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Višja rast uvoza pred 
izvozom blaga se 

odraža v zmanjšanju 
zunanjetrgovinskega 

presežka pri blagu

Nižja blagovna menjava pod vplivom mednarodnega ohlajanja  

Rast mednarodne menjave blaga med Slovenijo in 
tujino se bo v 2020 umirila. Po naši oceni lahko priča-
kujemo 3 % rast izvoza in 3,6 % rast uvoza. Nižja rast 
je povezana z umirjanjem izvoznih naročil, povečano 
negotovostjo v mednarodnem okolju in poslabšanjem 
pričakovanj podjetij. V prvih devetih mesecih 2019 se 
je rast izvoza blaga okrepila na 9,6 % (do avgusta še 
8,9 %), uvoza pa za 11,8 % (do avgusta še 11,3 %). K 

rasti blagovne menjave so najbolj prispevali farma-
cevtski izdelki, ki sicer pretežno ne predstavljajo 
izdelkov, ki so narejeni v Sloveniji, sledijo na1a in 
električna energija. Višja rast uvoza od izvoza blaga se 
odraža v zmanjšanju zunanjetrgovinskega presežka. 
Presežek v trgovini s storitvami je bil večji kot leto 
prej, ker se je izvoz - zlasti gradbenih storitev - povečal 
hitreje kot uvoz.Pripravila: Analitika GZS

Podjetja ostajajo zmerno 
optimistična
Kljub ohlajanju, ki ga opažajo, podjetja izvajajo številne ukrepe za 
izboljšanje poslovanja.  
Darja Kocbek

»Vsekakor opažamo ohlajenje gospodarstva. Slednje 
še posebej drži za podjetja, ki so izvozno naravnana 
na naše tradicionalne trge, Nemčijo in Italijo. Vse od 
leta 2017 naprej upada tudi število izdanih gradbenih 
dovoljenj, kar dolgoročno za gradbeništvo ne pomeni 
nič dobrega. Kljub temu pa ostajamo zmerno optimi-
stični za naslednje leto in upamo, da bo ta nihanja in 
ohlajanje uravnotežila tudi država z infrastrukturnimi 
projekti,« pravi Kristian Ravnič, član uprave družbe 
Pomgrad.

Močan lasten razvoj prinaša uspeh

»Področje farmacije je v primerjavi z drugimi pano-
gami morda nekoliko specifično. Dejstvo je, da je 
farmacevtska dejavnost, tudi generična, izjemno 
konkurenčna. Deluje v okolju, ki se spreminja tako 
v geografskem smislu kot na indikacijskih področjih 
zdravljenja, pa tudi na področju novih tehnologij. Kot 
kažejo napovedi, bo poraba generičnih zdravil vse 
večja, tako na razvitih kot manj razvitih trgih,« so nam 
povedali v službi za odnose z javnostmi v Krki. Razlogi 
za to so po njihovih besedah med drugim rast števila 
prebivalcev, staranje pa tudi višji standard in večja 
dostopnost zdravil. Pričakovana srednjeročna rast 
generičnih trgov do leta 2022 je 4,8-odstotna. »V Krki 
se zavedamo, da bomo uspešni le z močnim lastnim 
razvojem, s katerim zagotavljamo nove izdelke, fleksi-
bilno proizvodnjo in učinkovito marketinško-prodajno 
mrežo,« so še pristavili.

V 2020 pričakujejo preobrat

»V zadnjem letu smo in še bomo izvajali številne 
ukrepe za izboljšanje poslovanja, hkrati tudi preobli-
kujemo družbo, kar že daje pozitivne rezultate, zato 
v letu 2020 pričakujemo preobrat v poslovanju, 
ustvariti moramo dobiček,« je povedal glavni direktor 
Gorenja Lan Lin. V 2020 načrtujejo obsežna vlaganja 
v razvoj novih izdelkov, kot tudi v posodobitve v proi-
zvodnji. »Še naprej si bomo prizadevali za izboljšanje 
učinkovitosti, kar je glavni pogoj tako za uspešnost 
in dobičkonosnost podjetja kot za nadaljnje naložbe, 
med njimi je tudi nova tovarna TV aparatov v Velenju,« 
še pristavlja Lan Lin. gg

Preoblikovanje 
družbe že daje 

pozitivne rezultate, 
pravijo v Gorenju.
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