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SUNUMUN AMACI

Plastik Hammaddelerde en büyük ithalatçı konumundaki Çin’de, özellikle bu sene 
haziran ayı itibariyle çok sayıda yeni petrokimya tesisinin devreye girişiyle arz 
fazlası oluşacağı görülmektedir. Ayrıca Çin resmi tatili dönüşü ( yeni döndüler) 
Çin’li alıcılar fiyatlara direnç göstermekte, alımlarını yavaşlatmış durumdadır. Bu 
çerçevenin daha net görünmesi amacıyla PP ve PE örnekleri baz alınarak bu 
sunum oluşturulmuştur.



PETROKİMYA ‘DA NE OLDU NELER OLACAK
ÖRNEK : POLİETİLEN

* 2020 yılı başında Pazar analistleri , devreye girecek kapasitelerle piyasanın 
Polietilene boğulacağını ve pazarın bir alıcı pazarı olacağını dile getiriyorlardı.

* 2020 yılında, ağırlık olarak Çin’de olmak üzere, 8 milyon ton yeni polietilen 
kapasitesinin devreye gireceği bekleniyordu. 2020 yılında PE talebinin ise ekstra 4 
milyon ton artacağı hesaplanıyordu.

* Pandemi başlandığında bu arz bolluğu senaryosuna bir de talebin özellikle 
dayanıklı mallar başta olmak üzere daha da daralacağı beklentisi eklenince, 
fiyatların dip seviyeleri göreceği konuşulmaya başlandı.
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* Ancak özellikle 2020 son çeyrekte, Opec benzeri kartel yapıdaki petrokimya 
tesisleri ardı ardına kapanışlar/üretim kısıntıları açıklamaya başladılar ve arz 
birden inanılmayacak ölçüde azalmaya başladı.

* 2020 yılında sonu PE üretim kapasitesi 6,4 milyon ton/yıl daha arttı. Toplamda 
kapasite 126,4 milyon tona ulaştı. 2020 sonunda dünya talebi ise 109.2 milyon 
ton’da kaldı.

* Sonuçta ne olan fiyatları yukarı çeken çeşitli sebeplerle yapılan üretim kısıntıları 
olduğu bu tablodan açık görünmektedir.
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TALEBİN ÇOK ÜZERİNDE YENİ KAPASİTE ARTIŞLARI 
2022 ve 2023’ DE DEVAM EDECEK 

*Talebin iki katını aşkın kapasite artışları 2022 ve 2023’de de devam edecek ve 
tahminen 2019 yılındaki 8.8 milyon ton/yıl fazla kapasite 2023 yılında minimum 
26.5 milyon ton/yıl olacaktır.

*2024 yılına kadar fiyatların düşük seyretmesi beklenmektedir . En büyük fiyat 
düşüşleri ve kapasite fazlası HDPE’de olacaktır.

KARTEL YAPILARIN BU KADAR KAPASİTE FAZLALIĞINDA !

*Tüm bu kapasite artışları sebebiyle 2021 ikinci yarı ve 2022 yılında fiyatların 
düşmesi kaçınılmaz olacak bu düşük fiyat süreci 2024 yılına kadar sürecek
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KARTEL YAPILAR BU ARZ FAZLASIYLA DİSİPLİNİ KORUYAMAYACAKLAR!

*Tüm bu kapasite artışları sebebiyle 2021 ikinci yarı ve 2022 yılında fiyatların 
düşmesi kaçınılmaz olacak bu düşük fiyat süreci 2024 yılına kadar sürecek
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• Çin’in 2020 yılı sonu PP talebi 32.9 milyon ton/yıl olarak gerçekleşti.
• ÇİN 2020 yılında net global PP ithalatçıları arasında %43’lük pay ile birinci 

sıradaydı. 
• Çin’in lokal PP üretim kapasitesi yeni eklenecek Petrokimya kapasiteleriyle 

2021 yılında %15 daha artacaktır.
• Çin’de devreye giren yeni Petrokimya kapasitelerden kaynaklanmak üzere 2021 

yılında Çin’in PP ithalatı bir önceki yıla göre %53 düşerek , 2020 yılındaki 6,6 
ton yerine 3,1 milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
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• 2020 Çin Komünist Partisinin 100. kuruluş yıldönümü olması sebebiyle 
siyaseten önemli bir sene .

• Çin’de geleneksel olarak şirketler devlet stratejilerine uygun hareket 
ettiklerinden, kartel yapıda organizasyonlar çok yaygın değil. 

• Özellikle 2021 yılında yukarıda belirtilen sebeplerden Petrokimya Şirketlerinin 
üretimlerini kısacak herhangi bir organizasyon yapmaları mümkün 
görünmüyor.
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