
glas gospodarstva, september 2017 39

Elektroindustrija

Krepitev evra  
ne bo vplivala na investicije
Najsodobnejša linija za izdelavo kondenzatorskih filtrov in najnovejši 
pametni števci. To sta le dva produkta, ki bosta rezultat načrtovanih 
investicij v elektroindustriji.
Polona Movrin

V elektroindustriji vlada optimizem. V podjetjih 
napovedujejo nove investicije in nadaljevanje ugodnih 
poslovnih razmer kljub krepitvi evra in dražitvi 
surovin.

Letos 8 milijonov evrov za investicije

Iskra intenzivno investira v vseh svojih proizvodnih 
enotah. V Semiču načrtujejo eno svojih največjih 
investicij v bližnji prihodnosti. »Načrtujemo izgradnjo 
nove najsodobnejše linije za izdelavo kondenzator-
skih filtrov, ki bo omogočila izdelavo večjih količin 
in optimiziran delovni proces ter še višjo kakovost.« 
V posodobitve investirajo tudi v tovarni baterij v 
Šentvidu pri Stični, v Otočah posodabljajo laboratorij 
in lakirnico, podobno velja za  enoto v Kranju.

»Vse investicije so namenjene odpravljanju ozkih 
grl v proizvodnih procesih in s tem posledično pove-
čanju proizvodnih zmogljivosti ter hkrati zviševanju 
kakovosti naših izdelkov,« pravijo v Iskri.

Ne glede na to, da se evro krepi in se surovine 
dražijo, to ne bo vplivalo na njihove investicijske 
načrte. »Našo valutno bilanco imamo v največji meri 
zavarovano preko naravne valutne zaščite, torej z 
usklajevanjem nabave in prodaje v isti valuti, v evrih. 

Tam, kjer taka naravna zaščita ni mogoča, se poslužu-
jemo izvedenih finančnih instrumentov.« 

Pričakujejo, da bo Iskra letos povečala prihodke za 
15 odstotkov, za investicije pa namenila 8 milijonov 
evrov, kar je precej nad amortizacijo. »Zelo intenzivni 
investicijski ciklus bomo nadaljevali tudi v letu 2018,« 
napovedujejo v Iskri.

V desetih letih 210 milijonov evrov za investicije

V Hidrii so v zadnjih petih letih za investicije v razvoj 
in visokotehnološko opremo namenili okoli 100 mili-
jonov evrov lastnih sredstev. »V prihodnjih petih letih 
jih bomo še dobrih 110 milijonov evrov. Skupaj torej 
več kot 210 milijonov evrov v obdobju 2012–2021. 
Pozornost bomo v korporaciji tudi v prihodnjih petih 
letih namenjali razvoju novih, inovativnih izdelkov 
ter krepitvi kadrov in vodilnih globalnih pozicij 
v svojih segmentih. Tudi letos bomo intenzivno 
vlagali - v razvoj več kot 10 milijonov evrov in v nove 

V Iskri veliko vlagajo v digitalizacijo proizvodnje.
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Iskanje usposobljenih kadrov

»Trenutno je naša največja  težava, kako pridobiti 
dodatne usposobljene in zanesljive  sodelavce. To 
velja tako za proizvodnjo kot tudi v tehnično-teh-
nološko-razvojnem segmentu, da bi lahko izpolnili 
vsa naročila, ki jih dobivamo od naših kupcev,« 
pravijo v Iskri.

Tudi v ebm-papst Slovenija d.o.o. bodo v razvoj-
nem oddelku potrebovali okrepitve, obstaja pa 
nevarnost da bo v primeru potreb težko pridobiti 
pravi kader. »Predvsem zaradi tega, ker jih ne 
moremo primerno nagraditi, če hočemo ostati 
cenovno konkurenčni,« pravi generalni direktor 
Jošt Rupnik.

