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Nawozy azotowe na polskim rynku należą do najtańszych w Unii Europejskiej.
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 Deficyt nawozów azotowych w  Europie dodatkowo napędza wzrosty cen 
nawozów (obok wzrostów cen gazu):

- większość europejskich producentów nawozów azotowych ograniczyło 
albo ograniczy produkcję (np.  Yara, BASF, CF Industries, OCI, 
Fertiberia, Borealis AG, OstChem), co powoduje deficyt nawozów 
azotowych na rynku,

- dostawcy spoza UE przekierowują dostawy swoich produktów do innych 
części świata po cenach wyższych niż w Europie,

- w 2021 r. import nawozów do Polski spadł blisko dwukrotnie,

- Chiny wstrzymały eksport nawozów i  zabezpieczają rynek wewnętrzny, 
a Indie były kluczowym odbiorcą Chin,

- Indie będą musiały zatem znaleźć alternatywne źródło dostaw, co wpłynie na 
wzrost cen, a tym samym zwiększy opłacalność transakcji na rynku Indii dla 
producentów rosyjskich, którzy dotychczas zaopatrywali rynki europejskie.

- dodatkowo rosyjscy producenci nawozów, od dekad wykorzystujący różnicę 
w cenie gazu do zdobycia rynku nawozowego UE, również poprzez przejęcia, 
są w chwili obecnej jeszcze bardziej uprzywilejowani, gdyż wzrostowi cen 
gazu w UE nie towarzyszył analogiczny wzrost cen gazu w Rosji.
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 W  tej sytuacji kluczowe jest zapewnienie Polsce dywersyfikacji 
dostaw gazu ziemnego do Polski, bezpieczeństwa energetycznego 
i  stabilnych dostaw surowca poprzez gazoport im. Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu i gazociąg Baltic Pipe. Warto 
podkreślić, że około 50 statków dostarczy do Europy w  trzeciej 
dekadzie stycznia około 5 mld m3. Łączne dostawy LNG w styczniu 
2022 r. do Europy przekroczą 15 mld m3, gdy w styczniu 2021 r. było 
to 6,2 mld m3 i będą wyższe od dostaw rosyjskich i norweskich. 
Polskie Stronnictwo Ludowe głosem Waldemara Pawlaka jest 
tą partią polityczną, która podważa publicznie sens inwestycji  
w  gazoport w  Świnoujściu i  budowę połączenia gazowego 
z  Norwegią rekomendując faktycznie jako kontrpropozycję 
odbiór drogiego rosyjskiego gazu z kierunku wschodniego lub 
zachodniego (Nord Stream). 
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