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W odpowiedzi na pisma z dnia 10 i 12 lutego br. w sprawie wzrostu cen nawozów mineralnych 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie ze wstępnych danych GUS 

wynika, że w  styczniu 2021 r. nawozy azotowe podrożały średnio o około 1,1%. Mimo tego nadal są 

o około 5,7% tańsze niż rok wcześniej. W kolejnych miesiącach roczne tempo spadku cen będzie się 

zmniejszać, a ceny w kwietniu osiągną poziom sprzed roku. 

Obserwowany w styczniu 2021 r. wzrost cen nawozów na krajowym rynku jest związany z  

jednej strony z sezonowym wzrostem popytu, z drugiej natomiast z podwyżkami cen nawozów w  

handlu światowym, które są obserwowane od początku III kwartału 2020 r. Obserwowany wzrost cen 

nawozów na świecie (głównie mocznika i fosforanu amonu) jest związany z podwyżkami cen zbóż, 

ale też z rosnącymi kosztami produkcji w związku z drożejącym gazem. Popyt na nawozy w  skali 

globalnej rośnie szybciej niż ich podaż, stąd obserwowane wzrosty cen. 

Niemniej jednak należy mieć na uwadze że w ostatnich latach dynamika cen nawozów 

mineralnych na krajowym rynku była stosunkowo niewielka. W latach 2016-2020 w stosunku do 

grudnia 2015 r. (grudzień 2020 r. do grudnia 2015 r.) nawozy mineralne potaniały nominalnie średnio 

o 5,1%, podczas gdy maszyny podrożały w tym czasie o 26,2%, materiały budowlane o 19,0%, 

pestycydy o 18,6%. W tym samym czasie pszenica w skupie podrożała o 24,1%, żyto o 14,6%, a 

kukurydza o 0,4%. Ceny trzody chlewnej wzrosły o 3,0%, a mleka krowiego o 35,4%.



Jednocześnie Ministerstwo Rolnictwa w zał. przekazuje stanowisko Grupy Azoty z dnia 22  

lutego 2021 r. dotyczące wystąpienia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 10 lutego br. w  sprawie 

wzrostu cen nawozów mineralnych i potrzeby zabezpieczenia odpowiedniej ich podaży na rynku.

Zgodnie ze stanowiskiem Grupy Azoty obserwowany deficyt niektórych nawozów, 

w szczególności mocznika, pomimo braku zakłóceń w produkcji nawozów w spółkach Grupy jest 

przejściowy. Wynika on ze zbliżającego się terminu stosowania nawozów i związanego z tym wzrostu 

popytu. Jednocześnie dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - 

Państwowego Instytutu Badawczego wskazują na to, że obserwowane  aktualne zjawisko wzrostu cen 

nawozów jest to zjawisko przejściowe.
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