Podjetja v 
elektroindustriji 
pospešeno vlagajo 
v avtomatizacijo 
proizvodnje in nove 
produkte.
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visokotehnološke kapacitete več kot 15 milijonov 
evrov lastnih sredstev,« pojasnjujejo v Hidrii.

S porastom elektromobilnosti pričakujejo večje 
povpraševanje po njihovih inovativnih izdelkih in 
rešitvah na področju visokozmogljivih elektromotor-
jev. Te se že zdaj uporablja v najnovejših elektro in 
hibridnih vozilih, so pa tudi sestavni del HVAC rešitev 
na področju gretja, ventilacije, klimatizacije in ročnih 
orodij. 

»Zaradi pozitivnih gospodarskih gibanj in številnih 
v preteklosti podpisanih pogodb z našimi ključnimi 
kupci, katerih izvedbo začenjamo prav letošnje in 
naslednje leto, si v Hidrii obetamo rast, višjo od splo-
šne na trgu," so zadovoljni v podjetju.

Trend: povečevanje investicij

»Letos smo izpeljali investicijo v avtomatsko sestavo 
radialnih ventilatorjev in nekaj manjših projektov. Za 
vse nas je pomembna tudi investicija v klimatizacijo 

ene od hal, ki pomeni bistveno izboljšanje delovnih 
pogojev v proizvodnji,« pa glede preteklih investicij 
pravijo v podjetju ebm-papst Slovenija.

Krepitev evra sicer vpliva na finančne rezultate, 
vendar kot pravijo, ne toliko, da bi to vplivalo na odlo-
čitve glede nadaljnjih investicij. 

»Vlagamo v industrializacijo novih produktov in 
povečevanje kapacitet za obstoječe. Nadaljujemo z 
izboljševanjem delovnih pogojev v proizvodnji in tudi 
v upravni stavbi, s poudarkom na energetski sanaciji.« 

Glede prihodnosti v panogi so precej optimistični: 
»Seveda ima v panogi vsako podjetje svojo zgodbo in 
svoje cikluse, verjetno pa gre trend v smeri izboljševa-
nja stanja, to je povečevanja investicij.«

Investicije v pametno merjenje v polnem teku

V Iskraemeco so v zadnjih letih prevetrili proizvo-
dne procese in vpeljali nove, tam kjer je bilo treba. 
»Zadnja leta v proizvodni proces vpeljujemo vitko 
proizvodnjo, izvedli pa smo tudi večje število investicij 
v računalniško podprto proizvodnjo, vse z namenom 
optimizacije proizvodnega procesa. Avtomatske linije 
za proizvodnjo najnovejših pametnih števcev nam 
omogočajo zviševati fleksibilnost celotne proizvo-
dne verige. Uvedli smo tudi že kar nekaj sistemov, ki 
izboljšujejo pregled in proces sledljivosti materiala in 
samih izdelkov.«

Njihove investicije so v veliki meri povezane s 
projekti, v katere se vključujejo. Te morajo v vsakem 
primeru, ne glede na razmere na trgu, dokončati.  

»Projekti pametnega merjenja so v tem trenutku v 
Evropi v polnem razmahu. Gre za specifično indu-
strijo, kjer so projekti zelo obsežni in dolgoročne 
narave. Pričakujemo, da se bodo investicije v skladu s 
tem povečevale.«

Iskraemeco se tako v zadnjih letih pospešeno 
razvija iz proizvajalca števcev električne energije v 

V Hidrii si obetajo rast, ki bo višja od splošne na trgu.
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ETI je z razvojem tehnologije za izdelavo in obdelavo termostatskih elementov 

kandidat za nacionalno priznanje za inovacijo.

Iskraemeco je s platformo pametnega električnega 

števca kandidat za nacionalno priznanje za inovacijo.
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Čeprav bo krepitev 
evra vplivala 
na finančni 

položaj podjetij v 
elektroindustriji, 

za zdaj ne 
napovedujejo vpliva 

na investicije.
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