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Z nišnimi izdelki  
na jeklarski trg
Na zahtevnem jeklarskem trgu, kjer vladajo nizke cene in močna 
kitajska konkurenca, bodo lahko preživeli le nišni proizvajalci, ki 
ustvarjajo visoko dodano vrednost.
Samo Kranjec

Svetovni trg jekla opredeljujejo nadvlada Kitajske, 
ki svoj tržni delež stalno povečuje, zelo nizke cene 
železove rude, ki je sicer februarja zrasla, in tudi 
napoved EU, da bo uvedla 13-odstotno carino na uvoz 
kitajskega jekla ter s tem zaščitila delovna mesta v 
evropski jeklarski industriji. Kako bo to vplivalo na 
slovenske jeklarje?

Marjana Drolc, direktorica nabave v skupini SIJ, 
pravi, da gibanje cen železove rude narekuje tudi 
smer gibanja cene jeklenemu odpadku, ki je njihova 
glavna surovina. Tako železova ruda kot jekleni od-
padek sta podvržena splošnemu gibanju cen surovin, 
ki so na dolgoletnem dnu. Trenutni dvig cen železove 
rude je povzročil povečano povpraševanje po 
jeklenem odpadku v Turčiji, kar posledično pomeni 
pritisk na dvig njegovih cen in tudi cen jekla.

Povečanje prodaje na Kitajsko
V zvezi s Kitajsko Drolčeva pravi, da resda že več let 
velja za največjo proizvajalko jekla na svetu, vendar 
nadaljuje s povečanjem ponudbe na svetovnih trgih s 
poceni materialom za množične segmente. Obenem 
pa uvaža jeklarske izdelke »premium« segmenta, kjer 
domačih proizvajalcev ni, ali pa ne morejo zagoto-
viti ustrezne kakovosti. Slednje še posebej velja za 
zahtevne aplikacije, kjer so tolerance nizke, denimo 
pri debeli in specialno debeli pločevini, visoko-legira-
nih orodnih jeklih in zlitinah. »Gre za ravno tiste nišne 

trge, kjer skupina SIJ velja za enega vodilnih evropskih 
in svetovnih proizvajalcev in tudi povečuje svojo pri-
sotnost na kitajskem trgu,« še pravi Drolčeva.

Ustaviti je treba kitajski damping
Podobno razmišlja tudi Marjan Mačkošek, glavni 
direktor družbe Štore-Steel. Zaradi cen vhodnih 
surovin, ki so pod razumno mejo, so tudi prodajne 
cene izdelkov prišle v območje, ko uspešno poslova-
nje ni več mogoče. Na to dodatno vpliva poplava jekla 
iz Kitajske po nenormalno nizki ceni. Gre za klasičen 
damping, pravi Mačkošek. EU bi se na to morala odzi-
vati hitreje, da zaščiti svoje proizvajalce jekla. Manjši 
nišni proizvajalci jekla so sicer manj na udaru, vendar 
kljub temu močno občutijo takšno dogajanje na trgu, 
ki se že odraža v slabših poslovnih rezultatih.

Sogovornik je prepričan, da se bo upadanje cen 
surovin in s tem jekla ustavilo in se bodo cene počasi 
obrnile navzgor, kar se bo zgodilo najkasneje v drugi 
polovici leta. Do takrat pa se bo kar nekaj proizvod-
nih zmogljivosti v EU zaprlo, predvsem tistih, kjer v 
preteklosti niso vlagali v posodobitev. gg Povpraševanje v 

Turčiji je ustvarilo 
pritisk na dvig cen 
jeklenega odpadka in 
jekla.

Cene železove rude so februarja dosegle 50 USD na tono, kar je pomemben po-
rast z decembrskega dna. Glavna rudarska podjetja so napovedala nižji izkop v 
letošnjem letu. Po podatkih Svetovnega železarskega združenja je bila januarja 
svetovna proizvodnja jekla medletno nižja za 7 %, od tega na Kitajskem za 
7,8 %. EU je januarja sporočila, da bo uvedla 13-odstotno carino na uvoz 
kitajskega jekla ter tako zaščitila delovna mesta v evropski jeklarski industriji. 
Kitajska namreč proizvede polovico svetovnega jekla, več kot ZDA, EU, Rusija 
in Japonska skupaj, in naj bi zaradi manjšega investicijskega povpraševanja 
proizvodne količine izvažala na tuje trge. EU naj bi v zadnjih letih izgubila kar 
40.000 delovnih mest v jeklarski industriji. Samo v Združenem kraljestvu so 
kitajski proizvajalci v štirih letih pridobili 45 % tržnega deleža.  
Pripravila: Analitika GZS

13 %  
carina na uvoz 

kitajskega jekla v EU

45 %  
tržni delež so 

kitajski proizvajalci 
v 4 letih pridobili 

v Združenem 
kraljestvu.

Marjan Mačkošek, 
glavni direktor Štore-
Steel

»Kitajci na 
evropskem trgu 
izvajajo damping, EU 
pa se na to prepočasi 
odziva.«  
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