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V Siju so za STA pojasnili, da je v prvi polovici minulega leta izvoz v ZDA predstavljal deset odstotkov
njihovega celotnega, s specialnimi in orodnimi jekli ter nerjavno debelo pločevino pa je skupina na
ameriškem trgu ustvarila za več kot 30 milijonov evrov prihodkov.
Na Trumpovo napoved so se tako med drugim odzvali z oblikovanjem projektne skupine strokovnjakov, ki že
izvaja različne aktivnosti, da bi morebitna uvedba carin čim manj vplivala na uspešnost poslovanja skupine.
"Medtem ko čakamo na uradno potrditev ukrepov in podrobnejše informacije o njihovem obsegu,
pripravljamo scenarije za obvladovanje potencialnih tveganj. Tesno sodelujemo z uradnimi institucijami tako
na ravni Slovenije kot tudi EU, v prihodnjih dneh pa se bomo obrnili tudi na pristojne ameriške organe v
Sloveniji in ZDA," so pojasnili.
Napovedali so, da bodo potencialni upad prodaje v ZDA kot specializirani nišni igralec nadomestili z
ustvarjanjem novih tržnih poti in s pospeševanjem prodaje na trgih, kjer so že uveljavljen dobavitelj. "Poleg
tega v skupini Sij veliko vlagamo v razvoj novih vrst jekla, ki imajo zaradi izjemnih lastnosti veliko dodano
vrednost. S tem dosegamo tudi višje cene, ki ublažijo negativne posledice," so dodali.
V jeklarskem podjetju Štore Steel so pojasnili, da ZDA zanje ne predstavljajo pomembnejšega tržišča, zato
jih napovedane carine ne bi neposredno prizadele. "Nas in vse druge evropske jeklarje pa lahko
prizadenejo posredni učinki, saj bodo proizvajalci iz tretjih držav poskušali jeklo, ki ga ne bodo prodali na
ameriškem trgu, prodati v EU," so poudarili. Kot so pojasnili, gre za 36 milijonov ton potencialne presežne
proizvodnje jekla, med katerim je tudi njihov proizvodni program.
Svetovna jeklarska industrija ima po njihovih navedbah več sto milijonov ton preseženih kapacitet, zato v tem
primeru pričakujejo širši razmah nepoštenih tržnih praks, kot so cenovni dumping in državne subvencije.
Pomembnejši trg so ZDA za predelovalca aluminija Impol, ki tam ustvari 1,5 odstotka prodaje, kar
predstavlja dobrih deset milijonov evrov. Kot so poudarili v družbi, so na ameriškem trgu prisotni že od 90.
let prejšnjega stoletja, v New Yorku imajo tudi svoje podjetje IAC, ki se ukvarja s prodajo njihovih izdelkov na
trgih Severne in Južne Amerike.
"Naš interes je, da ta trg razvijamo tudi v prihodnje, vendar pa izpad prodaje za nas ne bi bil poguben," so
ocenili in dodali, da so kot izvozno naravnano podjetje kljub vsemu odvisni od svetovnih gospodarskih
razmer.
Proizvajalec aluminija Talum medtem v ZDA ne izvaža, zato carine na aluminij na njihovo poslovanje po
njihovih ocenah neposredno ne bodo vplivale. Poudarjajo pa, da takšne poteze niso dobre za svetovno
gospodarstvo, saj lahko njihove posledice vodijo v svetovno trgovinsko vojno in gospodarsko krizo.
"Ta ukrep bo tudi spodbudil Evropsko komisijo, da sprejme povračilne ukrepe po pravilih Svetovne
trgovinske organizacije zaradi uravnoteženja situacije in zaščite svojega gospodarstva," menijo v družbi.
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