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Na czym polegają zagrożenia dla 
rynku nawozowego w Polsce ze 
strony producentów z Rosji?
Chodzi o tzw. dual pricing, czyli nierynko-
we działania w dwóch obszarach kształtu-
jących cenę nawozów. Surowce dostarcza-
ne do producentów nawozów spoza 
Federacji Rosyjskiej są znacznie droższe 
niż te, które otrzymują fabryki w  Rosji. 
Dysproporcja w tym obszarze jest nadal 
bardzo duża, choć nie aż tak jak jeszcze 
kilka lat temu. 
Druga rzecz to sól potasowa, jeden z trzech 
składników wieloskładnikowych nawozów 
NPK (to nawozy zawierające azot – N, fos-
for – P, potas – K – przyp. red.), która także 
jest w Rosji dotowana. Firmy wydobywają-
ce ten surowiec w Rosji sprzedają go rodzi-
mym producentom nawozów po cenach 

nierynkowo niższych niż np. producentom 
z Polski. To najprostszy przykład, który po-
kazuje, że Rosjanie konkurują z polskimi 
producentami w sposób, który trudno na-
zwać uczciwym.

Jaki jest tego efekt?
Polscy producenci na nawozach zarabiają 
podobnie jak inne firmy z EU. Natomiast 
producenci rosyjscy, którzy mają swoje za-
kłady zlokalizowane często w centralnej 
części kraju, muszą najpierw kupić surow-
ce, które transportują koleją. Później – wy-
produkować nawozy, dowieźć je do swoich 
portów, załadować na statki i przesłać do 
polskich portów. Pomimo tego nawozy 
z Rosji są nadal tańsze o ok. 10–15 proc. od 
nawozów polskich. To zastanawiające, że 
przy tak wysokich kosztach związanych 
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z logistyką w dalszym ciągu cena finalna 
rosyjskich nawozów pozostaje tak niska.

Jaki wpływ na nasz rynek żywnościo-
wy mają nawozy producentów z Rosji 
sprzedawane po zaniżanych cenach?
Przypomnijmy sobie najpierw sytuację 
z polskimi jabłkami, które jakiś czas temu 
w dużej ilości były eksportowane do Rosji. 
Obecnie ten eksport nie jest możliwy z po-
wodu rosyjskiego embarga. To samo dotyczy 
wielu innych produktów rolnych. Dzisiaj 
rodzimy rolnik, robiąc zakupy, idzie do dys-
trybutora i często oczekuje od niego produk-
tów w możliwie najniższej cenie. Załóżmy, 
że dystrybutor kierujący się wyłącznie kry-
terium ceny zaproponuje niesprawdzonej 
jakości nawozy rosyjskie. Dochodzi do 
transakcji. Rolnik kupił taniej, dystrybutor 
i Rosjanie zarobili. Trzeba jednak mieć świa-
domość, że każda sprzedana w Polsce tona 
rosyjskiego nawozu zwiększa pulę pieniędzy 
w dyspozycji Rosjan, którą mogą przezna-
czać na dotowanie produkcji rolnej w Rosji. 
Mówiąc wprost, polski rolnik staje się czę-
ścią systemu dotującego i budującego siłę 
rolnictwa rosyjskiego. Patrząc na bilans pro-
dukcji zbóż zobaczymy, że jeszcze przed kil-
ku laty Rosja była dużym importerem psze-
nicy, także z Polski. Dziś, dzięki temu, że 
dotuje swoją produkcję m.in. pieniędzmi 
polskiego rolnika, stała się jej potężnym eks-
porterem, także do Polski. 
Dla przykładu podam, że w 2017 r. eksport 
pszenicy z Polski był sporo niższy niż w ro-
ku 2016. Jak wynika z danych przedstawio-
nych przez Ministerstwo Finansów, wywóz 
polskiej pszenicy zmalał o 36 proc., do 2,81 
mln t. Taki stan wynika głównie z dużej 
konkurencji na światowych rynkach ze 
strony Rosji. 

Jak to się ma do naszego rynku 
rolnego?
Polski producent rolny powinien sobie za-
dać pytanie, czy kupując rosyjskie nawozy 
nie podcina gałęzi, na której siedzi. Z jednej 
strony można zrozumieć takie pojedyncze 
decyzje zakupowe, ale ich regularność 
w skali makro może przynieść bardzo niepo-
żądane skutki. Dotując pośrednio rosyjskich 
farmerów za kilka lat polski rolnik może nie 
mieć gdzie sprzedać swojej pszenicy. Już dzi-

siaj polscy producenci, aby dostosować się 
do dotowanej konkurencji, muszą obniżać 
ceny. Opłacalność produkcji spada. Być mo-
że to jest powodem zamiany jakościowych 
nawozów na produkty rosyjskie. Wierzę jed-
nak w to, że polscy rolnicy, wybierając uzna-
nych partnerów, kierując się sprawdzoną 
niezawodnością, wieloletnimi relacjami, ale 
także patriotyzmem gospodarczym, będą 
częściej korzystać z polskich, w pełni legal-
nych, najwyższej jakości nawozów. 

