przysz�o�ci. 

Do najwa�niejszych zmian, które wyst�pi�y na rynku nawozów mineral-
nych w omawianym okresie zaliczy� nale�y przede wszystkim wzrost produkcji 
i zu�ycia nawozów mineralnych w krajach rozwijaj�cych si� przy równocze-
snym spadku w krajach rozwini�tych gospodarczo. Produkcj� nawozów zacz�to 
koncentrowa� w pobli�u najbardziej rozwojowych rynków g�ównie w Azji Po-
�udniowej i Wschodniej oraz w Ameryce �aci�skiej, ograniczaj�c jednocze�nie 
produkcj� w krajach UE. 

Szczególnie dynamicznie wzros�o zu�ycie nawozów mineralnych  
w Chinach, Indiach oraz Brazylii. Chiny w odpowiedzi na zwi�kszaj�ce si� 
zapotrzebowanie rozwin��y potencja� produkcyjny, sta�y si� samowystarczal-
ne w produkcji nawozów, a nadwy�ki zacz��y przeznacza� na eksport. Roz-
budowa chi�skiego sektora nawozowego by�a mo�liwa g�ównie dzi�ki posia-
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daniu z�ó� surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. W In-
diach i Brazylii, które dysponuj� tylko niektórymi surowcami, produkcj� 
zwi�kszono nieznacznie, a zasadnicze znaczenie w kreowaniu poda�y rynko-
wej zacz�� odgrywa� import.   

Coraz wi�ksz� rol� w produkcji nawozów (g�ównie azotowych) w bada-
nym okresie zacz��y odgrywa� kraje Bliskiego Wschodu, maj�ce dost�p do rela-
tywnie taniego gazu ziemnego, co zwi�ksza ich konkurencyjno�� na rynku �wia-
towym. Dynamicznemu zwi�kszaniu produkcji nawozów azotowych w krajach 
Bliskiego Wschodu oprócz dogodnego dost�pu do surowców sprzyja rozwini�ta 
i nowoczesna infrastruktura przemys�u nawozowego oraz dogodne po�o�enie 
geograficzne mi�dzy Europ� a Azj�. Ponadto koszty wytwarzania nawozów azo-
towych na bazie popularnego na Bliskim Wschodzie gazu ziemnego s� ni�sze  
w porównaniu z nawozami wyprodukowanymi na bazie w�gla oraz produktów 
ropopochodnych. 

Ceny nawozów mineralnych w latach 2001-2006 ros�y w sposób umiar-
kowany. W latach 2007-2008 dynamicznie rosn�ce zapotrzebowanie na nawozy 
mineralne w szczególno�ci w krajach rozwijaj�cych si� oraz wysokie ceny su-
rowców energetycznych spowodowa�y kilkakrotne podwy�ki cen nawozów mi-
neralnych. Skutkowa�o to pogorszeniem op�acalno�ci stosowania nawozów mine-
ralnych, a w konsekwencji spadkiem popytu. W 2009 r. ceny zmala�y do poziomu  
z 2007 r. W latach 2010-2011 popyt na relatywnie tanie nawozy zacz�� si� zwi�k-
sza�, a ceny umiarkowanie rosn��, jednak skala podwy�ek by�a du�o ni�sza  
w porównaniu z 2008 r. W 2012 r. zbilansowana sytuacja popytowo-poda�owa 
oraz stabilizacja cen surowców energetycznych przyczyni�y si� do zahamowania 
dalszego wzrostu cen nawozów mineralnych i niewielkich obni�ek.  

W najbli�szych latach na globalny rynek nawozów mineralnych wp�yw 
b�dzie mia�a koniunktura na rynku surowców rolnych oraz sytuacja na rynku 
surowców energetycznych. Rozbudowa potencja�u produkcyjnego, któr� rozpo-
cz�to w latach 2007-2008 niew�tpliwie spowoduje dalsze rozlu
nianie sytuacji 
popytowo-poda�owej, a na stabilizacj� cen wp�ynie dodatkowo stabilizacja cen 
energii, której sprzyja� b�dzie dynamiczny rozwój wydobycia gazu ze z�ó� nie-
konwencjonalnych. W dalszym ci�gu zwi�ksza� si� b�dzie znaczenie Chin i In-
dii w kreowaniu popytu na nawozy mineralne, oraz krajów Bliskiego Wschodu 
w zakresie produkcji nawozów azotowych. 
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