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Papir – panoga se sooča z velikimi izzivi

zaposluje 
180.000 ljudi v 

EU

Letni 
promet 95 

milijard EUR

Prispeva 21 
milijard EUR 

v EU GDP

Podatki veljajo za EU v letu 2021



Papir – panoga se sooča z velikimi izzivi

dvig cen 
energentov

višji 
življenjski 

stroški

težave v 
dobavnih 
verigah

ohlajanje 
gospodarstva

vse višja 
inflacija

negotove 
razmere

PADEC 
POVPRAŠEVANJ



Papir – panoga se sooča z velikimi izzivi

ENERGETSKA KRIZA

CENE NOVEGA 
PAPIRJA

NEPREDVIDLJIVA 
SITUACIJA S 

KEMIKALIJAMI

VISOKE ZALOGE 
NOVEGA PAPIRJA

VISOKE ZALOGE 
SUROVIN



Papir – uporaba odpadnega papirja v Evropi

TOKOVI ODPADNEGA PAPIRJA V LETU 2021 (v mio t)



Papir - uporaba odpadnega papirja v Evropi

UVOZ ODPADNEGA PAPIRJA V NEMČIJO (v mio t)
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Papir - uporaba odpadnega papirja v Evropi

PROIZVODNJA PAPIRJA - PO VRSTAH



Papir - uporaba odpadnega papirja v Evropi

PORABA SUROVIN V PROIZVODNJI PAPIRJA - PO VRSTAH



Papir - uporaba odpadnega papirja v Evropi

UPORABA ODPADNEGA PAPIRJA V PROIZVODNJI PAPIRJA - PO VRSTAH



Papir - tržna situacija v Evropi

POTROŠNIKI

Prestrašeni in 
negotovi glede 
prihodnosti

POTROŠNIKI

Zmanjšali so 
svojo potrošnjo

SPLETNA 
TRGOVINA

na najnižji ravni 
po 24 mesecih

MEŠAN PAPIR

Se trenutno 
prodaja kot 
gorivo za 
biomaso

NEMČIJA

številni 
proizvajalci 
papirja zaradi 
visokih cen 
energije ustavili 
proizvodnjo

SLOVENIJA

Papirnica 
Količevo 
ustavila 1 od 2 
strojev in 
odpušča 110 
delavcev
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EMBALAŽA GRAFIČNI TISSUE SPECIALNI

papirnica deluje ustavljena proizvodnja



Papir - tržna situacija v Ameriki

Šibko povpraševanje, visoke zaloge v papirnicah in izpadi proizvodnje v večjih tovarnah papirja 
in kartona v ZDA, so v oktobru znova znižali cene odpadnega kartona v ZDA na nivo 35 do 45 
USD/tono. 

To je že tretji zaporedni mesec, ko so se cene odpadnega kartona znižale. V treh mesecih so 
cene padle za 88 USD/tono ali 70 % od julija.

Tudi cene mešanega papirja so oktobra močno padle, celo na 0 USD/tono, odpadni papir se 
odlaga na odlagališčih. 

Prodajalci na Vzhodu in Srednjem zahodu, ki so običajno plačani za svoj mešani papir, plačujejo, 
da iz svojih obratov spravijo mešani papir.

Indija, ki sicer redno kupuje na vzhodni obali ZDA, prvi teden oktobra ni kupovala. Po nižjih 
cenah so kupovale države JV Azije (Tajvan, Tajska, Vietnam, Malezija, Indonezija), med 30 do 35 
USD/tono.

Prvi teden v oktobru je bil v ZDA kaotičen in najslabši, kar so jih videli. 30.9. je Florido prizadel 
orkan in na tisoče ton kartona je končalo na odlagališčih.

Vse večje tovarne kartona beležijo v oktobru zastoje zaradi slabega povpraševanja. Papirnice 
enostavno ne odkupujejo odpadnega kartona.

Cene deinkinga in vseh boljših vrst so trenutno nespremenjene.



Papir - tržna situacija v Aziji

Ker je evropski uvoz kartona veliko cenejši od lokalno zbranega v JV Aziji (Indonezija, Tajska in 
Vietnam), je Indija povečala nakupe evropskih količin.

Na Kitajskem trgu embalaže ni znakov okrevanja. Indijski in Tajvanski prodajalci ponujajo 
Kitajski reciklirano celulozo že za 310 USD/tono, vendar Kitajci še vedno niso zainteresirani.

