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netrajnih 
proizvodov za 

široko porabo in 
proizvodov za 

investicije.

V 2020 pol manjša rast industrijske proizvodnje kot v 2019

Po zadnjih ocenah Consensus Economics naj bi se 
industrijska proizvodnja v Sloveniji okrepila tudi v 
letu 2020 (2,6 %), a manj kot v 2019 (4 %). Slovenska 
industrijska proizvodnja je bila v prvih devetih 
mesecih višja za 3,2 %. Po jesenski oceni Analitike 
GZS rasti v 2020 ne bo. Po vrsti tehnološke zahtev-
nosti se relativno predvsem krepi proizvodnja visoko 
tehnološko zahtevnih proizvodov (+9,9 %), kamor 

spada proizvodnja farmacevtskih ter računalniških 
in elektronskih izdelkov. Nekoliko nižjo rast beležita 
srednje in nizko tehnološka proizvodnja (+3,8 % in 2,8 
%). Najnižjo rast beležijo srednje visoko tehnološko 
zahtevne dejavnosti (+0,9 %). Izkoriščenost proi-
zvodnih zmogljivosti podjetij je bila v oktobru 2019 
83,3-odstotna, nekoliko manj kot v juliju 2019, a nad 
dolgoletnim povprečjem.Pripravila: Analitika GZS

Avtomobilska industrija se bo 
intenzivno prestrukturirala 
V avtomobilski in jeklarski industriji čutijo ohlajanje, v farmacevtski pa 
vse večjo rast povpraševanja.
Nina Šprohar

Prihodnost je elektrifikacija
V LTH Castings opažajo, da se v zadnjem obdobju trg 
umirja, kar čutijo v zmanjšanju naročil, hkrati pa se 
avtomobilska industrija intenzivno prestrukturira. 
Upad naročil na določenih segmentih je večji, pone-
kod manjši, nekje pa imajo celo povečana naročila. 
»V letošnjem letu imamo rekorden obseg pridoblje-
nih novih projektov z velikim poudarkom na novih 
konceptih pogonov. V prihodnjem letu pričakujemo 
manjši in prehodni upad v poslovanju, kasneje pa 
spet rast,« napovedujejo. V letošnjem letu so pridobili 
pomembna nova naročila na področju elektrifika-
cije vozil, področju, v katerem bodo tudi v prihodnje 
intenzivno vlagali v razvoj in pridobivanje poslov, saj 
je to po njihovem prihodnost avtomobilske industrije. 
Zaloge načrtujejo glede na dogovorjene posle in jih 
prilagajajo dinamiki proizvodnje. Rast stroškov, ki 
vključujejo tudi minimalno plačo, pa kontrolirajo s 
stalnim spremljanjem dogajanja na trgu in prilagaja-
njem poslovanja ter s skrbnim načrtovanjem stroškov, 
še dodajo.

»Če se bodo razmere v letu dni izboljšale, 
drastični ukrepi ne bodo potrebni«
V družbi SIJ Acroni so na ohlajanje v jeklarski indu-
striji dobro pripravljeni. »Če se bodo razmere v letu 
dni izboljšale, drastični ukrepi ne bodo potrebni. Če 
bo prišlo do dalj časa trajajočih in še bolj neugodnih 
razmer, pa bomo to reševali z zniževanjem stroškov,« 
napovedujejo. Tehnologija in zelo raznolik obseg 
programov jim omogočajo sprejemanje tudi različnih 
manjših naročil, s čimer bodo premostili to obdobje. 
Poleg tega so kapitalsko stabilni in imajo vse pogoje, 

da krizo prebrodijo brez hujših posledic. Sledili bodo 
internemu načrtu strateškega razvoja, ki, kot pravijo, 
do leta 2021 ne predvideva večjih strukturnih spre-
memb. »Naši največji izzivi so zelo podobni izzivom 
drugih družb v panogi, ki največjo skrb posvečajo 
dvigu učinkovitosti in produktivnosti,« zaključijo v 
SIJ Acroni.

Poraba generičnih zdravil bo vse večja
V farmacevtski industriji povpraševanje, v nasprotju z 
avtomobilsko in jeklarsko, raste. »Kot kažejo napo-
vedi, bo poraba generičnih zdravil vse večja, tako 
na razvitih kot na manj razvitih trgih,« pravijo v Krki. 
Razlogi za povečano povpraševanje so po njihovem 
med drugim rast števila prebivalcev in staranje, pa 
tudi višji standard ter lažja dostopnost do zdravil. 
»Pričakovana srednjeročna rast generičnih trgov do 
leta 2022 je 4,8 odstotka. Večajo se predvsem potrebe 
po zdravilih, povezanih z boleznimi sodobnega življe-
nja – z boleznimi srca in žilja, osrednjega živčevja, 
onkološkimi obolenji in sladkorno boleznijo, vse bolj 
pa se kaže tudi potreba po protibolečinskih zdravi-
lih,« pojasnjujejo. V letu 2020 tako glede na naročila 
načrtujejo še večjo prodajo, in sicer v višini 1 milijarde 
520 milijonov evrov. gg

V Krki v 2020 
načrtujejo 

1 milijardo 
520 milijonov  

evrov prodaje.