Jak strona polska może walczyć z tą 
konkurencją dotowanych produktów 
rosyjskich sprzedawanych po niskich 
cenach?

Oczywiście nie da się wprowadzić embarga 
na ich import z Rosji. Obowiązują nas unij-
ne przepisy. Natomiast istnieją organizacje, 
które próbują walczyć o  to, by warunki 
działalności na rynku dla producentów 
z UE i z Rosji były jednakowe. Obowiązują 
przy tym wciąż cła antydumpingowe, np. 
na saletrę pochodzącą z Rosji, ponieważ 
w tym przypadku dumping został udowod-
niony. Ważne jest, by polscy producenci 
zacieśniali współpracę z krajowymi dystry-
butorami po to, by chcieli oni kupować na-
sze produkty, a nie promowali produkty 
rosyjskie, tylko dlatego że są tanie. Ważne 
jest też prowadzenie kampanii informacyj-
nej nt. zagrożeń dla polskiego rynku ze 
strony rosyjskich eksporterów. Chodzi o to, 
by uświadamiać naszych rolników, że krót-
kotrwałe zyski mogą przełożyć się w dłuż-
szej perspektywie na długofalowe straty, 
a więc że kupując dziś rosyjskie nawozy, za 
kilka lat rolnicy mogą nie mieć gdzie sprze-
dawać swoich produktów. 

Jak skomentowałby Pan pojawiające się 
ostatnio informacje o tworzeniu własnej 
sieci dystrybucji przez Grupę Azoty?

Grupa Azoty od lat ściśle współpracuje dys-
trybutorami krajowymi. Utrzymanie tej 
współpracy jest dla nas priorytetem. Szcze-
gólnie że przez wiele lat przynosiła ona wy-
mierne korzyści zarówno zakładom Grupy 
Azoty, jak i dystrybutorom, ale również – co 
bardzo ważne – rolnikom. Własna spółka 
dystrybucyjna może być pomocna w walce 
z  importem, ale jednocześnie musi ściśle 
wpisać się w  istniejący system sprzedaży 
i pracować w oparciu o normalne zasady 
rynkowe, obowiązujące wszystkich innych 
dystrybutorów. Grupa Azoty od wielu lat ma 
własne spółki dystrybucyjne i nie ma mowy 
o żadnym specjalnym programie ich rozwo-
ju. Powinniśmy raczej mówić o dostosowy-

waniu profilu ich działalności do obecnej 
sytuacji rynkowej. Bez względu na to, czy 
dystrybutor należy do nas, czy jest firmą pry-
watną, powinniśmy mieć jeden, wspólny cel: 
sprzedaż polskich, wysokiej jakości nawo-
zów polskim rolnikom. Proszę pamiętać, że 
dystrybutor to nie prosty sprzedawca nawo-
zów. W obecnym systemie dystrybutor kre-
dytuje rolnikom zakupy, odbiera i magazy-
nuje płody rolne, bardzo często zatrudnia 
wykwalifikowanych doradców agrotech-
nicznych służących rolnikom fachową po-
mocą. Dystrybutorzy są zobowiązani do 
regularnego odbioru nawozów od producen-
tów bez względu na to, czy rolnicy chcą je 
dzisiaj kupić, czy przekładają zakupy na 
później. Biorą na siebie duże ryzyko finan-
sowe. Dlatego wypowiedzi, mówiące o tym, 
że rolnicy mogliby kupować nawozy bezpo-
średnio od producenta, trącą demagogią. 
Żadna fabryka, która produkuje nawozy, nie 
jest w stanie prowadzić jednocześnie handlu 
z milionem gospodarstw. 
W strategii Grupy Azoty podkreślamy, że 
silna, stabilna finansowo i lojalna sieć dys-
trybucji jest podstawą funkcjonowania ryn-
ku nawozów w Polsce. GP

Z PIOTREM ZAROSIŃSKIM, dyrektorem korporacyjnym Handlu Nawozami w Grupie Azoty, ROZMAWIA MACIEJ PAWLAK

Każda sprzedana w Polsce tona 
rosyjskiego nawozu zwiększa 
pulę pieniędzy w dyspozycji 
Rosjan, którą mogą przeznaczać 
na dotowanie produkcji rolnej 
w Rosji. Mówiąc wprost, polski 
rolnik staje się częścią systemu 
dotującego i budującego siłę 
rolnictwa rosyjskiego – mówi Piotr 
Zarosiński, dyrektor korporacyjny 
Handlu Nawozami w Grupie Azoty FO
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Grupa Azoty 
produkuje rocznie  
ok. 3,5 mln t nawozów 
rocznie na polski 
rynek. Wraz z innymi 
polskimi producentami 
na nasz rynek trafia 
ok. 4,5 mln t. Import 
nawozów wynosi  
ok. 1,5 mln t nawozów.

{ Dotując pośrednio rosyjskich farmerów  
za kilka lat polski rolnik może nie mieć  
gdzie sprzedać swojej pszenicy.