Zaradi velikih količin kartona, ki so na voljo za izvoz iz Evrope in ZDA na azijski trg, so se cene 
kartona znižale na nove nizke vrednosti. 

V septembru smo izvažali v Indijo po ceni 70 do 75 €/t, v oktobru je cena padla na 30 do 45 
€/t. 



Papir – gibanje cen

MIN. VREDNOST
1.11 - 03/20 - 81,66 €
1.04 - 03/20 - 27,94 €

MAX. VREDNOST
1.11 - 08/22 - 303,33 €
1.04 - 08/22 - 224,22 €

VREDNOST 18/10/22
1.11 - 10/22 - 231,82 €
1.04 - 10/22 - 95,60 €



Papir – gibanje cen

ODKUPNE CENE PAPIRJA V NEMČIJI – OKTOBER 2022 (€/t)
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Papir - obeti za prihodnost

Papirnice zahtevajo vedno bolj čiste materiale.

Odpadnega papirja je na trgu manj kot je predelovalnih kapacitet – a trenutno več kot ga papirnice 
potrebujejo.

Papirnice znižujejo stroške in vzpostavljajo direktne nabavne vire.

Zbiralci moramo zagotoviti čiste materiale!



Papir - obeti za prihodnost

SLABŠE VRSTE 

ocena, da smo 
dosegli dno

BOLJŠE VRSTE

v prihodnjih 
mesecih se obeta 
večji padec cen 
pri revijah, 
časopisih in 
pisarniškem 
papirju.

PRVA POLOVICA 
2023

težka situacija –
ni mogoče 
izključiti 
negativnih cen 
in odlaganja ali 
celo sežiganja 
odpadnega 
papirja

DRUGA 
POLOVICA 2023

okrevanje

2024

večja potrošnja, 
večje 
povpraševanje 
po odpadnih 
materialih. 
Spletne 
trgovine, kot sta 
Amazon in 
Zalando, se 
bodo kmalu 
vrnile, z njima 
pa tudi 
povpraševanje 
po papirni 
embalaži -
papirnice bodo 
rasle ☺



Plastika – tržna situacija

Cene vseh vrst plastik padajo od junija dalje (PET iz 1.500 € na 300 €)

Energetska kriza je močno prizadela tudi sektor plastike

Predelovalci ne sprejemajo več materiala, zmanjšali so proizvodnjo ali ne obratujejo

Skrajšan delovni čas

Več kot 50 odstotkov preklicanih naročil 

Predelovalci imajo polne zaloge vhodnega in izhodnega materiala

Cene primarnih oz. virgin materialov so precej padle



Plastika – gibanje cen

LDPE FOLIJA PROZORNA

MIN. VREDNOST
03/20 - 100 €

MAX. VREDNOST
05/22 - 500 €

VREDNOST 09/22
09/22 310 €



Plastika – gibanje cen

HDPE VOTLA EMBALAŽA

MIN. VREDNOST
05/20 - 50 €

MAX. VREDNOST
06/22 - 350 €

VREDNOST 09/22
09/22 200 €



Les – tržna situacija

Redkokdaj je bilo stanje na trgu odpadnega lesa tako negotovo

Še maja in junija je bil trg relativno stabilen

Zaradi plinske krize so se razmere zaostrile

Primanjkuje lesa za zimske zaloge

Ves material gre skoraj naravnost v kotle

Povpraševanje je izredno močno, kar dviguje cene

Na trg prihajajo nove elektrarne na biomaso



Les – gibanje cen

NEOBDELAN ODPADNI LES

MIN. VREDNOST
01/20 - -25 €

MAX. VREDNOST
01/22 - 25 €

VREDNOST 07/22
07/22 25 €



Steklo – tržna situacija

V letu 2021 najvišja rast proizvodnje steklene embalaže za hrano in pijačo doslej. 

Sektor okreva po padcu leta 2020. 

Od leta 2012 se je proizvodnja embalažnega stekla povečala za 18,6 %

Obeta se nadaljnja rast celotnega sektorja.

Cene novega stekla so zrasle po poročilih nekaterih kupcev tudi za 100 % in več.

Cene odpadnega embalažnega oz. komunalnega stekla se gibajo med 15 in 30 €.

Cene odpadnega ravnega stekla se gibajo med 30 in 50 €.

Tudi cene odpadnega stekla rastejo, kje se bodo ustavile, pa je odvisno od cen energentov. 



Lep dan 

☺

Goran Ambrožoktober 2022


