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Rast

Evroobmočje v dobri 
kondiciji kljub nižjim 
rastem.

Nižja dinamika rasti v območju evra

V mednarodnem okolju se povečujejo negotovosti, 
kar se že izkazuje z umiritvijo gospodarske in izvo-
zne aktivnosti v območju evra. Gospodarstvo se 
še naprej krepi, a z nižjimi rastmi kot v 2017. Bruto 
domači proizvod se je v prvem četrtletju 2018 na letni 
ravni povečal za 2,5 %. Tudi najnovejši kompozitni 
PMI indeks, ki meri stopnjo ekspanzije gospodarske 
aktivnosti, kaže podobno sliko. Slednji je v maju letos 

znašal 54,1 točke, kar je za točko manj kot mesec 
prej. Kljub temu indeks beleži rast (vrednost nad 50 
točk) že 59 mesecev zapored. Nemški kompozitni PMI 
indeks je v maju znašal 53,4 i. t. (53,1 aprila) in je na 
najnižji točki zadnjih 20 mesecev. PMI Španije je bil 
maja na najvišji točki v zadnjih 3 mesecih (55,9 točk), 
indeks Italije pa je nespremenjen (52,9 točk).
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Za dobrih 

20
 odstotkov je višja 
prodaja v Revozu v 
primerjavi z lani.

Poslovni partnerji so previdni
Nekatera podjetja že čutijo nižjo dinamiko rasti. 
Nina Šprohar

Slovenski izdelki se tudi v letu 2018 precej dobro 
tržijo. V Revozu je povpraševanje po izdelkih (Renault 
Clio, Renault Twingo, Smart Forfour in Smart Forfour 
EV) zelo dobro. »Tovarna tudi letos nadaljuje z 
obratovanjem v treh polnih izmenah,« pravi Nevenka 
Bašek Zildžović iz Revoza. Peter Smole, direktor 
podjetja GKN Driveline, pravi, da je povpraševanje 
po njihovih izdelkih trenutno veliko, kar 12 odstotkov 
nad načrtovanim, in da so vse njihove zmogljivosti 
polno zasedene. »V primerjavi z lanskim letom bo 
letos prodaja višja za dobrih 20 odstotkov,« napove-
duje Smole.

Pametni števci povečujejo dobiček Iskraemeco
Iskraemeco je eden izmed vodilnih ponudnikov 
rešitev pametnega merjenja na globalni ravni. 
»Povpraševanje po storitvah, ki jih nudimo, v 
trenutnem poslovnem okolju narašča,« pravi Nataša 
Hartman. »Trenutno se po vsej Evropi odvijajo obse-
žnejši projekti pametnega merjenja, zato morajo 
elektrodistribucije v evropskih državah do leta 2020 
zamenjati 80 odstotkov obstoječih števcev električne 
energije s pametnimi števci,« pojasni. 
      V podjetju Elvez, ki proizvaja dele za avtomobilsko, 
elektro in strojno industrijo, pa kakšne velike razlike v 
povpraševanju v primerjavi z lanskim letom ne vidijo. 
»Povprašujejo tako obstoječi kot novi kupci, in sicer 
tako na področju brizganja in metalizacije plastike ter 
tudi na kabelski konfekciji. Obseg povpraševanj pa je 
tekom prvega polletja konstanten,« pravijo.

Pri Domelu upad na področju široke potrošnje
Matjaž Čemažar, predsednik uprave Domel Holding, 
pravi, da so v Domelu v prvih petih mesecih letošnjega 
leta realizirali 12 odstotkov več prihodkov kot v prvih 
petih mesecih preteklega leta, vendar so na področju 
široke potrošnje v zadnjem mesecu zabeležili upad 

naročil. »Ta upad je skladen z znižanjem indeksa 
zaupanja nemških potrošnikov,« pojasnjuje Čemažar. 
»Na področju naročil za avtomobilsko industrijo še ni 
čutiti sprememb, je pa med poslovnimi partnerji čutiti 
veliko previdnosti in pričakovanje, da se bo umirjanje 
rasti kmalu odrazilo tudi na zniževanju naročil,« še 
opozarja in dodaja, da novi projekti sicer tečejo skla-
dno z načrti. »Ti projekti so vezani na elektrifikacijo 
vozil, ki pa je umirjanje povpraševanja ne bo priza-
delo,« zaključi Čemažar. gg

»Med poslovnimi 
partnerji je čutiti 
pričakovanje, da se 
bo umirjanje rasti 
kmalu odrazilo na 
zniževanju naročil,« 
opozarja Matjaž 
Čemažar iz Domela.

Pripravila: Analitika GZS
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