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CODE ROOD voor grondstoffen voor verpakkingsfolies

Beste relatie,

Eerder hebben we u al geïnformeerd over de nijpende situatie op de kunststof 
grondstoffenmarkt. Door onderstaande factoren zijn kunststoffen schaars, aanzienlijk 
duurder en  beperkter leverbaar geworden. 

Enkele feiten:
Levertijden voor polyolefinen grondstoffen kunnen oplopen tot 12 weken, beschikbare 
volumes zijn beperkt tot soms wel 50% van gevraagde hoeveelheid. Prijzen en geldigheid 
worden niet meer gegarandeerd maar bepaald door het moment van vraag en 
beschikbaarheid (dagprijzen).

Belangrijkste oorzaken van de grondstoffencrises: 
• Beperkt aanbod van nafta (en etheen) vanwege lagere olieproductie als gevolg van 

lagere olie-consumptie (Covid) en de uitzonderlijk lage olieprijzen eerder in 2020; 
• Afgeschaalde productie (en gepland onderhoud) bij polymeerproducenten als gevolg 

van enerzijds het lagere aanbod en anderzijds de lagere algemene vraag;
• Onverwachte problemen (zoals bij opstart na onderhoud) op een aantal locaties;
• Productieverstoringen bij petrochemische fabrieken in de Verenigde Staten (Texas, 

USA) door extreem winterweer;
• Logistieke verstoringen als gevolg van de wereldwijde Covid-situatie;
• Beperkte import in EU als gevolg van arbitrage door exporteurs in bijvoorbeeld de VS 

en Rusland.

Dit zal ook gevolgen voor uw bestellingen, levertijden en prijzen gaan hebben. We willen u 
daarom nogmaals dringend verzoeken uw bestellingen, forecast en voorraden nogmaals 
goed te bekijken en adviseren een voorschot op deze situatie te nemen en voor langere 
periodes orders te plaatsen. Materiaalreserveringen worden door deze situatie op de 
markt nagenoeg niet geaccepteerd. Vanzelfsprekend doen wij er alles aan om de 
gevolgen van deze situatie te minimaliseren, maar helaas hebben we op de meeste 
factoren zelf geen invloed.

Mochten er nog vragen zijn aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Met vriendelijke groet,
Team Packaging Partners




